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CSÓKA PÉTER

Biológiai sokféleség és 
erdôvédelem

Elsôsorban a riói konferencián elfoga-
dott biodiverzitás egyezmény, a CBD
(Convention on Biological Diversity)
hatására  a biológiai sokféleség az ér-
deklôdés homlokterébe került, és a
fenntartható erdôgazdálkodás indikáto-
rai között is megjelent. A TBFRA2000
elôször tett kísérletet arra, hogy a leltári
adatokkal együtt a biodiverzitásra vo-
natkozó adatokat is gyûjtsön. 

Természetesség szempontjából a ré-
gió erdeinek 55 %-a minôsül háborítatlan
erdônek, 41 % természetszerû, az ültet-
vények aránya 4 %. A háborítatlan erdôk
81 %-a (~750 millió ha) Oroszorszában,
13 %-a (~124 milló ha) Kanadában talál-
ható, a régió többi országa mindössze a
háborítatlan erdôk 6 %-át adja. Európá-
ban említésre méltó terület Svédország-
ban (4,4 millió ha), Finnországban (1,3
millió ha), Bulgáriában (256 ezer ha),
Norvégiában (25 ezer ha) és Romániában
(233 ezer ha) található.

A legtöbb ültetvénnyel rendelkezô
országok: Oroszország (17 millió millió
ha), USA (14 millió ha), Japán (11 millió
ha), Ukrajna (4,4 millió ha), Spanyolor-
szág (1,9 millió ha), Törökország (1,9
millió ha), Egyesült Királyság (1,7 millió
ha), Új-Zéland (1,5 millió ha), Ausztrá-
lia (1 millió ha), Bulgária (1 millió ha).
Ebben a tíz országban található az ültet-
vények 90 %-a.

A biológiai sokféleség fontos indiká-
tora az erdôben elôforduló ôshonos fa-

fajok száma. Általánosságban megálla-
pítható, hogy az európai erdôkben sok-
kal kevesebb az ôshonos fafajok száma,
mint a régió más térségeiben:

A definíció- és módszerbeli bizony-
talanságok miatt nem célszerû messze-
menô következtetéseket levonni, annyi
azonban megállapítható, hogy a
boreális övben csökken a fafajok szá-
ma, Európában és Közép-Ázsiában
(ahol egyébként sok, relative kis ország
található és így a felmérendô terület is
kisebb) délkelet felé haladva növekszik
a fajgazdagság.

A védett területek mennyisége
ugyancsak a fenntarthatóság fontos in-
dikátora. A definíció- és módszerbeli
különbségek, valamint az egyes orszá-

goknak a védettségi szinttel kapcsola-
tos eltérô felfogása miatt nehéz nem-
zetközi összehasonlítást tenni. Semmi-
képpen nem célszerû következtetése-
ket levonni a védett területek helyes
vagy kívánatos arányára vonatkozóan,
mivel ezt mindig a szélesebb értelem-
ben vett erdészeti és földhasznosítási
politika ismeretében érdemes csak
vizsgálni.

A többcélú erdôgazdálkodás és álta-
lában a természetvédelmi megfontolá-
sok térnyerése az erdészet mindennap-
jaiban oda vezetett, hogy elsôsorban a
lazább védelmi szintet jelentô IUCN ka-
tegóriák és a természetközeli módsze-
rekkel kezelt területek esetén tûnnek el
az éles határvonalak. Így például az

A világ mérsékelt és boreális övi 
erdôvagyona, III. rész

14. ábra: ôshonos fafajok száma Európában és a TBFRA régió más térségeiben. Forrás: TBFRA 2000 Main Report

15. ábra: Az IUCN I-VI kategóriába tartozó területek aránya egyes országokban. Forrás:
TBFRA 2000 Main Report
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IUCN I-II kategóriákba tartozó területek
87 %-a Oroszországban (33 %), az USA-
ban (20 %), Ausztráliában (9 %) és Ka-
nadában (15 %) található, az európai
nemzeti park modell sokszor közelebb
áll az IUCN V kategóriához, így tehát a
statisztikai elemzés inhomogén adathal-
mazon alapul. A páneurópai folyamat-
ban éppen ezért zajlik most a védett te-
rületekkel foglalkozó indikátorok kon-
cepciójának vizsgálata és lehetôség sze-
rinti fejlesztése.

A veszélyeztetett fajokra vonatkozó
felmérésbôl összefoglalóan megállapít-
ható, hogy míg az állatvilágban fôleg a
nagy testû élôlények tûnnek a veszé-
lyeztettebbnek, addig a növények ese-
tében az egyszerûbb szervezetek (mo-
szatok, zúzmók) veszélyeztetettsége
nagyobb. A legtöbb veszélyeztetett fajt
Albánia, Ausztria, Csehország, Jugo-
szlávia, Norvégia, Svédország, Szlové-
nia, és az USA jelezte, ezzel kapcsolat-
ban azonban mindenképpen figyelem-
mel kell lenni arra a körülményre, hogy
ez az információ számos országban
nem, vagy alacsony megbízhatósági
szinten áll rendelkezésre. 

Az erdôfelújítás és a fás növényzet
természetes térhódítása ugyancsak fon-
tos indikátor.

Az erdôterület bôvülésében szerepet
játszó fafajok eredetét vizsgálva megál-
lapítható, hogy a felújítás esetében a
nem ôshonos fajok aránya Európában
11,4 %, a FÁK országokban 0,8 %,
Észak-Amerikában nincs adat de az
USA-ban 1 %, a többi országban 10,5 %.
Az erdôtakaró természetes növekedé-
sénél Európában 20 % a nem ôshonos
fajok aránya, a többi térségben nincs
pontos adat, az egyéb fás terület növe-
kedésében pedig szinte kizárólag az ôs-
honos fafajoknak van jelentôsége.

Az erdôk egészségi 
állapota

Az erdôk egészségi állapotáról szóló
felmérés annak a célkitûzésnek a szem
elôtt tartásával került bépítésre, hogy az
erdôleltár a fenntartható gazdálkodás
lehetô legtöbb indikátoráról szolgáltas-
son információt. Mivel az erdôk egész-
ségi állapotát az EGB régióban az  az
1979-es Genfi Konvenció (CLRTAP3)
keretén belül mûködô ICP Forests4 mé-
ri fel, ez erdôtüzekrôl pedig az EGB tit-
kárság vezet folymatos nyilvántartást,
így Ausztrália, Japán és Új-Zéland kivé-

telével adatszolgáltatásra nem volt
szükség.

Szükséges megjegyezni azt is, hogy
az erdôk állapotáról szóló információ
korántsem teljes, hiszen csak a levél-
vesztést, egyes biotikus károkat, mint a
rovar- és gombakárosítás, a legeltetés
és a vad okozta kár, a szennyezéssel
összefüggô károk, és abiotikus károkat
tartalmaz. Hiányoznak azonban olyan
indikátorok, mint pl. az egyes légszeny-
nyezô-anyagok mennyisége, a talaj ké-
miai változásai, a mortalitás.

Bár a jelentés korántsem teljes körû,
az azonosítható károk között kiemelt
helyet foglalnak el a rovar- és gomba-
károk, az összes károsítás 85,1 %-át ké-
pezik. A tûz a károsított terület 11,6 %-
án jelentkezett, az abiotikus károk 1,5
%-ot, a az ismeretlen eredetû károk 1,1
%-ot, a vad és a legeltetés 0,7 %-ot, a
légszennyezés 0,1 %-ot tesz ki. Néhány
európai országban jelentôs legeltetési
és vadkár jelentkezett. Ausztriában,
Belgiumban, Bulgáriában, Dániában,
Izlandon és Lengyelországban ez a kár-
típus meghaladta az összes többi kártí-
pust együttvéve.

Elfogadhatóan összehasonlítható
adatokat tartalmaz az EGB erdôtûz
adatbázisa. Ebbôl megállapítható, hogy
1990-97 között mintegy 42 millió ha er-
dôt és egyéb fás területet pusztítottak el
a tüzek. Ezek zöme az USA-ban, Orosz-
országban és Kanadában fordult elô,
Európában fôleg Portugáliában volt je-
lentôs a tûzkár mennyisége.

Az erdôk szocio-
ökonómiai funkciói

Az erdôk fán kívüli javai és szolgáltatá-
sai egyre nagyobb szerepet kapnak az
erdôgazdálkodáson belül és az erdé-

szetpolitika alakításának fontos ténye-
zôivé váltak. A TBFRA1990 tett elôször
kísérletet arra, hogy adatokat gyûjtsön
errôl a területrôl. A 2000. évi erdôleltár
a páneurópai indikátorokat is felhasz-
nálva a korábbinál teljesebb képet igye-
kezett rajzolni az erdôk védelmi funkci-
óiról, a törzsi népek erdôvagyonáról, az
erdôterület látogatásáról és az erdei
melléktermékek volumenérôl és érté-
kérôl.

Tekintettel a témakör újszerûségére,
az egyes országok adatgyûjtési rendsze-
re még nics felkészülve leltári pontossá-
gú információszolgáltatásra. Regionális
elemzéseket nem lehet készíteni, mivel
alacsony az adatot szolgáltató országok
száma, inkább esettanulmányokat, ese-
ti összehasonlításokat lehet készíteni. 

Az ilyen összehasonlítások rávilágít-
hatnak az egyes termékek szerepére az
adatszolgáltató országokon belül. A
méztermelésrôl adatot szolgáltató 14
országban összesen 33 ezer tonna méz
készül, ebbôl 6000 tonna Magyarorszá-
gon. A vadhúsról 14 ország szolgáltatott
adatokat. Összesen 59 ezer tonnás ter-
melésükbôl Magyarország 4000 tonná-
val részesedik. Kiemelkedik Svédor-
szág 17 ezer tonnás termelése. Erdei
gombákról 17 ország tett jelentést, eb-
bôl kiemelkedik Japán 322 ezer tonnás
termelése, amely a többi ország együt-
tes termelésnek közel ötszöröse, érték-
ben pedig 2,4 milliárd USD-t képvisel.
A karácsonyfatermelés 18 ország jelen-
tése alapján mintegy 48 millió kará-
csonyfa, értéke 54 millió USD, kiemel-
kedô Németország közel 24 millió USD-
os termelése.

Természetesen ezek az értékek
messze elmaradnak a faanyag értékétôl,
de figyelembe kell venni azt is, hogy az
e termékeknél nagyon jelentôs saját fo-
gyasztás egyáltalán nem jelenik meg
semmilyen statisztikában, másrészt a
gyûjtött adatok teljeskörûségével kap-

16. ábra: A fás növényzet területének bôvülése 1000 ha/év. Forrás: TBFRA2000 adatbázis

3 Convention on Long Range Trans-Boundary Air Pollution, Genf, 1979
4 International Co-operative Programme for Monitoring Air Pollution Effects on Forests
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csolatban is merülhetnek fel kétségek.
Az erdei melléktermékek és szolgáltatá-
sok az erdészeti statisztika fejlesztés
szempontjából egyik kiemelten keze-
lendô területe.

A 2000. évi erdôleltár 
jelentôsége

A mérsékelt és boreális övi erdôleltár
2000-ben, a világ erdôleltára 2001-ben
került publikálásra, azonban mindkét
erdôleltár már megjelenés elôtt jelentô-
sen hozzájárult a nemzetközi erdészeti
folyamatokhoz.

A TBFRA2000 elsô alkalommal az
Európai Erdôk Védelmének III. Minisz-
teri Konferenciájához szolgáltatott hát-
téranyagot 1998-ban. A lisszaboni kon-
ferencián az európai erdôk állapotát a
TBFRA adathalmazból készített tanul-
mány mutatta be. A konferencián elfo-
gadott, a fenntartható erdôgazdálkodás
páneurópai kritérium és indikátor rend-
szerére vonatkozó L2-es határozat meg-
valósítása az erdôleltár tapasztalataira
alapozva indult meg.

A TBFRA2000 szolgált alapul a FAO
Európai Erdészeti Bizottsága számára
készülô, „Az erdôk helyzete Európá-
ban” címû tanulmányhoz 1998-ban, és
az erdôleltár adatait használta az EGB
Fabizottsága is éves ülésein. Általános-
ságban elmondható, hogy az erdôleltár
az ENSZ intézményrendszeren kívül is
az erdôrôl szóló információ meghatáro-
zó jelentôségû forrása lett.

Az erdôleltár adatainak aktualizálása
jelenleg folyik, a naprakésszé tett adat-
halmaz alapján készül jelentés a 2003-
ban megrendezésre kerülô, az Európai
Erdôk Védelmének IV. Miniszteri Kon-
ferenciájára.

A világ 2000. évi erdôleltára (FRA2000)
ugyancsak már megjelenése elôtt jelentôs
szerephez jutott és alapjául szolgált a
FAO Erdészeti Bizottsága számára készí-
tett, „A világ erdeinek állapota 2001-ben”
címû tanulmányhoz. A Bizottság 2001-es
ülésén megtárgyalta az erdôleltár készíté-
se során felhalmozott tapasztalatokat és
javaslatot fogadott el az erdôleltározás to-
vábbfejlesztésére egy átfogó erdészeti in-
formációs rendszer irányába, mely nem-
zeti és nemzetközi szinten is jelentôs el-
méleti és technikai fejlesztést igényel.

Ma a FRA2000 a világ erdeirôl szóló
legfrissebb és legátfogóbb adatforrás,
amely a szakmai szintû információigé-
nyek kielégítése mellett az olyan magas
szintû politikai folyamatok számára
szolgáltat információt, mint amilyen az
ENSZ Erdészeti Fóruma. 

(vége)

A WWF Magyarország üdvözli a Nem-
zeti Erdôstratégia tervezetét, amely az
ágazat stratégiai szintû elképzeléseit
tartalmazza, többek közt a gazdasági
életképesség fejlesztése, az erdôk köz-
jóléti szerepének fenntartása, valamint
a természeti értékek védelme érdeké-
ben – áll a szervezet sajtóközleményé-
ben, amelyben társadalmi párbeszédet
kezdeményez e kérdésben.

Ahogy a közlemény fogalmaz: a Sop-
ronban szeptember 11-én megnyitott
erdészeti konferencia és szakvásár ke-
retében bemutatott erdôprogram még
nem végleges: a széles társadalmi vitára
bocsátott dokumentummal kapcsolat-
ban bárki eljuttathatja a véleményét a
szerkesztôkhöz.
„Egy olyan ország, amely természeti

erôforrásaival felelôsen akar gazdálkod-
ni, nem hagyhatja figyelmen kívül az er-
dô összetett szerepét, a társadalom szá-
mára nyújtott sokféle hasznát”, hívta föl
a találkozón a figyelmet Gulyás Levente,
a WWF Magyarország erdészeti prog-
ramvezetôje. Nem kell külön hangsú-
lyozni, mekkora szerepe van erdeink-
nek a biológiai sokféleség megôrzésé-
ben, a levegô oxigénjének termelésében
és a szén-dioxid megkötésében, hazánk
megragadó tájképeinek formálásában.
Az erdô munkalehetôséget nyújt a vidék
lakosainak, megújuló nyersanyagot és
energiaforrást a gazdaságnak. Mindezek
egyidejû és megfelelôen rangsorolt fi-
gyelembevételét biztosíthatja az a straté-
giai tervezés, amely új utakat határozhat
meg a problémák megoldására. Az erdô-
höz kapcsolódó szakterületek (erdôgaz-

dálkodás, vadgazdálkodás, természetvé-
delem) között hosszú évtizedekre
visszanyúló feszültségek vannak. A stra-
tégia ezek feloldására kísérletet tesz.

Hazánk nemzetközi szinten elismert
erdészeti szabályozásában is vannak
fejlesztést igénylô területek. Különösen
fontos az állami erdôtulajdon szerepe,
hiszen ezek az erdôk mindannyiunk er-
dei. Csak akkor van remény megfelelô-
en kezelésükre, ha az a valós társadalmi
igényeknek megfelelôen történik. Az
erdôk érdekében a WWF Magyarország
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy
olyan program kerüljön a felelôs kor-
mányzati szervek elé, amely konkrét és
hosszú távú megoldást jelent a problé-
mákra. Ezért a stratégiában:

– az állami erdôk nyereségérdekelt-
ségét meg kell szüntetni, a jövô államer-
dészete az erdô valamennyi értékének
egyidejû megôrzésében legyen érde-
kelt;

– a jogalkotónak biztosítania kell,
hogy a közérdekû céloknak megfelelô
erdôgazdálkodás az állami és a magán-
erdôben egyaránt elônyt jelentsen a ke-
zelônek;

– minél több erdôt kell ter-
mészetközeli módon kezelni, a biológi-
ai sokféleség megôrzése és a természe-
tes folyamatok érvényesülése kapjon
nagyobb hangsúlyt a gazdálkodás céljai
közt;

– hazánk vidékfejlesztési tervében
kiemelt szerepet kell kapnia a nagy
ökológiai stabilitással bíró, honos fafajú
erdôk telepítésének – hangsúlyozza a
WWF Magyarország közleménye.

Készül 
a Nemzeti Erdôstratégia
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REINHARDT FERCHLAND–KLAUS GRIMMEL–HERMANN INTEMANN–RICHARD LAMMEL

Németország az elmúlt év végén
megkapta a brüsszeli jóváhagyást a
magyar erdészeti informatikai
twinning projektre és ez év tava-
szán a program kezdetét vette.

Mi a Twinning?
A Phare-program az a pénzügyi esz-
közrendszer, amellyel az Európai Unió
támogatóan felkészíti a kelet-közép-
európai országokat a csatlakozásra. Az
egyik lényeges intézkedéssorozat itt a
belépési partnerség (Twinning), amely
egy tagország és egy csatlakozni kívá-
nó ország hatóságai között jöhet létre.
Egy twinning projekt keretében egy
tagországbeli szakértôt rendelnek ki
hosszú távra, 1-3 évre a fogadó ország
valamely hatóságához. Itt olyan ta-
pasztalt köztisztviselôrôl vagy közal-
kalmazottról lehet szó, aki szakterüle-
tén túlmenôen szervezési és kapcsolat-
teremtési képességekkel bír. E kiren-
delt szakértôt számos rövid távra meg-
hívott más szakértôk segítik, ôk a tag-
országban vagy a fogadó országban
néhány napos vagy hetes tanácsadás-
sal, illetve képzéssel járulnak hozzá a
projekt sikeréhez. A program koordi-
nációját olyan projektvezetô látja el,
aki rendszerint a partnerkapcsolatra lé-
pô egyik államigazgatási szerv állomá-
nyában van.

A twinning program legjelentôsebb
területe a mezôgazdaság, hiszen a kö-
zösségi vívmányok majd fele az agrári-
umra vonatkozik. Az Unión belül az il-
letékes német szövetségi minisztérium
(BMVEL),  a fogyasztóvédelmi, élelmi-
szerbiztonsági és mezôgazdasági ügyek
gazdájaként  a szûkebb értelemben vett
mezôgazdaságon túlmenô vezetô sze-
repet visz a twinning programok világá-
ban.

Az erdészeti informatikai rendszer
kimunkálását célzó projekttel új fejezet
kezdôdik ebben a twinning-világban,
hiszen ez az elsô olyan európai twin-
ning program, amely az erdészetet cé-
lozza meg. Németország és Magyaror-
szág mellett projektpartnerként szere-
pet vállal Ausztria is. Az alábbiakban
bepillantást engedünk a most indult
program célkitûzéseibe.

Célok
A legfôbb cél a magyarországi erdészet
felkészítése a csatlakozásra, a meglévô
információs rendszer modernizálásával,
illetve a pénzügyi-jogi háttérnek az eu-
rópai joganyag szerinti megfeleltetésé-
vel. A magyar jogszabályok, igazgatási
eljárások és az információtechnológia
szintén hozzáidomítandók az európai
gyakorlathoz. A projekt egyik fontos
célkitûzése az informatikai komponen-
seknek a GIS földrajzi informatikai
rendszer meghonosításával megvalósu-
ló térinformatikai alapokra helyezése,
azaz a meglévô számítástechnikai hát-
tér közelítése a legfejlettebb európai
szinthez.  

A projekt végrehajtása egy a BMVEL
vezetésével megvalósuló német-osztrák
konzorcium és a magyarországi Állami
Erdészeti Szolgálat kezében van.  Az
ÁESZ, amely maga nem folytat gazdál-
kodási szerepet, a hazai erdôk legfôbb
igazgatási szerve, egyszersmind az álla-
mi erôgazdálkodás ellenôrzô szerve. A
szövetségi minisztériumon kívül a kö-
vetkezô erdôigazgatási szervek mûköd-
nek még közre támogatóan: a bajor, a
brandenburgi, a hesseni, a rajna-pfalzi
és az alsó-szászországi tartományi igaz-
gatási hatóság számos helyi mezôgaz-
dasági kamara társaságában. Az osztrák
projektpartner egy állami tulajdonú er-
dészeti profillal rendelkezô részvény-

társaság, az Österreichische Bundes-
forte AG.

A magyarországi erdészet 
helyzete Németországból 

nézve  
Az 1,7 millió hektárra kiterjedô magyar-
országi erdôk az ország területének
19%-át jelentik, ennyiben az egyik leg-
kevésbé erdôsített kelet-közép-európai
országról van szó. A társországokhoz
képest további magyar sajátosság a
lombos erdô 85 százalékos dominanci-
ája. Ezen belül a hazai, ôshonosnak te-
kinthetô fafajok aránya 55 százalék. Míg
az erdészet korábban meglehetôsen
egyoldalúan fakitermelésre irányult, ma
már a többi erôfunkció is méltó szerep-
hez jut. Ez idô szerint az erdôk mintegy
80 százaléka szolgál elsôsorban fater-
melési célokat, és 20 százalékuk irányul
a többi funkció teljesítésére, így minde-
nekelôtt az erdôk védôfunkciójának ki-
teljesítésére. 

A második világháború befejezése
óta a magyarországi erdôállomány so-
kat gyarapodott: 1950 és 1996 között
mintegy félmillió hektárral. Ugyanak-
kor továbbra is számottevô az erdôtele-
pítés: egyedül a 2000. évben 10 000
hektár került sorra.  A mintegy 700-800
ezer hektár nagyságúra tehetô gyenge
termôhelyi adottságokkal rendelkezô

Németország támogatja Magyaror-
szágot az európai integrációban

Az elsô erdészeti Twinning projekt megkezdôdött



Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 12. szám (2002. december) 335

és ezért kevéssé kihasznált földfelület
mint potenciális erdôtelepítési terület
jön számításba. 

Az 1989-es politikai fordulat óta
nagy horderejû változások következtek
be az erdôgazdálkodásban. A föld ma-
gánkézbe juttatása eredményeképpen
ma az erdôk 40 százaléka magánosoké,
szemben az 1989-es 1 százalékkal. A
magyar közigazgatásban az erdôkért
legfelsô szintû erdészeti hatóságként a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium felelôs. Az igazgatási és költ-
ségvetési állami feladatokat az Állami
Erdészeti Szolgálat látja el, budapesti
székhellyel és 10 regionális igazgató-
sággal. Az állami erdôk mûvelése 22 ál-
lami erdôgazdaság kezében van.  Ezek
olyan részvénytársaságok, amelyekben
a magyar állam az egyedüli tulajdonos.

Az európai csatlakozás 
keltette kihívások

Európai szinten nem létezik szoros érte-
lemben vett közösségi erdészeti politi-
ka. Csak kevés közösségi szabályozás
vonatkozik közvetlenül az erdészeti
szektorra. Ezek a következôk:

• Közösségi szabályozás védi az er-
dôt a levegôszennyezéstôl (3528/86) és
tûztôl (2158/92).

• Közös európai informatikai és kom-
munikációs rendszer bevezetését hatá-
rozta el a 1615/89 számú jogszabály.

• Az 1257/99 számú közösségi jog-
szabály arról rendelkezik, hogy a vidék-
fejlesztést elô kell segíteni az európai
mezôgazdasági kiegyenlítô- és garancia-
alap (European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund) igénybevételével.

• Ezeken túlmenôen egyes közössé-
gi politikák érintik az erdészeti szektort,

pl. A 92/43/EG számú Európa tanácsi
irányelv a természeti élôhelyek, a vadon
élô állatok és növények  védelmérôl.

Ezek az elôírások, másokkal egyetem-
ben fontos szerepet játszanak majd a ma-
gyar erdészeti információs rendszer átter-
vezésében. A német és osztrák szakér-
tôknek a twinning projekt keretében le-
hetôségük nyílik arra, hogy tapasztalatai-
kat átvigyék erre a területre, ugyanakkor
a projekt megvalósítása során szerzett ta-
pasztalatok minden bizonnyal hasznosít-
hatóak lesznek a tagországok kiküldô
igazgatási szervei számára is.

A projekt tervezett lefutása 
és tartalma 

A projekt általános megközelítése ab-
ban áll, hogy egy olyan információs
rendszert fejlesszünk ki közös erôfeszí-
téssel, amely megoldásokat kínál az
ÁESZ sajátos szükségleteire. Szó sincs
tehát egy futó osztrák vagy német rend-
szer átvételérôl, hanem egy meglévô in-
formációtechnológiai rendszer átterve-
zése van napirenden. A tagállamokban
mûködô megoldások afféle rendelke-
zésre álló szerszámosládaként fungál-
nak majd, azok kerülnek közülük tény-
leges felhasználásra, amelyek meggyor-
síthatják a fejlôdést. Kedvezô esetben
az ÁESZ számára kimunkált megoldá-
sok utat találnak majd a tagországok fej-
lesztési elképzeléseibe is – ezzel láttat-
ható a kiküldô szervezetek érdekeltsé-
ge a projektben. A projekt tartalmi célja
az ÁESZ belsô üzleti folyamatainak
mérlegre tétele, dokumentálása és adott
esetben a közösségi szabályozással va-
ló kiegészítôleges összhangba hozatala.

A partnerek megegyeztek abban,
hogy a projekt munkanyelve az angol
lesz, ehhez alkalomszerûen hivatásos

kommunikációs szakemberek segítsé-
gét vesszük majd igénybe. A rövid távú
szakértôk egy része beszél magyarul, ez
nagymértékben meggyorsíthatja a mun-
kafolyamatot. Az ÁESZ belsô folyamatai
közül az alábbiakat vesszük górcsô alá:

– Erdôleltár és erdôtervezés
– Az erdôfelügyelôségek feladatle-

írása
– Erdészeti statisztika
– A támogatások pénzügyi lebonyo-

lítása
– Állapot- és kár-monitoring
– Tûzvédelem
– A nemzeti számlák körében az er-

dôk értékelésének kidolgozása
Ami az egyes üzleti folyamatok és hi-

vatali eljárások feldolgozását illeti, a pri-
oritást élvezô esetekben a feladat a fo-
lyamatok elemzô feltérképezésétôl az al-
kalmazkodási folyamatot érintô javasla-
tokon át a számítástechnikai támogatás
megvalósításáig terjed.  A prioritást nem
élvezô eljárásrendek esetében csupán az
elôkészítést végezzük el: megvizsgáljuk
az illetô üzleti folyamat európai össz-
hangjának fokát, dokumentáljuk ezt,
majd adott esetben javaslatot teszünk az
eljárás kiegészítôleges áttervezésére. A
megvalósítás azonban már a projekt le-
futását követô idôszakra marad.

A projekt lépései
A jogi adaptálás

A fennálló magyar szabályozást
összehasonlítjuk az erdôket érintô kö-
zösségi joganyaggal. A tagországok sa-
ját belsô szabályozása itt háttér-infor-
mációként szolgál.  Minden átvilágított
jogterület az alábbi eredmények egyi-
kéhez vezet:

• Ekvivalens
• Kiegészítendô
• Ellentmondó
• Hiányzó
Mindenütt, ahol a kimenetel nem

„ekvivalens”, ott javaslatot teszünk a ha-
zai joganyag módosítására. 

Folyamatelemzés
Az üzleti-igazgatási folyamatok átter-

vezésére rendelkezésre álló módszerta-
ni fegyvertár egésze szóba jöhet az
ÁESZ számottevô funkciómegvalósítá-
sainak vizsgálatakor. Az elsô lépésben
megfogalmazódik a funkciómegvalósí-
tás számára kitûzhetô cél, majd megne-
vezzük a felhasználásra kerülô mód-
szert. A Szolgálat belsô folyamatait ezu-
tán a fennálló joganyag és a belsô ren-
delkezések fényében kielemezzük. Az
elemzés eredményét összevetjük az EU
normák által elgondolható állapottal.
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Így maguk az igazgatási folyamatok is
besorolhatók lesznek ugyanannak a
négy, fent ábrázolt kimenetel (ekviva-
lens, kiegészítendô, ellentmondó, hi-
ányzó) valamelyikébe. Míg a joganyag
csak a logikai megfelelés szempontjá-
ból vizsgálandó, addig az üzleti-igazga-
tási folyamatok értékelésekor már a ha-
tékonyság szempontjára is tekintettel
kell lenni. Javaslatainkat e bôvített
összefüggésben tesszük majd meg.

Az új számítástechnikai rendszer
meghatározása

Az új integrált rendszer a meglévô ala-
pokon épül, nyitott lesz a további bôví-
tésre. Elôször a meglévô megoldások fel-
térképezésére van szükség, majd az ÁESZ
statútuma (feladat-meghatározása) alap-
ján megfogalmazhatók lesznek a szüksé-
ges bôvítések mind a szoftverek tekinte-
tében, mind pedig a hardver platform te-
kintetében. A hosszú távú stratégia kiala-
kítása mellett a komponensek rövid távú
tervezésére is szükség lesz. E rövid távú
tervezômunka a hardver és alapszoftver
tenderkiírásába torkollik. A beszerzés a
projekt keretében valósul meg.

A tenderkiírás
A meghozott döntések alapján a pro-

jektmegvalósítás miatt szükségessé váló
hardver és szoftver beszerzésre kerül.
Az EU-konform rendelkezések szerint
történô közbeszerzésben az illetékes le-
bonyolító szervvel való együttmûkö-
désben a teljes erdészeti igazgatás új in-
formációtechnológiai alapra kerül. A
tenderkiírás a következôt tartalmazza:

• Az ÁESZ központi gépei
• Budapest és a 10 igazgatóság gépei
• A GIS szoftver
• A rendszerbe állított szoftverek
• A gépre még nem vitt analóg

térképkártyák digitalizálása.
E projektkomponens célja az, hogy

az új rendszerkörnyezet a felhasználó
számára kialakítható és tesztelhetô le-
gyen. A teljes kialakítás elôképeként a
végleges rendszerkörnyezet a központ-
ban és kiválasztott regionális helyszíne-
ken felépül és rendszerbe áll. A kivá-
lasztott helyszíneken túlmenôen a teljes
rendszer kialakítása – a tenderered-
mény függvényében – esetleg még a
projekt során, de legkésôbb kevéssel
azt követôen megvalósul.

Az új számítástechnikai megoldá-
sok kifejlesztése

• Földrajzi információs rendszer
(GIS). A projekt keretén belül hozott
stratégiai döntéseknek megfelelôen egy

olyan GIS szoftver jön létre, amely tá-
mogatja a térképészeti feladatokat,
gyûjti és összeköti mindazokat az alap-
adatokat, amelyek az igazgatási folya-
matok során keletkeznek. A meglévô
térképészeti rendszer, amely egy vi-
szonylag kisméretû és ezért bizonytalan
jövôjûnek tekintett hazai rendszerház
szellemi terméke, megszûnik. A vi-
szonylag jelentôs adatállományt, így az
erdôállomány mintegy negyven száza-
lékára rúgó digitálisan feldolgozott kár-
tyákat, az új rendszer átveszi. Az új GIS
egyben fontos elôfeltétele annak, hogy
a szintén fejlesztés alatt álló kataszteri
rendszerhez kapcsolódni lehessen. A
kataszteri rendszer térképészeti adatait
importálni fogjuk. A kártyák közti eset-
legesen jelentôs összehangolási igényt
a rendszer messzemenôen felgyorsítja.
A projekt végére az új alkalmazást
üzemképes termékként lehet majd az
ÁESZ felhasználóinak átadni. Közbe-
szerzési eljárást írunk ki a a magyar er-
dôterület 60 százalékának megfelelô
analóg térképek digitalizálására. A pro-
jekt keretében meghatározzuk a digita-
lizálás eljárásait és minôségbiztosítási
kritériumait, részterületeken belül pe-
dig el is kezdjük a megvalósítást. A digi-
talizálást az ÁESZ illetékesei gondozzák
majd a tendernyertes cég elôrehaladá-
sának függvényében.

• A legfontosabb igazgatási folyama-
tok informatizálása. A fô folyamatok a
következô eljárásokat tartalmazzák 

– Erdôleltár és erdôtervezés
– A felügyelôségek hatósági munkája
– Pénzügyek és támogatások
– Statisztika
Ezeket a folyamatelemzés eredmé-

nyeképpen mind új platformra helyez-

zük. A többi eljárás a meglévô platfor-
mon fut tovább, ám legkésôbb a projekt
befejeztét követôen mind migrálásra
kerülnek. Az hogy az egyik eljárás átter-
vezésére még a projekt keretében kerül
sor, másokéra pedig csak azt követôen,
annak volt a függvénye, hogy mi az ille-
tô eljárásnak a súlya a projektben. Egy-
felôl igyekeznünk kell az áttervezést
gazdaságos módon megoldani, másfe-
lôl és alapvetôen pedig a megbízható-
ságot tartjuk szem elôtt. Terveink sze-
rint egy magasan integrált fejlôdôképes
rendszer jön létre, ami meggyorsítja a
fejlesztési- és tesztperiódus átfutási ide-
jét. A számítástechnikai fejlesztések
esetében oly gyakran elôforduló elégte-
len dokumentálást mi a folyamatfejlesz-
tés ilyen módszerével szeretnénk meg-
elôzni. E projektlépés elvégzésével egy
robusztus számítástechnikai megoldás
áll majd rendelkezésre, ami hátrama-
rad, az annyi, hogy a szoftvert vala-
mennyi felhasználó számára installálni,
illetve meglévô operációs rendszereik
számára adaptálni kell majd. A tagálla-
mokból érkezô szakértôk és az ÁESZ il-
letékesei közti szoros együttmûködés
alapján reálisan remélni lehet, hogy az
új informatikai rendszer telepítése rend-
ben megtörténik majd.

• Adathozzáférés, illetve kapcsoló-
dás más államigazgatási egységekhez

E kapcsolódásokat feltérképezzük és
dokumentáljuk. A felhasználókkal
egyeztetve biztosítjuk a kétirányú adat-
áramlást az erdészeti informatikai rend-
szer és az államigazgatás egyéb szervei
között.  Itt nem feltétlenül online adat-
lehívásra gondolunk, hanem megálla-
podáson alapuló adatátadásra. Így pél-
dául a Központi Statisztikai Hivatal szá-
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mára elôre meghatározott idôszakok-
ban kimutatások küldhetôk elôre elké-
szített szerkezetben, a KSH közvetlen
hozzáférése itt nem kecsegtet semmifé-
le adatfeldolgozásbeli elônnyel. A köz-
igazgatás szervei közül fontos további
partnerek a földhivatalok, az európai és
állami támogatásokat folyósító szervek,
a természetvédelmi igazgatás, és a ka-
tasztrófavédelem. Ebben a projektkom-
ponensben az a célkitûzés, hogy a társ-
szervekkel egyeztetett és tesztelt mó-
don az adatáramlás bejáratott csatornáit
hozzuk létre.

• Az ÁESZ munkatársainak tovább-
képzése

E továbbképzés nagy része megvaló-
sul az informatikai rendszer kifejlesztése
kapcsán a  külföldi szakértôkkel folyta-
tott szoros párbeszéd során. A tréning ré-
sze az is, hogy a jövôbeli kezelô személy-
zet tanulmányúton vesz részt Németor-
szág és Ausztria megfelelô közigazgatási
egységeiben.  Ezzel a projekt kulcsembe-
rei abba a helyzetbe kerülnek, hogy a
megvalósításal párhuzamosan mûködtet-

ni tudják majd az új informatikai rend-
szert annak bevezetett módszereivel és
eszközeivel egyetemben. Az ÁESZ mun-
katársai számára, akik a rendszert hasz-
nálják és kiszolgálják, továbbképzési tré-
ninget tervezünk. A képzés segédanya-
gai, a képzési koncepció ellenôrzése il-
letve a felhasználók igényeihez alakítása
mind a helyi igazgatóságokra elôterve-
zett tesztfázisban valósulnak meg.

Kitekintés
A twinning mûfaj elsô tisztán erdészeti
projektje nagy kihívás a német és osztrák
erdészet számára, a sikeres projektbefeje-
zés egyik hozadéka kompetenciájuk na-
gyobb európai elismerése lesz. Ennyiben
tehát nemcsak a csatlakozni kívánó ked-
vezményezett ország, hanem a twinning
tagországok is elônyösebb pozícióba jut-
nak. A németországi tartományok együtt-
mûködése, valamint a nemzetek közötti
együttmûködés azt jelenti, hogy a
résztvevôk intenzívebben foglalkoznak
az európai joganyaggal, illetve annak át-
ültetésével egy csatlakozni kívánó or-
szágban. Ez mind a szakértôk, mind pe-

dig az ôket kiküldô intézmények számára
fontos szakmai tapasztalatok megszerzé-
sével jár együtt. Ez magyarázza, miért volt
olyan egyértelmû a német és osztrák álla-
mi támogatás minden munkaadó részérôl
az amúgy nem jelentéktelen szakmai erô-
forrásokat lekötô projekt számára. 

Az országaink közti hagyományos jó
kapcsolat most a szakigazgatás szintjén
erôsödik tovább. Joggal reméljük, hogy
a projekt sikeresen zárul majd és ezzel
jó alapot nyújt az országaink közti szo-
ros együttmûködés megszilárdításához.
Az erdészetben egy ilyen további
együttmûködési terület lehetne a ma-
gánszektorbeli erdôbirtokosok számára
nyújtandó tanácsadás és más, még en-
nél is szélesebb üzleti szolgáltatások ki-
fejlesztése. Mint ismeretes, számos ok
együtthatásaképpen manapság csekély
a magánbirtokosok hajlandósága arra,
hogy önkéntes társulásokban nagyobb
erdôterület mûvelésére szövetkezze-
nek. Ezen a területen Németországnak
és Ausztriának jelentôs tapasztalatai
halmozódtak fel.  

Fordította: dr. Kelen András

Az ernyôs felújítóvágás
további hátrányos és 

elônyös tulajdonságai
Az egyenletes bontáson alapuló ernyôs
felújítóvágás egyik hátránya, hogy egy-
korú, többé-kevésbé elegyetlen állomá-
nyokat eredményez a természetes vi-
szonyokhoz hasonlítva (Roth 1935,
Jablánczy 1956, Majer 1982). Egykorú,
elegyetlen állományokban viszont
megnô az abiotikus (jég- és hótörés,
széldöntés, tûz) és biotikus (elsôsorban
rovar-okozta) károsodások veszélye.
Erre elsôk között Kaán Károly (1903,
1904) hívja fel a figyelmet: az „elegyet-
len és teljesen egykorú állabok ... létjo-
ga a természetességgel ellenkezik” eze-
ken „elsôsorban a természet bosszúlja
meg magát”. Roth (1920, 1923) hasonló
véleményen van: „A mindenütt szapo-
rodó egykoru, elegyetlen állományok-
ban – amelyek ellentálló erejét a termé-
szetellenes helyzet megtörte – felütötték

fejüket a károsítók.” „A végig egyforma
erdô minden egyes részén azonos vi-
szonyokat talál a károsító, ha azok fej-
lôdésének kedveznek, akkor a fejlôdés
lehetôségei jóformán határtalanok.”
Kelle Arthur (1923) cikkében pedig a
következôt olvashatjuk: „a rovarok elle-
ni védekezésben elsô helyen áll a meg-
felelô fafaj kiválasztása és a helyes gaz-
dasági módok alkalmazása; ezt követi
fontosságában a hasznos állatok mun-
kájára támaszkodó biológiai védekezés
és ha mindennek ellenére a kedvezô
idôjárás miatt a káros rovarok mégis el-
szaporodnának, a rovartani ismeretek-
re támaszkodó technikai védekezés.”
(aláhúzás: Tobisch) 

Az egyenletes bontáson alapuló fo-
kozatos (ernyôs) felújítóvágás kedve-
zôtlen tulajdonsága az is, hogy jófor-
mán egyetlen makktermésre alapoz
(Roth 1916, 1935, Jablánczy 1956a,
1956b, Szappanos 1967, Majer 1982).
Ez a felújítás sikerességét bizonytalanná

teszi, mert amennyiben a felújítás alatt
érô állományt valamilyen nagymértékû
abiotikus vagy biotikus okok miatt be-
következô kár éri, az újulat (vagy a bô-
séges makktermés) döntô többsége el-
veszhet (amint ez némely esetben való-
ban be is következett ld. Mátyás 1961,
Boda 1999). Ez a kockázat annál ki-
sebb, minél több makktermést tud az
erdész a felújítás szolgálatába állítani,
azaz minél jobban elnyújtja a felújítási
idôszakot. A hosszú felújítási idô ellen
az újulat ökológiai igényei mellett to-
vábbi érv lehet, hogy alkalmazása ese-
tén az anyaállomány minôsége lazább
záródás esetén a fattyúhajtások követ-
keztében romlik. Szappanos (1967) ez-
zel a kérdéssel is részletesen foglalko-
zott. Mérési eredményei alapján megál-
lapította, hogy még 31 %-os záródás
mellett sem jelennek meg fattyúhajtá-
sok a törzs alsó részén, ezért még eb-
ben az esetben sem veszélyeztetik a II.
osztályú fûrészrönk minôségét. Egy év-

TOBISCH TAMÁS

A kocsánytalan tölgy természetes 
felújítása 2.
Lehetôségek, módszerek, problémák
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tized alatt viszont az anyaállomány nö-
vedéke az újulat összfatermésének két-
szerese volt. 

Csoportos bontás esetében a szór-
ványmakktermések is a felújítás szolgá-
latába állíthatók. A felújítás megkezdé-
sekor az állományban itt-ott meglévô
újulatfoltok fölött bontják meg az állo-
mányt. Ennek kettôs hatása van. Egy-
részt a már meglévô újulat erôteljes nö-
vekedésnek indul. Másrészt a csoport-
ban lábon maradt, ill. közvetlenül a cso-
port szélén lévô fák koronája szaba-
dabb állásba kerül, ami által ezek a fák
több fényhez és nedvességhez jutnak.
A fák szabadabb állásba kerülése ezért
együtt jár makktermésük fokozódásával
(ezt hazai viszonyok között kocsányta-
lan tölgyre Szappanos /1967/ kísérleti-
leg is igazolta, ld. még Mátyás 1961,
1962), ami a felújítás sikerét biztosabbá
teszi. Amikor a késôbbiekben a csopor-
tok méretét lassankint növelik, minden
belevágás alkalmával lesznek olyan fák
a csoportban, ill. közvetlenül annak
szomszédságában, amelyek makkter-
mése az elôbb említett okok miatt foko-
zódik. Ezért a természetes felújulás
nagy biztonsággal bekövetkezik. Mind-
ez a gyakorlatban azonban nincs iga-
zolva, ezért még csak elméleti fejtege-
tésnek tekinthetô.

Az egyenletes bontáson alapuló fo-
kozatos felújítóvágás elleni érvek ki-
emelése után pontokba szedve tekint-
sük át, hogy milyen elônyös tulajdonsá-
gokkal rendelkezik ez a felújítási eljárás
(Szappanos 1967):

• talajvédelem,
• kedvezô mikroklíma a mag áttele-

léséhez, csírázáshoz és az újulat növe-
kedéséhez,

• akklimatizált anyaállomány,
• anyaállomány újulatra gyakorolt

védô hatása,
• kismértékû gyomosodás,
• csökkent mértékû rovarkárosítás,
• egységnyi területre esô nagy úju-

latszám, aminek a törzsek egyenes nö-
vekedése a következménye,

• a fiatalos sûrû állása, amely jó ág-
feltisztulást eredményez,

• nagy a természetes vagy mestersé-
ges szelekció lehetôsége,

• a mellékfafajoknak jó felújulási le-
hetôséget biztosít,

• a méretes fák fenntartásával több-
let-fatermést biztosít,

• folyamatos fatermést biztosít,
• kihasználja a felújítási növedéket,

amely ellensúlyozhatja a kitermelés
többletköltségét,

• nincs szükség maggyûjtésre, cse-

metetermesztésre, talaj-elôkészítésre
stb.

A felsorolt elônyöket áttekintve meg-
állapítható, hogy azok leginkább a tar-
vágás és mesterséges felújítás együttes
alkalmazásával szemben állják meg a
helyüket. Elméletileg minden elôny ér-
vényesül csoportos bontás esetén, sok
esetben még kifejezettebben (ld. a fel-
jebbi fejtegetéseket is). Legfôbb hátrá-
nya a csoportos felújítási eljárásoknak,
hogy nehezebben kivitelezhetôk, na-
gyobbak a kitermelések költségei, ke-
vésbé biztosítja a térbeli rendet (Roth
1935, Jablánczy 1956b, Majer 1982).

A két bontási mód alkal-
mazása a gyakorlatban

Összefoglalva az eddigi véleményeket
megállapítható, hogy elméleti meg-
fontolások alapján az egyenletes bon-
tást alkalmazó eljárásokkal összehason-
lítva több szempontból elônyösebb
lenne csoportos bontás segítségével
felújítani tölgyeseinket, esetleg hosszú
(akár több évtizedes) felújítási idôvel.
Az erdészeti szakma számára a leg-
fontosabb kérdés azonban nyitott:
valóban alkalmazhatók–e a gyakorlat-
ban ezek a felújítási eljárások?

Szappanos (1986) a kérdésre a kö-
vetkezô feleletet adja: „Tölgyeseink ese-
tében a csoportos, vonalas, szegélyes és
a kombinált eljárások általában nem
alkalmazhatók hazai viszonyaink kö-
zött, legfeljebb ritka kivétellel. Ez utóbbi
eljárásokat a kocsánytalan tölgy úju-
latának többé-kevésbé egyenletes meg-
jelenése  akár szokványos, akár közepes
makktermésbôl kizárja... A tölgyesek
esetében nem alkalmazhatók a hosszú
felújítási idôvel járó szálalóvágásos el-
járások. Ezek alkalmazhatóságát a töl-
gyek fényigényessége és újulatuk megte-
lepedésének törvényszerûségei ugyan-
csak kizárják.” (aláhúzás: Tobisch). Ré-
gebbi idôkre visszatekintve azonban el-
lentétes véleményekre és tapasztalatok-
ra találhatunk. Kaán (1903, 1921) cso-
portos bontáson alapuló szálalóvágásos
eljárást szorgalmaz tölgyes és bükkös
állományainkban. Kaán számára az el-
sôdleges cél ezzel, hogy minél vasta-
gabbra, értékesebbre hízlalja a fákat (ld.
Roth 1925b). Az ô útmutatásai alapján
Radó Gábor (1931) kezdett bele egy
több mint egy évtizedes „szálalóvágá-
sos” kísérletbe tölgyes és bükkös állo-
mányokban. Eredményeirôl így számol
be: „...állítom, hogy a szálalóvágásos
gazdálkodási mód a 40 000 kat. holdas
bükkhegységi, kincstári uradalomban
a legteljesebb valóságban, már több

mint tíz év óta, nem elméletileg, de a
legteljesebb mértékben gyakorlatilag
végre van hajtva és úgy az erdôkbôl ki-
kerülô faállomány minôsége, mint a fi-
atalos állományok állapota szempont-
jából oly kiváló eredménnyel, amelynél
jobbat kívánni nem lehet.” A tárgyila-
gosság kedvéért fontos hangsúlyozni,
hogy Roth (1931) élesen kritizálta Radó
cikkét. Szerinte Radóék nem igazi
szálalóvágást hajtottak végre, ráadásul
10 év rövid idô, ezért ez a kísérlet nem
tekinthetô a Kaán-féle módszernek.
Roth éles kritikájában azonban szerepet
játszott, hogy Radó is bírálta Roth egy
korábbi kijelentését. Megjegyzendô az
is, hogy Roth tapasztalatait zömmel
hegyvidéki fenyvesekben szerezte, így
a csoportos módszerekre való áttérést is
ezekre a tapasztalataira alapozta (Roth
/1916c/ ezt maga is beismeri). A per-
döntô kérdés éppen az, hogy mai, ha-
zai viszonyaink között alkalmazhatók-e
a kérdéses felújítási eljárások.

Ha figyelembe vesszük Lippóczy
(1921) és Bund (1921) feljebb idézett, a
Bükk hegységben tett megfigyeléseit is,
akkor mindenképpen elgondolkodtató,
hogy visszautasíthatók–e egyértelmûen
a csoportos bontáson vagy lékvágáson
alapuló módszerek tölgyes állománya-
inkban, akár hosszú felújítási idôvel.
Egyes hazai erdészek (Engler 1905,
Béky 1922, Schudich 1926, Jablánczy
1956b, Nemky 1957, Borsos 1958) sze-
rint ilyen eljárások alkalmazhatók és al-
kalmazandók hazai tölgyes állománya-
inkban, bár a hosszú felújítási idôt
Engler (1905) és Nemky (1957) nem
propagálja. 

A problémakör elemzése után a má-
sodik kérdés: Mi a helyzet a gyakorlat-
ban? Valóban nem hozza meg a kívánt
eredményt az ernyôs felújítóvágás ha-
zánkban? Milyen tényezôk állnak a várt-
nál esetleg gyengébb eredmények hát-
terében?

Tudomásom szerint az elsô széles
körû hazai felmérést ezzel kapcsolat-
ban Jakóts László (1965) végezte. Kuta-
tását az 1958–as bô makktermést köve-
tôen hajtotta végre. A vizsgálata elôtt 3
évben végvágott felújítóvágásos erdô-
részleteket vonta be elemzésébe. Fel-
mérése alapjául 24 akkori erdôgazda-
ság adatai szolgáltak. Eredményei sze-
rint gyertyános-tölgyes fôállomány tí-
pusban a természetes eredetû újulat
aránya 54 %, a mesterséges újulatra a
ráfordítás 201 ill. 230 % volt. „Ez a szám
bizony meglehetôsen nagy mennyiségû
pótlásról, illetve sok esetben szükségte-
len alátelepítésrôl tanúskodik, de ma-
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gyarázható az aszálykárral, az erôs
gyomosodással és a vadkárral is.” – írja
Jakóts. A felújítást tovább nehezítette:
„Egyrészt a makktermés kimaradása”
másrészt az, hogy „... a talajt túlnyo-
móan egyéb fafajok (gyertyán stb.) bo-
rították...” A kedvezôtlen eredmények
lehetséges okai között megjelenik tehát
a feljebb már említett négy veszély: a
nedvességhiány, a gyomosodás, a
makktermés bizonytalansága és az
elgyertyánosodás. Jakóts (1965) cseres-
tölgyes állományokat tekintve hasonló-
an kedvezôtlen megállapításokat tett. A
Halász Aladár (1994) által összegyûj-
tött adatok lehetôvé teszik, hogy
hosszú távon értékeljük a természetes
felújítás eredményességét hazánkban.
A magról kelt természetes újulatra épü-
lô felújítás aránya az elmúlt 40 év során
24-rôl 7 %-ra, a természetes felújításo-
kon belül a magról való felújítások ará-
nya 69-rôl 22 %-ra csökkent. Ha az
elemzésbôl kihagyjuk az ültetvényszerû
erdôket, akkor a természetes felújítás
aránya 10–12 % körülinek adódik,
csökkenô tendenciával (ld. még Madas
1998). Murányi János (1985) 22 állami
erdôgazdaság adatai segítségével az
1975 és 1984 közötti idôszakban a fel-
újító vágásokban elért eredményeket
vizsgálta meg. Elemzései alapján meg-
állapítja: „az elmúlt 10 éves idôszakban
a felújító vágással érintett területen át-
lagosan mindössze 20 % mértékû ter-
mészetes újulat maradt meg.” Úgy ta-
lálta, hogy a bontott állományokban az
eredményes természetes újulat az alá-
vont területnek 6,5–7 % -a volt. Szepesi
András (1985, 1989) kutatása erdôfelü-
gyelôségek statisztikai adatszolgáltatá-
sára épült. A Halász (1994)-féle adatok-
ból kiolvasható tendenciákra hívja fel ô
is a figyelmet: a magról való természe-
tes felújítás rohamos csökkenésére, a
sarjaztatás és a mesterséges felújítás
arányának emelkedésére. A felújítások
eredményessége 1994 után sem muta-
tott lényeges javulást (pl. Dauner
1998). 

A vártnál kisebb siker hátterében ter-
mészetesen igen sok tényezô állhat (el-
sôk között a magas vadlétszám, a téma
elemzését ld. még Szappanos 1986),
nemcsak az általam önkényesen kiraga-
dottak. Arra a kérdésre, hogy tölgyes ál-
lományainkban alkalmazható–e cso-
portos bontáson alapuló felújítóvágás
vagy hosszú felújítási idô alatt végrehaj-
tott csoportos szálalóvágás, még hosszú
ideig nem lesz konkrét adatokon alapu-
ló válasz. A hazai erdészeti szakiroda-
lom áttekintése alapján úgy gondolom,

hogy érdemes lenne minél több helyen
erdôfelújítási kísérletekbe belekezdeni,
a kísérletek eredményeit pedig publi-
kálni. Emellett nélkülözhetetlennek tar-
tom a gyakorlati erdômûvelés eddigi ta-
pasztalatainak összegyûjtését és kiérté-
kelését (pl. széles körû kérdôíves fel-
mérés segítségével). Ez legalább olyan
hasznos információkkal szolgálna – rá-
adásul jóval rövidebb idôn belül – a ter-
mészetes felújítás problémakörével
kapcsolatban, mint egy jól megterve-
zett, hosszú távú tudományos kísérlet. 
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Abstract

This paper analyses three methods of
natural regeneration (cutting by
group, gap and shelterwood method)
of sessile oak (Quercus petraea) by
reviewing the Hungarian forestry lit-
erature. Some authors state that, with
sessile oak, cutting by group and gap
method can be successfully applied
under the Hungarian conditions.
These methods reduce the risks of the
withering of seedlings and saplings,
the invasion of weeds, the increase of
hornbeam (Carpinus betulus), the
uncertainty of the crops etc., which
can be caused by the shelterwood
cutting. The application of shelter-
wood cutting leads to even-aged and
more or less unmixed stands, which
may increase the frequency of biotic
and abiotic damages. The success of
this method in practice is not satisfy-
ing. Further research is necessary; to
prove which of the three methods is
optimal in regeneration sessile oak on
the various sites. 
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Diplomamunkánban azt vizsgáltam,
hogy Kôszeg városa milyen módon
folytatta erdôgazdálkodását, hogyan
végezte az erdôhasználattal kapcsolatos
tevékenységét, és milyen szakemberek-
kel oldotta meg feladatait. Összegyûj-
töttem az idôszak alatt készült térképe-
ket, üzemterveket, melyek tanúskod-
nak arról, hogy elôdeink milyen módon
oldották meg a nyilvántartást, az erdôk
kezelésének leírását. 

A Kôszegi-hegység természeti viszo-
nyait áttekintve elmondható, hogy a
hegységben a savanyú talajképzô kôze-
tek és a bôséges csapadék hatására kü-
lönbözô erdôtalajok képzôdtek. Eze-
ken a talajokon olyan erdôállományok
alakultak ki, amelyek nemcsak változa-
tos fafajösszetétellel és értékes faállo-
mánnyal rendelkeznek, hanem turiszti-
kai értéket is képviselnek. Ez utóbbit
számos kirándulóhely népszerûsége is
bizonyít.

Kôszeg város története az ôskorba
nyúlik vissza. A történelem számos pró-
ba elé állította a várost, több megszállást,
felégetést kellett elszenvednie, míg vé-
gül a kiegyezés után Kôszeg is élvezhet-
te egy szabad nép jogait. Napjainkban
egy kedvelt történelmi kirándulóhely,
békés kisváros a maga szépségeivel.

Fôhasználatok
A város erdejét két üzemosztályra osz-
tották fel, Felsôerdei „A” és Alsóerdei
„B” gazdasági osztályra. Az „A” gazda-
sági osztályban a fafajoknak és a város
igényeit is kielégítô haszonfagazdaság

elveinek legjobban megfelelô, szálaló
vágásos gazdálkodásra alapozott ter-
mészetes felújítás volt az alapelv. A „B”
gazdasági osztályban tarvágást alkal-
maztak. A faanyag közelítése emberi és
állati erôvel történt, míg a kiszállítás ki-
zárólag állati erôvel, többnyire lovak-
kal történt. Szakképzett erdei munká-
sok nem voltak, a fatermeléshez szük-
séges szerszámokról, napi élelemrôl,
ruházatról maguknak a munkásoknak
kellett gondoskodniuk. A fakitermelés
„házilag” történt. Ez alatt azt értem,
hogy a kitermelt faanyagot a város és
vidékének közönsége vásárolta. Az
elôhasználatok során többnyire csak a
már elhalt egyedeket távolították el. A
rendszeres gyérítésekre, tisztításokra és
a fiatalosok ápolására nem helyeztek
elég nagy hangsúlyt. Ennek oka egy-
részt a rossz munkásviszonyokban ke-
resendô, másrészt a háború miatt sok
ember állt be katonának. Pénzügyi
gondok minden esztendôben jelent-
keztek.

A város 1931-ben a „B” gazdasági
osztályba tartozó erdôk vágáskorá-
nak leszállítását és rendkívüli fahasz-
nálat engedélyezését kérte. Ezen fa-
használat bevételeivel pedig a tarto-
zásokat kívánta törleszteni. Egyéb fa-
használatok hótöréses károk és erdei
utak építése miatt történtek. A város a
szokásostól eltérô választékokat is
termelt. Ilyen volt az Alsóerdôben
termelt fenyô szergömbfa, a Stájer-
házi vágásokban termelt „bükk-ke-
réktalp”.

Mellékhaszonvételek
Vadászat: Kôszeg városa vadászati
joggal rendelkezett, a vadászati
ügyekben a rendelkezéseket a város
hozta. Az 1935 elôtti idôszakra az volt
a jellemzô, hogy a vadászbérlôk álta-
lában csak vadászták területeiket,
anyagi lehetôségeik és egyéb érde-
keknek megfelelôen kezelték. A va-
dászterületeken általában nem fordí-
tottak gondot a nagyvadgazdálkodás-
ra, a minôség javítására. Nem volt
megoldott a téli etetés és a vad-
földgazdálkodás sem. A lelövések leg-
többször alkalomszerûek voltak. A va-
dászai rendtartás 1923-ban lépett ha-
tályba, mely szerint ragadozó vad lelö-
vése esetén a vad az elejtôt illette, ap-
róvad lelövésekor pedig megváltási
árat kellett fizetni. A város területén
gyakorolható vadászati jogot 1935-
ben 10 évre bérbe adták és a vadászte-
rületet két részre osztották: „Gyön-
gyös bal parti”, és „Gyöngyös jobb
parti” területre, amelyet azonos felté-
telek mellett és ugyanazon idôre adtak
bérbe. Ekkor már találunk utalásokat a
megfelelô vadállomány kezelésére, té-
li etetésre, illetve az erdôgazdálkodási
tevékenységet és turizmus érdekét
szolgáló intézkedésekre.

Gyanta- és fenyôtûgyûjtés: A Kôsze-
gi-hegység erdeinek fenyôállományai
nemcsak értékes fenyôanyagot, hanem
jelentôs mennyiségû fenyôgyantát és
fenyôtût is szolgáltattak. Az egy-egy tör-
zsön lecsurgó 1,5–2 kg gyanta nemcsak
a hegedûvonók kenésére volt alkalmas,
hanem nagyon fontos ipari alapanyag is
lett. A fenyôtût párolták, desztillálták,
amibôl fenyôtûolajat, különbözô pipe-
re-alapanyagokat nyertek. A fenyô-
gallyak begyûjtése egyben az erdô tisz-
títását és a tûzveszély csökkentését is je-
lentette.

Fenyôgallytermelés: A lucfenyô-állo-
mányok tisztítása alkalmával a kivágott
fák ágairól levágták a 40-120 cm hosszú
gallyakat és dróttal 14-15 kg-os bálákba
kötögették. A fenyôgallyat leginkább
koszorúkötés céljára értékesítették.

Karácsonyfatelepek: A fenyôállomá-
nyok vadkárosítása és a lopások elleni
védelem miatt a fenyôtermelô erdésze-
tek ún. karácsonyfatelepeket létesítet-
tek, melyeket más célra alkalmatlan te-
rületeken hoztak létre. 

Kôszeg város erdôgazdálkodása
Trianontól az erdôk államosításáig
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Alomszedés: Az alomszedést a lakos-
ság a város engedélyével gyakorolhatta.
Egy miniszteri rendelet értelmében az
alomgyûjtés csak az erdei utakon, ár-
kokban és nyiladékokban, ellenôrzés
mellett, száraz idôben volt végezhetô.

Gyógy- és ipari növények gyûjtése: A
város 1924-ben 5 évre bérbe adta erde-
it a Magyar Királyi Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium gyógy- és ipari növény for-
galmi irodájának, gyógy-és ipari növé-
nyek gyûjtése céljából.

Nyír-seprôág: A város az erdôterületén
a munkanélküliek részére engedélyezte
a nyírfaág ingyenes szedését, mely tevé-
kenység divat volt ezen idôkben.

Szelídgesztenyések: A helyi lakosság
elbeszélései szerint a gesztenyét még a
rómaiak telepítették erre a vidékre. Va-
lamikor 3000 hold nagyságú területet
emlegettek. A hasonló életigények mi-
att a szôlômûvelés terjedésének a gesz-
tenyések jelentôs területei estek áldoza-
tul. A legutolsó telepítés 1938-ban tör-
tént a Szabóhegyen. 

Fenyômagpergetés: Kôszeg városa
1920-ban Czeke Gusztáv fenyômagper-
getô telepének létesítésére adott enge-
délyt.

Fûzfavesszô telep: A Kôszegi Keresz-
tény Szociális Munkásegylet 1922-ben
arra kapott engedélyt, hogy a város tu-
lajdonát képezô téglaszín területen fûz-
fatelepet létesítsen. A kosárfonás iránti
kereslet csökkenésével ez a telep meg-
szûnt.

Kôbánya: Kôszeg városa a II. világ-
háború elôtt a Szabóhegy felett az erdô-
ben egy kôbányát nyitott. A bánya nyi-
tásának célja az útépítéshez szükséges
terméskövek biztosítása volt. Közel 30
ember dolgozott tavasztól késô ôszig a

bányában, és ez
idô alatt 5-6000
m3 követ termel-
tek ki. 

S z é n é g e t é s :
Nagy divat volt a
faszénégetés is.
Egész települések
alakultak, melyek
szénégetéssel fog-
lalkoztak. A Kô-
szegi-hegyekben
az 1930-as évek
végéig folyt szén-
égetés.

Lovak tartása:
A lovakat elsôsor-
ban rönkanyag
vonszolására hasz-
nálták. A lóállo-
mány kímélése és

a közelítés termelékenységének növe-
lése érdekében a Stájer-házaknál és a
Keresztkúton téglaistállót építettek. 

A gazdálkodás jellemzésekor vizs-
gáltam az idôszak elôtti és utáni gazdál-
kodást is. 

Az 1920 elôtti idôszakról egy üzem-
átvizsgálási munkálat állt rendelkezé-
semre. Ezt a munkát a részben vissza-
hagyott nyilvántartások térképre törté-
nô bejegyzése, valamint az erdei sze-
mélyzet által gyûjtött adatok alapján ál-
lították össze, ezért megbízhatatlanok.
Az erdônevelési tevékenységeket in-
kább csak az idôsebb állományokban
végezték el, így a fiatal állományok te-
nyésztendô fanemeit a gyomfa nyomta,
és vagy elnyurgultak, vagy alászorultak
és visszamaradtak. A felújítások mester-
séges és természetes úton történtek. A
mellékhasználatok közül fôleg a na-
gyon káros alomszedést gyakorolták.

A vizsgált idôszak alatt az 1923. janu-
ár elsején hatályba
lépett üzemterv
volt érvényes.
Ezen üzemtervben
tárgyalt erdô váro-
si erdô volt, ezért
azt rendszeres
gazdasági üzem-
terv szerint kellett
kezelni. Az erdô-
birtok gazdasági
osztály felosztása
nem változott. A
Felsôerdôben a
KTT és a B volt a
tenyésztendô fôfa-
faj, míg az Alsóer-
dôben az EF és FF.
A tisztítások során

a gyomfákat (Nyí, Fü, Mo) szedték ki.
Gyérítéseknél is elsôsorban a tenyész-
tés tárgyát nem szolgáló fanemeket, va-
lamint az alászorult egyedeket szedték
ki. A fakitermelésnél és a kiszállításnál a
legtöbb figyelmet a fiatalosok védelmé-
re kellett fordítani. A mellékhasználatok
közül az alomszedés szigorúan tilos
volt, csak az utakon, nyiladékokon, ár-
kokban volt végezhetô. A réteket, szán-
tókat okszerûen kezelték. Az idôszak
alatt az útépítési terv pénzügyi fedezet
hiányában nem volt teljesen keresztül-
vihetô, ezért csak a meglévô utak he-
lyesebb vezetésére, karbantartására
szorítkozott az útépítési tevékenység.

Az államosítás utáni idôszakról az
1949-1958-as ideiglenes üzemterv állt
rendelkezésemre. Az erdôbirtok 4 kü-
lönálló erdôtestbôl állt és 9 község ha-
tárában volt elosztva. Az összes állo-
mánynak mintegy 80%-a mag, 20%-a
sarj eredetû volt. Az állományok 38%-át
a tölgy tette ki, a bükk 25%-kal, az erdei
fenyô 19%-kal képviseltetett. Három
gazdasági osztály volt:

K100, KF80 és Á360.
Ha összehasonlítjuk a három idôsza-

kot, az állapítható meg, hogy az alkal-
mazott fafajok és a felújítási eljárások
nem változtak jelentôsen, hiszen min-
dig figyelembe kellett venni a termô-
hely, a klíma adta lehetôségeket, a vá-
ros szükségleteit, a piac igényeit.

Már a XVII. századbeli iratokban
nyomát lehet találni, hogy az erdô sze-
mélyzetének felfogadásáról és díjazásá-
ról hogyan intézkedtek. Mária Terézia
idejében Kôszeg városa erdômestert al-
kalmazott, ki felelôs volt az erdô terv-
szerû fakitermelése mellett az erdô mû-
veléséért is. Az erdôgazdálkodással
szorosan összefügg az erdészeti dolgo-
zók részére épített lakóházak. Régi fel-
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jegyzésekbôl megtudható, hogy az
1700-as évek derekán Kôszeg városa
erdeinek szakszerû mûvelése és ôrzése
érdekében két erdészt telepített Stájer-
országból a hegyekbe, ahol részükre a
Felsôerdôn, a mai Stájer-házán 1-1 er-
dészházat építtetett. Ma erdészeti múze-
umként üzemel a felújított épület. A vá-
ros természetesen a késôbbi idôkben is
gondoskodott megfelelô erdész szak-
emberekrôl, azok ellátásáról. Ezen
utóbbi tevékenység ruhailletmények-
ben, jövedelem-emelésekben, erdôôr
özvegyének nyugdíjjogosultsága meg-
állapításában, sírok gondozásában nyil-
vánult meg. A jövedelmek meghatáro-
zása a képviselôtestület hatáskörébe
tartozott, éppúgy, mint az állások betöl-
tésére kiírt pályázatok kihirdetése. A vá-
ros különleges juttatásokról is gondo-
skodott az erdôôrök részére, mint pl. a
kert-és földilletmény biztosítása. A vá-
ros erdészei közül említést érdemel Mé-
száros Antal és Zins Károly erdômester,
Kiss István fôerdész és Fatalin Jenô, a
város utolsó erdészének neve. Külön
még meg kell említenem Pintér Gyula
nevét, aki a Kôszegi-hegység erdeinek
egyik legkiválóbb, Bedô-díjas erdésze
volt. Segítôkészségéért, egyenességéért
és szókimondásáért szerették, tisztel-
ték. Példaképként állítható az utána kö-
vetkezô erdésznemzedék elé, mint em-
beri, mint szakmai vonatkozásban.

Összefoglalás: Kôszeg szabad kirá-
lyi város sajátos történelmi múlttal és
környezeti adottságokkal rendelkezik.
Mindezek megalapozták a város erdô-
gazdálkodását. A város a vizsgált idô-
szak alatt erdeiben mindig úgy végezte
fôhasználatait, hogy a lakosság és a pi-
ac igényeit kielégítô választékokat ter-
melt. A mellékhasználatok esetében
kiemelkedô szerepe volt a vadászat-
nak, az erdei alomszedésnek, kará-
csonyfatelepek üzemeltetésének. Az
egyéb tevékenységek jelentôs bevéte-
lekkel járultak hozzá a város bevétele-
ihez. Az üzemtervezés, nyilvántartás,
térképezés színvonalasan történt, ami
köszönhetô volt az egyre fejlôdô tech-
nikának, a hatósági igényeknek. A ter-
vek teljesítésében nagy szerepet ját-
szottak a pénzügyi és szakember vi-
szonyok. A vizsgált idôszak alatt szá-
mos szakember megfordult a város
szolgálatában, gyarapítva ezzel a szak-
embergárda tudásszínvonalát, szakmai
tevékenységét. A város mindezekért
jelentôs javakat, szolgáltatásokat nyúj-
tott embereinek.

Vámos Krisztina
okl. erdômérnök

Az Erdészeti Lapok 1997. évi februári
számában olvasható cikkre (Erdész-
szemmel a mongóliai pusztaszil árnyé-
kából), dr. Tóth Béla a fafaj honosítója
– elterjesztôje és legjobb ismerôje ala-
pos részletességgel válaszolt. (EL 1999.
évi márciusi szám. Tapasztalatok a
puszta szil termesztésérôl.) Mindkét
cikk a fafaj sokoldalú alkalmazási lehe-
tôségét vagy esetleges hibáit, korlátait
taglalja.

Engem, mint csemetetermelô erdészt
pedig az indít további hozzászólásra,
hogy kis hazánkban ezt a „tájidegen-
nek” minôsített fafajt is számûzni akarja
a természetvédelem.

Szerintük ki kell irtani az akácot, ne-
mes nyárat, fekete diót, vörös tölgyet
stb., egyszerûen azért, mert nem „ôsho-
nos” fafaj.

Az Erdôvédelmi Szakosztály kihelye-
zett gyûléseivel is járva itthon és szom-
szédainknál azt tapasztalom, hogy a
leginkább visszatérô erdôvédelmi prob-
léma a vadkár több százmilliós nagysá-
ga. Ugyancsak súlyos milliókat költ a
szakma kerítés építésére és fenntartásá-
ra, továbbá vadtakarmányozásra. A La-
pokban is állandóan visszatérô gondo-

lat a természetszerû erdôk témája, szor-
galmazása az elegyetlen ültetvényszerû
erdôkkel szemben.

A turkesztáni-puszta szil (Ulmus
pumila L.) talán egyik legalkalmasabb
fafaj volna ezen törekvésekhez, a hán-
tás- és rágáskárok „természetszerû” ki-
védésére. Hazai és nemes nyár, akác,
száraz homoki fenyves alá-közé ültetve
magas tápértékû ún. „rágó” fafaj. Ahogy
dr. Tóth Béla is említi nagyon jó vissza-
szerzô, sarjadzóképességgel bír, elbok-
rosodásra, villásodásra hajlamos, ezért
a cserjeszint, a második koronaszint ki-
alakításával jól betölti a talaj- és törzsár-
nyaló szerepét is, elôsegítve a fôfafajok
természetes ágtisztulását. A lassan növô
tölgyekkel együtt ültetve viszont azokat
egy-két év alatt elnyomja és így helyte-
len módon alkalmazva agresszív gyom-
faként viselkedik. Néhány helyen ezért
nem szeretik.

Dr. Kapusi Imre volt szíves rendel-
kezésre bocsátani egy laborvizsgálati
eredményt 1990-bôl. Az alábbi kis táb-
lázat a turkesztáni szil lombos és csu-
pasz vesszejének fôbb beltartalmi érté-
keit közli egyéb tömegtakarmánnyal
összevetve.

Erdészszemmel a magyar
puszta szil árnyékából

Vizsgált növény Nyers  Nyers zsír  Nyers rost  Nyers hamu 
fehérje g/kg g/kg g/kg g/kg

Szil lombos vesszô 57 32 434 60
Szil száraz vesszô 48 17 475 40
Nyári idôsebb sarjú 125 48 275 78
Lucerna virágzásban 179 27 329 88
Silókukorica tejes-viaszérésben 82 28 194 45
Lucernaszalma 100 17 430 82 

Sokoldalú további alkalmazására látvá-
nyos és reprezentatív példa Hajdúszobosz-
lón látható. A város fôutcája, amely már
csak egy évig viseli a négyes fôút csaknem
elviselhetetlen átmenô forgalmát, vissza-
kapta eredeti, régi nevét, és a „Szilfák alja
út” mindkét oldala be is van ültetve sorfá-
nak nevelt turkesztáni szilekkel, melyek a
decemberi kemény fagyokig zöldellnek.

A debreceni Mészáros Díszfaiskola
többféle színes lombú és ún. alakfát –
gömb, jegenye, szomorú változatot olt
erre az alanyra.

Csemetenevelése csak jó és gyors
csírázóképessége miatt könnyû, egyéb-
ként az öntözés és gyomlálás miatt épp
olyan igényes és költséges, mint a fe-
hérnyár, nyír, platán, éger stb.

Egyetlen ismert, ritkán elszaporodó
károsítója van, az ún. szil olajos bogár
(Galerucella luteola Müll.), mely apró,
4–6 mm nagyságú sárgásszürke lomb-
rágó. Ellene 2000. év augusztusában
kellett egy ízben védekezni csemeteál-
lományban 0,1 l/ha Fendona 10 EC-vel.

Jelenünkben nagyon valószínû,
hogy éghajlatváltozásnak vagyunk és
leszünk tanúi, és erdeinkkel együtt
szenvedô alanyai is. Érdemes volna
tehát szakmánknak felkarolni ennek a
mindent tûrô szép és hálás fafajnak az
ügyét, hiszen ôseink is valahol Kö-
zép- vagy Belsô-Ázsiában voltak „ôs-
honosak” ezer valahány száz évvel ez-
elôtt.

Domokos Gergely
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Lapunk 2002. évi februári számának 52.
oldalán majdnem azonos címmel, MTI
aláírással rövid közlemény jelent meg két
lényeges hibával, amelyet a köztudatban
sokan terjesztenek. A tévedések kiigazí-
tására idéznék a Vízügyi Közlemények
2000. évi LXXXII. évfolyam 2. füzete
167–198. oldalán található Illés Lajos és
dr. Konecsny Károly: Az erdô hidrológiai
hatása az árvizek kialakulására a Felsô-
Tisza vízgyûjtôben címû, nyíregyházi víz-
ügyi szakemberek cikkébôl.

Az elsô kiigazításhoz két táblázatot
idézek segítségül.

Az 1. táblázat az erdôterületek 102
éves csökkenését mutatja, a 2. táblázat-
ban a fakitermelés utóbbi 50 év alatti
alakulását láthatjuk.

Mindkét táblázathoz az új adatokat a
szerzôk a kárpátaljai kollégáiktól a víz-
ügyi szervek hivatalos együttmûködése
kapcsán kapták meg. Az 1896-os adato-
kat megbízásos munka során én szol-
gáltattam.

Az árvizek okának kiigazítása: a
170–176. oldalakon foglalkoznak az er-
dôk vízlefolyást alakító szerepével, eb-
bôl a legfontosabb:

Az erdôk lefolyás-szabályozó képes-
ségének van határa. Érett erdôk eseté-
ben ez az érték 175 mm/nap-ra tehetô.
Ha az árhullámot
kiváltó csapadék
nedves idôjárást
követôen esik, ez
az érték 100 mm-re
csökkenhet. Ha a
kiváltó csapadék
mennyisége ezt az
értéket meghalad-
ja, jelentôs erdôvel
rendelkezô víz-
gyûjtôkön is kiala-
kulhatnak heves
árhullámok. Az er-
dôk vízszabályozó
szerepe jelentôsen
csökken, ha a

gyors hóolvadás esôvel párosul. Ez a je-
lenség igen gyakori a kárpátaljai bükkö-
sök zónájában, ezért fordulnak elô esô-
hóolvadás okozta katasztrofális árhullá-
mok.

Németh Ferenc
aranyokleveles erdômérnök

KÁRPÁTALJA – vajon tovább irtják
az erdôt?
1. táblázat. Az erdôk változása 1896–1998 között a Felsô-Tisza egyes részvízgyûjtôin

A vízgyûjtô 1896 1998

sorszáma                     megnevezése területe a  erdô erdô Erdôterület  
közigazgatási  változása 
nyilvántartás 1896-hoz

szerint viszonyítva
km2 km2 % km2 % %

1. Tisza–Terebesfejérpatak 
(Gyelovoje) (Fehér-Tisza nélkül) 746 563 75 433 58 –17

2. Sopurka Kabola–Polyána Kob.–Pojana 265 196 70 196 70 0 
3. Iza-torkolat 1350 447 33 385 29 –4 
4. Visó-torkolat 1706 984 58 880 52 –6 
5. Tarac–Királymezô (Uszty–Csorna) 568 473 83 416 73 –10 
6. Nagyág–Vucskómezô (Vucskovó) 718 332 46 216 30 –16 
7. Borzsa–Bilke (Belki) 594 387 65 264 44 –21
8. Túr–országhatár 1200 409 34 300 25 –9 

2. táblázat. A fakitermelés alakulása az utóbbi évtizedekben a Kárpátalján (Kicsura, 1998)

Év Engedélyezett Tényleges A tényleges kitermelés az engedélyezetthez képest Éves kitermelés 

kitermelés 
ezer m3 % m3/km2

1946. 1363,1 916,2 67,0 0,0184
1949. 1856,9 2641,6 150,0 0,0530
1956. 1604,2 3103,3 193,0 0,0630
1960. 1619,8 2221,1 137,0 0,0450
1966. 855,0 1120,0 131,0 0,0224
1968. 687,0 644,0 94,0 0,0129
1989. 929,0 926,0 99,7 0,0182 
1991. 797,5 764,4 95,8 0,0153
1993. 797,5 663,0 83,1 0,0133
1995. 797,5 619,4 77,5 0,0124
1996. 797,5 483,0 60,6 0,0097
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mely létrejött
az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜ-

LET (OEE), valamint az ERDÉLYI MA-
GYAR MÛSZAKI TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG (EMT)–ERDÉSZETI SZAK-
OSZTÁLYA

intézmények között hosszú távú
együttmûködésre.

A megállapodás célja
I. A fenti intézmények azzal, hogy

mindegyik fél számára elônyös, ha két or-
szágban tevékenykedô szakemberek kö-
zött szakmai kapcsolatok alakulnak ki, a
szakemberek megismerik egymást és
mindennapi tevékenységükben közeled-
nek egymáshoz. Ezért célul tûzték ki a
kapcsolatok intézményesítését, együttmû-
ködési megállapodásban való rögzítését.

II. A fenti cél érdekében a felek tá-
mogatnak minden olyan kezdeménye-
zést, egyesületi tevékenységet, amely a
szakemberek, tagok, munkatársak
egymáshoz való közeledését, valamint
a kapcsolatok fenntartását elôsegíti az
alábbi szakmai keretekben:

1. Együttmûködés szakmai rendez-
vények szervezése területén:

– a fenti intézmények által szervezett
konferenciákon, elôadásokon kölcsö-
nös részvétel,

– a fenti intézményeket érdeklô témakö-
rökben közös rendezvények szervezése.

2. Szakmai irodalmi tevékenység te-
rületén:

– szakmai lapok cseréje, igény sze-
rint cikkek megjelentetése,

– szakmai lapokban cikkek, tanul-
mányok kölcsönös közlése.

3. Tanulmányutak és konzultációk
szervezése területén:

– csoportos tanulmányutak szerve-
zése, intézmények, terepek, bemutatók
megtekintése,

– a fogadó fél részérôl szakmai kon-
zultáció megszervezése.

III. A II. pont alatt felsorolt témakö-
rökben az együttmûködés gyakorlati
megvalósításához az intézmények kö-
zötti élô kapcsolattartásra van szükség,
ennek érdekében évente találkozókat
tartanak, amelyeken kiértékelik az elô-
zô évi eredményeket és megállapodnak
a következô év programjában. A megál-
lapodást jegyzôkönyvben rögzítik.

IV. A felek megállapodnak abban,
hogy évente a rendezvényeiken ....fôt fo-
gadnak kölcsönösségi alapon, akiknek
részvételi költségeit kölcsönösségi ala-
pon számolják el.

V. Jelen megállapodás az aláíráskor
lép életbe, meghatározatlan idôre szóló
hatállyal. Az együttmûködés folytonossá-
gát az évente jegyzôkönyvben rögzített
éves programok végrehajtása biztosítja.

VI. A felek kapcsolattartó személye-
ket jelölnek ki, akik felelôsséggel tar-
toznak a közös tevékenységek koordi-
nálásáért, valamint a kapcsolattartásért.

VII. Amennyiben bármelyik fél az
együttmûködést meg kívánja szüntetni,
ebbéli szándékát írásban közli a másik
féllel.

Ojtoz, 2002. október 12.
Csiha Imre sk.  

OEE elnökségi tag
Dr. Köllô Gábor sk.

EMT tudományos elnökhe-
lyettes

Ormos Balázs sk.
OEE fôtitkár

Szakács Sándor sk.
EMT Erdészeti Szakosztály elnöke

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság és az OEE közötti
együttmûködési megállapodást 2002.
október 12-én, a székelyföldi Ojtoz-
ban Csiha Imre elnökségi tag és Ormos
Balázs fôtitkár aláírta. Az erdélyiek ol-
daláról a dokumentumot dr. Köllô Gá-
bor, az EMT alelnöke és Szakács Sán-
dor, az Erdészeti Szakosztály elnöke
látta el kézjegyével. A keretmegállapo-
dást munkaterv kialakításával célszerû
kitölteni, melynek tervezetét mellékel-
jük. A tervezetet egyeztetni szükséges
az erdélyi kollégákkal és Barátossy Gá-
bor elnök úrral, aki támogatásáról biz-
tosította az együttmûködést. A munka-
terv összeállításánál az erdélyi kollé-
gák igényeit célszerû elsôsorban figye-
lembe venni.

Együttmûködési megállapodás

A Magyar Tudomány Napja rendezvény-
sorozat keretében „Az erdészeti kutatás
szerepe az ágazat fejlesztésében” cím-
mel a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium színháztermében kon-
ferenciát tartott. Megnyitó beszédet

mondott dr. Németh Imre földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.

Elôadások:
Az Erdészeti Tudományos Intézet

kutatási feladatai a XXI. század kezde-
tén. Elôadó: dr. Führer Ernô, az Erdé-
szeti Tudományos Intézet fôigazgatója

Természetközeli erdô, természet-
közeli erdô- és vadgazdaság, környe-
zetbarát fagazdaság. Elôadó: dr. Soly-
mos Rezsô akadémikus, az Erdészeti
Tudományos Intézet kutatóprofesszora

Az ültetvényszerû fatermesztés sze-
repe és jelentôsége az erdôsítési felada-
tok végrehajtásában. Elôadó: dr. Rédei
Károly, az Erdészeti Tudományos Inté-
zet fôigazgató-helyettese

A biológiai alapok hasznosítása az
erdészetben. Elôadó: dr. Borovics
Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet
tudományos fômunkatársa

A magyarországi erdôk egészségi ál-
lapota, aktualitások. Elôadó: dr. Tóth
József, az Erdészeti Tudományos Inté-
zet osztályvezetôje

Nemzeti erdôstratégia, erdôprogram
Magyarországon. Elôadó: dr. Mészáros
Károly, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Kar dékánja

Levezetô elnök dr. Marton István fô-
osztályvezetô, FVM Oktatási, Kutatási
és Fejlesztési Fôosztály, volt.

A Magyar Tudomány Napja 2002
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Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudomá-
nyos Társaság Erdészeti Szakosztálya a
Keleti-Kárpátok hegyei között húzódó
Ojtozon tartotta tudományos konferen-
ciáját, melyre hivatalos volt egy majd
autóbusznyi anyaországi kutató is.
Szendreiné Koren Eszter szervezésével
a püspökladányi Kísérleti Állomás érin-
tésével, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Brassó útvonalon értünk le a nevezetes
szorosba. A helybéli erdészkollégák fo-
gadtak. Az ezeréves határon Rózsa Jó-
zsef erdész tartott elôadást a térség lát-
nivalóiról, majd ismerkedhettünk a
pisztrángtenyésztés rejtelmeivel.

A konferenciát megelôzô napon a
komandói siklóról – mely párját ritkító
ipari mûemlék – és az 1996-os széldön-
tés utáni felújítási munkálatokról tájé-
koztattak székelyföldi kollégáink. Nem
maradhatott el Bedô Albert sírjánál való
fôhajtás sem, ahol az emlékezés és a

tisztelet virágait helyeztük el. Bessenyei
István, Kovászna megye fômérnöke és
dr. Solymos Rezsô akadémikus emléke-
zett a nagy magyar erdészre. Szakács
Sándor, az Erdészeti Szakosztály elnö-
ke nyitotta meg a konferenciát, mely-
nek elsô napirendje az együttmûködési
megállapodás aláírása volt.

Remélhetôen a megállapodást az el-
következendô években igazi tartalom-
mal sikerül megtölteni, ami nemcsak
egymás szakmai tevékenységében, ha-
nem kulturális együttmûködésben is
megnyilvánul.

Ha oly szorgalommal intézzük dol-
gainkat, mint Rózsa Janka vendéglá-
tónk, bizonyára sikeres lesz az együtt-
mûködés. Egyébiránt melegen ajánlom
az Erdélybe utazóknak, hogy
Székelyföldön járván feltétlen látogas-
sanak el Ojtozra.

Pápai Gábor

Ojtozi konferencia
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Szakmánk, azon belül az Országos Erdészeti Egyesület
1866. december 9-i „megalakulásával” kapcsolatos
az elsô magyar levélzáró pecsét megjelenése is.
A levelek lezárása az idáig pecsétviasszal tör-
tént, mely nagyon törékeny volt. Az új le-
vélzáró pecsét papírból készült. A pecsét-
viaszt utánozva megtartotta annak alak-
ját és domború voltát. Használata azon-
ban gyorsabb és fôleg gazdaságosabb
volt a régi viasznál. Ezen elônyös tulaj-
donságokat igyekezett kihasználni az
Országos Erdészeti Egyesület, amikor
megalkotta az elsô magyar színes levélzá-
ró pecsétet. 

Burján Andor Zircen élô bányamérnök tár-
sunk fedezete fel gyûjteményének egyik legérté-
kesebb darabjaként az Országos Erdészeti Egyesület ál-

tal használt levélzáró  színes változatát, amelyet másolat-
ban be is mutatok, hátha valakinek van ilyen „kin-

cse” amelynek létezésérôl nem is tud. 
Az elsô Magyar Országos Erdészeti Egye-

sület által kiadott levélzáró pecsét bizo-
nyítja, hogy egyesületünk még ilyen dol-
gokban is a haladás talaján állott. Talán
fel lehetne újítani használatát – termé-
szetesen jelezve, hogy ez felújított le-
vélzáró pecsét – az Országos Erdészeti
Egyesület levelezésében. Ezzel is öreg-

bíthetnénk egyesületünk jó hírét, múl-
tunk olyanok érdeklôdését  is felkelthet-

né, akik keveset hallottak az Országos Er-
dészeti Egyesületrôl. 

Mészáros Gyula

Az „elsô levélzáró pecsét”

Fekete
Géza
szobrászmûvész és F. Dobi Ágnes fes-
tômûvész közös kiállítását láthattuk az
Erdészeti Információs Központban. Fe-
kete Géza a természetadta formákból
alakítja a fát emberszemléletû, gondo-
latébresztô mûvekké. Láttat, hogy lás-
sunk, biztat, hogy a természetet járva
engedjük szabaddá fantáziánkat, mint
ahogy ô a vésôvel teszi. F. Dobi Ágnes
erdei képei hangsúlyossá tették a kiál-
lítást látogatók intellektuális élményét.

Gomba-
kiállítás
A 40 éve megalakult Magyar Mikológiai
Társaság a Szent István Egyetem Kerté-
szettudományi Karán nagyszerû gom-
bakiállítást rendezett. A csapadékos ôsz
kiváló lehetôséget nyújtott, hogy a láto-
gatók a frissen gyûjtött ôszi gombave-
getációval ismerkedjenek. Különös él-
ményt – és a vásárlóknak gasztronómi-
ai élvezetet – nyújtott a szarvasgomba.
De hazavihettünk laska és siitaki gom-
baspórával oltott termôtáptalajokat is,
melyekrôl szakszerû gondozás esetén
házi termesztésû konyhai alapanyagot
szüretelhetünk.

A minden évben jelentkezô kiállítás
az amatôr gombászoknak hasznos
információt jelent.
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A Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. és a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Tanítóképzô Fôiskolai Kar
által közösen mûködtetett Erdei Iskola
Oktatóközpont megnyitásán dr. Magas
László vezérigazgató, dr. Kovács Mátyás
KTVM fôosztályvezetô, dr. Mészáros
Károly, az Erdômérnöki Kar dékánja és
Kovátsné dr. Németh Mária tanszékve-
zetô fôiskolai tanár, projektvezetô mél-
tatták az erdei iskolák szerepét, a mai
kor társadalmában betöltött hivatását.
Az ôszi gyermekjátékok mûsorát a
gyôrsági tanulók Pongráczné Gaál Elvi-
ra tanárnô vezetésével mutatták be a je-
lenlévôknek. Ormos Balázs, az OEE fô-
titkára kiemelte az országos mozgalom-
má szervezôdött erdei iskolák szerepét
az erdészek szakmai ismereteket nyújtó
oktatási programjának fontosságáról.

Megnyílt a ravazdi Erdei Iskola 
Oktatóközpont



348 Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 12. szám (2002. december)

Tíz esztendeje helyezte el az Országos
Erdészeti Egyesület a Városmajori Er-
zsébet fasor 10. szám alatt Kaán Károly
emléktábláját. A koszorúzáson megje-
lentek elôtt Apatóczky István OEE alel-
nök emlékezett a múlt század kiemel-
kedô erdészére.

A 135 éve született Kaán
Károlyra emlékezünk

Négy emberöltô telt el azóta, hogy a ki-
egyezés évében, 1867-ben, a történelmi
Magyarország délnyugati szegletében, a
Zala vármegyei Nagykanizsán – jeles
szabadságharcos múltjára büszke pol-
gári családban – megszületett Kaán Ká-
roly, a majdan kiemelkedô tudású erdô-
mérnök, erdészpolitikus, akadémikus
és államtitkár.

Most, születésének 135. évforduló-
ján, idézzük fel néhány gondolatát er-
dészeti és természetvédelmi irodalmi
munkásságából, s azokat át- és tovább-
gondolva tisztelegjünk az erdészóriás
hallhatatlan emléke elôtt:

– „Az erdôt nemzeti tôkének tartom,
melyet nem szabad eltékozolnunk”!
(Idézet az MTA és az Erdôgazdasági
Tudományok c. tanulmányából.)

– „Az a föld, amit az erdô céljára
veszünk igénybe fokozza annak
termelôképességét.”

(Idézet A jövô erdôgazdasági po-
litikánk feladatai c. tanulmányából.)

– „Olyan gazdasági irányelvek
érvényesítésén fáradozunk, hogy az
erdôgazdaság a nemzet háztartásá-
ban betölthesse azt a fontos szere-
pet, amelyre hivatott.”

(Idézet az Erdôgazdasági ered-
mények és azok gazdaságpolitikai
következései c. tanulmányából.)

– „Az erdôk fejlesztése, az erdô-
talaj ápolása és termôerejében való
fenntartása a közgazdasági szem-
pontokat is kielégítô sikereket biz-
tosíthat.”

(Idézet a Vezérelvek a feltárt er-
dôk felújításánál c. tanulmányából.)

– „A gazdaságpolitika, mely
százéves és ennél is nagyobb ter-

melési fordulókra alapított erdôgazdál-
kodás irányítására hivatott, nem lehet
ötletszerû. Gondos körültekintéssel kell
az évszázados tapasztalatok nyomán
haladnia, hogy útja a gazdasági célok
irányát kövesse, és az ország közgazda-
sági haladásával is lépést tartson.”

(Idézet az Erdôgazdaság-politikai
kérdések c. mûvébôl.)

– „Ne feledjük, hogy az erdôpusztí-
tással egy évszázadosan gyarapodott
nagy és olyan nemzeti vagyont semmi-
sítünk meg, amelyet nem mi, hanem
elôdeink gyûjtöttek, amelynek mi csak
hasznaira és jótéteményeire vagyunk il-
letékesek, s amelyet lehetôleg gyarapít-
va, de semmi esetre ki nem kezdve,
utódainknak biztosítani kötelesek va-
gyunk.”

(Idézet Az erdôk fenntartásának nem-
zetközi biztosítása c. tanulmányából.)

– „Figyelemmel pedig azokra a sú-
lyos közgazdasági következményekre,
amelyekkel az erdô tulajdonjogi eldara-
bolása járt, a jövôben azt a legszigorúb-
ban korlátozni kell. Messzemenô hatá-
rig kell emellett biztosítani az állam elô-
vételi, sôt bizonyos esetekre a megvál-

tás jogát és tételes rendelkezésekkel
elôsegíteni az erdôk tulajdonjogi vagy
gazdasági érdekekbôl való egyesítését.”

(Idézet az Erdôgazdaság-politikai
kérdések c. mûvébôl.)

– „Szent István és Széchenyi, hazánk
e két legnagyobb fia olyan útmutatást
adott, olyan bölcs tanácsokat hagyott
ránk, amelyekhez ha visszatérünk, s az
elôrehaladott kultúra igényeinek és fej-
lettségének megfelelôen, tervszerû fo-
kozatossággal, gondos beosztással haj-
tunk végre, ismét az egészséges fejlô-
dés útjára terelhetjük az Alföldet.”

(Idézet A magyar Alföld c. mûvébôl.)
– „A természet védelméhez és a ter-

mészeti emlékek fenntartására irányuló
tevékenység biztosításához szüksége-
sek: megfelelô törvények és ezeken ala-
puló kormányzati intézkedések; a ter-
mészetvédelem szolgálatát ellátó alkal-
mas szervezet; kellôen megszervezett
társadalmi tevékenység.”

(Idézet a Természetvédelem és a ter-
mészeti emlékek c. mûvébôl.)

– „Reámutatni kívánok arra, hogy
amint más nemzetek, mi is csak úgy ér-
hetünk el eredményeket a természetvé-

delem terén, ha ifjúságunkkal meg-
kedveltetjük a természetet! Ha arra
neveljük a fiatalságot, hogy szeresse
a természet alkotásait. Ha kifej-
lesztjük érzékét a természeti táj
szépsége iránt és a természeti érté-
kek megbecsülésére tanítjuk a fiatal
nemzedéket. Alkalmas ismertetések
az olvasó könyvekbe; az eszmét
megkedveltetô és kellô magyaráza-
tokkal fûszerezett kirándulások a
természet ölébe; az ország termé-
szeti kincseit, valamint a szebb tája-
kat ismertetô és oktató filmek kellô
magyarázatok kíséretében, rádiós
elôadások ebbôl a tárgykörbôl stb.
mellôzhetetlenek!”

(Idézet legutolsó írásából, ame-
lyet elôadásnak szánt Budapesten
1940. január 30-án. Sajnos az elô-
adást már nem ô tarthatta meg, mert
két nappal elôtte, 1940. január 28-
án váratlanul elhunyt.)

Dr. Baráth László

Kaán Károly emléktábla koszorúzás
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Könyvismertetés
Dr. Szemerédy Miklós: A

Debreceni Erdôspuszták parkerdei
(Debrecen 20022. Debrecen Megyei

Jogú Város Önkormányzatának kiad-
ványa)

Ritka gyönyörûséggel forgatom ezt a
szép kiállítású könyvecskét. Nem a kül-
alakja, sokkal inkább a tartalma miatt.
Szakmánkat mostanság sok bírálat éri.
Jogos is, szélsôségesen túlzó is. Ebben
a helyzetben üdítô érzés látni, hogy ho-
gyan lehet a szépet a kellemessel és a
szakszerût a látványossal harmóniában
megvalósítani.

Tudvalevô, hogy bajok vannak a
szép tölgyeirôl méltán híres debreceni
Nagy-erdôvel. A tölgyesek megöreged-
tek, a terület vizei elapadtak, és ha nem
tudnak sürgôsen éltetô vízforrást találni
a halódó erdô számára, akkor legna-
gyobb alföldi városunk egyik legna-
gyobb természeti értéke, sokakat vonzó
változatosságával, elenyészik, kiszárad
és megváltozott környezethez nehéz
lesz olyan felújítást találni, ami a sokfé-
le igény kielégítésére alkalmas. Ebben a
helyzetben boldog örömmel tudhatjuk
meg az ismertetett könyvbôl, hogy
újabb, a Nagy-erdônél is változatosabb
kirándulóhely létesült, ami nemcsak
hangulatos és csendes sétákra nyújt le-
hetôséget, hanem a vizek szerelmesei-
nek is látványosságot kínál. Tavak, víz-
felületek váltakoznak itt erdôs foltok-
kal, sokféle fafajjal benépesített erdôk
között egy egész tórendszer rejlik ap-
rócska szigetekkel, kirándulást segítô
létesítményekkel. Mindez nem kevés
találékonysággal, a természet lehetôsé-
geinek kiaknázásával létesült. Olyan

terveket alkottak a balatonfüredi erdô-
tervezôk, Mészôly Gyôzô, Héder Sán-
dor és társai, amivel felkelthették a deb-
receni erdész és vízügyi szakemberek
képzelôerejét is, mitöbb a minisztérium
illetékeseinek segítôkészségét is meg-
nyitották és az eredmény egy tetszetôs,
szabad-levegôs idôtöltésre alkalmas lé-
tesítmény, amit a Zsuzsi kisvasúttal
vagy gépkocsival rövid idôn belül el le-
het érni, élvezni, csodálni lehet.

A kirándulóerdô kialakításának sike-
re három tényezôre vezethetô vissza:

1. Mertek nagyot és szépet álmodni.
Ezt a kirándulóerdô kezdeményezôje,
Botos Géza, úgy rögzítette, hogy „Aki
nem tud palotát álmodni, az kutyaólat
sem fog építeni...” Igaza volt.

2. Két egymásra utalt szakma – a víz-
ügy és erdészet – szerencsésen egymás-
ra talált és mindkét részrôl nagy alkotó-
erôvel megáldott emberek próbálták
meg a nehéz feladatot megvalósítani.
Botos Géza nevét már említette, de áll-

jon itt a vízügyi igazgató, Papp Ferenc
neve is, ôk voltak a fô mozgatórugói a
kirándulóközpontnak.

3. A terv kivitelezôi ellenálltak a kap-
zsiságnak és nem engedtek a tavak, er-
dôk környékén parcellázni. Szomorú,
hogy az elmúlt években ezt nem sike-
rült megtartani, kárpótlási célokra még-
is kiharaptak az erdôbôl.

Az ismertetett könyvbôl megismer-
hetjük a létesítmény természetföldrajzi
adottságait, az Erdôspuszta erdeit, er-
dôgazdálkodásának történetét és a to-
vábbfejlesztés ötleteit. Vagyis mindazt,
ami az Erdôspusztához érzelmileg és
értelmileg is kötheti a kirándulót. Büsz-
kék vagyunk rá és ugyanígy éreztek a
város közigazgatásának vezetôi, mi-
nisztériumi vezetôk, akik anyagilag, er-
kölcsileg is a megvalósítás mellé álltak.
ôk, mindnyájan hôsök, a mindennapok
hôsei, akikre az új Európa felépítésében
szükség van és lesz a jövôben is.

Dr. Szodfridt István

Könyvek, melyek az egyetemi hallgatóknál kaphatók

Tassonyi Ernô: Aki a párját keresi 700 Ft
Zichy Géza: A leányvári boszorkány 500 Ft
Ruzsinszky László: Tempus 700 Ft
Sík Lajos: Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... 700 Ft
Bartha Dénes–Oroszi Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec... 400 Ft
Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Itt tó van a Tátra ölén... 400 Ft
Fuchs Frigyes: Magyarország ôserdôi 300 Ft
Hermann Krutzsch: Erdôk megújítása 700 Ft
Roth Gyula: Erdômûveléstan II. 2000 Ft
Az Erdômérnöki Fôiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeirôl 300 Ft
A fenti mûvek megrendelhetôk:
Selmeci Társaság (Megyery Ákos a. Mogyoró), 9400 Sopron, Ady E. u. 5. 
Telefon: 06/30-271-04-19

Ez évben volt 
Bencze Lajos és Kollwentz Dönci bácsi
90. éves.

Mindketten az 1950-es megszûnéséig
az Esztergomi Szakiskolán, illetve az 1948-
ban ugyanott Erdész Gimnázium néven
alapított elsõ hazai erdésztechnikumban
tanítottak, több más emberileg és szakma-
ilag igen értékes tanártársaikkal, Dönci
bácsi igazgatása mellett, és nem alatt.

Ars pedagógiájuk volt:
Nevelés: tisztességre, emberségre, hi-

vatásszeretetre, emberszeretetre, selme-
ci-soproni hagyományaink ápolására.

Abban az embertelen világban sze-
mélyes helytállásukkal, nem kis kocká-
zatvállalással, bátran példát is mutattak.

Tanítottak: a szakma részletes, de
egyúttal összefüggéseiben való megis-
merésére, a gyakorlati mesterfogásokra,

hisz mindketten gazdag gyakorlati, üze-
mi tapasztalattal rendelkeztek.

A szakmát szívünkben, lelkünkben
hivatássá formálták. Isten áldjon érte
Benneteket, drága tanáraink.

Esztergomi diákjaitok nevében
Bartucz Feri

Széchenyi István
emléknap
A Magyar Tudományos Akadémia és a
Nyugatmagyarországi Egyetem ismét
megrendezte az emléknapot, melynek
során újabb hársfa gyarapította az Aka-
démiai Emlékerdôt a sopronkôhidai Eu-
rópa Parkban. A faültetést Emlékülés
követte, melyet dr. Solymos Rezsô aka-
démikus, az MTA Erdészeti Bizottságá-
nak elnöke vezette.
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Öt ország és a Világbank támogatásával
nemzetközi pénzügyi alap létesült az
afrikai kontinens ôserdeinek megóvá-
sára. A világon minden évben Belgium
területének háromszorosával megegye-
zô méretû erdôterület pusztul el.

Százmillió dolláros nemzetközi
program indul, hogy megakadályozza
Afrika trópusi területein, a Kongó-me-
dencében található ôserdôk további el-
tûnését, vagy legalább az országok kö-
zösen megpróbálják csökkenteni a
pusztulás mértékét. A veszélyeztetett
régióhoz tartozik Kamerun, a Kongói
Demokratikus Köztársaság, Gabon és a
Középafrikai Köztársaság is. Ezekben
az országokban a népesség növekedé-
se, a fakitermelés, az olajmezôk feltárá-
sa és más bányászati tevékenységek kö-
vetkeztében minden évben 0,6 száza-
lékkal kisebb lesz az ôserdôk területe.

A Világbank jelentése szerint a térség-
ben mintegy ötszázmillió ember él köz-
vetve vagy közvetlenül az ôserdôkbôl.
„A programban részt vevô ország gaz-
dasága alapvetôen a természeti erôfor-
rásokra épül, így hosszú távon egyik
sem engedheti meg magának ezek ki-
zsákmányolását” – fogalmaz a jelentés.

A segítségre szükség is van, hiszen a
brit Guardian címû napilap a johannes-
burgi környezetvédelmi konferencia al-
kalmából készített összeállítása szerint
tizenöt éven belül akár ötödével is csök-
kenhet majd a térség erdeinek területe.
A lap úgy fogalmaz, hogy egy évtized-
del ezelôtt még „gyakorlatilag érintet-
len” volt az ôserdô területének nagy ré-
sze, de mára – elsôsorban az illegális fa-
kitermelésnek köszönhetôen – a helyzet
alapvetôen megváltozott. Ez különösen
azért káros, mert a bevételekbôl az érin-

tett államok sem részesülnek. A legtöbb
esetben, ráadásul a kitermelést végzô
munkások a helyszínen általában kiirt-
ják az ott található nagyobb emlôsöket,
és elûzik a lakosságot is. Emiatt veszély-
be kerültek vagy már a kihalás szélére
sodródtak olyan állatfajok, mint a
bonobo csimpánz, a gorilla, a mandrill
vagy az erdei elefánt. A Guardianban
közöltek szerint például a Kongó-me-
dence egykor kétmilliós csimpánz fau-
nája mára tizedére apadt. A gorillákból
is csupán néhány ezer található. Egyelô-
re megoldatlan problémát jelentenek az
útépítések is. Az ôserdei utak mentén ál-
talában hamar megjelennek az illegális
fakitermelô cégek és a vadászok is, fo-
kozatosan újabb területeket vonva „ter-
melés” alá. Hiszen ha út van a dzsungel-
be, akkor mindenki látja egykor a mély-
ben rejtett kincseit. BBC

Pusztulnak az ôserdôk Afrikában

Kerék Imre:

ERDÔ
Gombaillatú félhomály.
Fák agancsa döf a magasba.
Égszíntollú mátyásmadár
röppen lengô égerfagallyra, –

éppen csak megrezzen bele
az aljnövényzet sûrû csöndje.
Forrás siet a völgybe le,
kerek kavicsokon csörögve.

Szônyegén süppedô avarnak
barnahátú ôzek inalnak.
Rézsút egy-egy sugárköteg

behull, de már nônek az árnyak
s hûs hullámaival a tájat
elönti lassan a szürkület.

Erdôtörvény az afrikai
országokban
1990 óta van új erdôtörvény Afrika 23 or-
szágában, 12 másikban pedig ennek elô-
készítése folyik. Kidolgozásában a kö-
vetkezôket kívánják érvényesíteni:

– növelni a követelményeket az er-
dôgazdálkodás országos és egyedi ter-
vezésében. A hangsúlyt a kitermelésrôl
a védelem felé kell eltolni–

– fokozni kell a magán erdôbirtoko-
sok lehetôségeit, számukra ösztönzôket
kell teremteni, fôleg az ültetvényes er-
dôgazdálkodás felé;

– javítani kell a kormányzati szervek

irányítómunkájának ellenôrzését, csök-
kenteni a kormányszervek erdôterületek
megváltoztatására irányuló tevékenységét;

– a központi erdészeti irányítást de-
centralizálni kell, nagyobb beleszólást
kell engedni civil szervezeteknek és
birtokos-közösségeknek.

(Forests, Trees and People
Newsletter, 2002. 46. sz. 5–12. o.)

Ref. Dr. Szodfridt István

Országos Ifjúsági 
Vadászvetélkedô 
Az OMVV tizenegyedik alkalommal
rendezte meg 8 erdészeti, illetve mezô-
gazdasági szakközépiskola (Barcs,
Csongrád, Eger, Hajdúböszörmény,
Mátrafüred, Sopron, Szeged, Szombat-
hely) három fôs csapatai számára.

15 versenyszámban mérték össze a
versenyzôk a tudásukat.

A zsûriben a Debreceni Egyetem, a
Nyírerdô Rt., Hajdú-Bihar megyei Vad-
gazdálkodók és Vadászok Szövetsége
és a Hajdú-Bihar megyei FM Hivatal Va-
dászati és Halászati Felügyelôsége kép-
viseltette magát. A Nyírerdô Rt. képvise-
lôje Bartucz Péter volt.

Egyéni verseny:
1. Ábrahám István: Nyugat-Magyar-

országi Egyetem Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium

2. Zolnai Sándor: 
3. Bajkán János:, mindkettô a Szé-

chenyi István Mezôgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakmunkásképzô Intézet
(Hajdúböszörmény) versenyzôi

2003-ban a verseny Barcson, a
Drávavölgye Középiskolában kerül
megrendezésre.

Török Henrik

1849. október 6.
A szabadságharc 1948–1849 Alapítvány
és a KEFAG Rt. a Nyíri Erdészháznál tar-
totta hagyományos megemlékezését a
szabadságharc vértanúinak emlékére.

Dr. Szécsi Gábor polgármester ünne-
pi beszéde után a Bácsmegyei Huszár-
bandérium és Tüzér üteg adott mûsort.

A megemlékezés után megkoszorúz-
ták az aradi vértanúk és az alapító
Szulyovszky László emlékhelyét.

’48-as huszársír Kálnokon
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Augusztus 1-én svéd magán-erdô tulaj-
donosok, az ottani egyesület számos
tagja, mintegy 40 fôs csoport látogatott
el a  Parkerdô Rt Budakeszi Erdészet-
hez. Négy napos magyarországi prog-
ramjuk részeként, választ kívántak kap-
ni többek között általános és konkrét
erdôtelepítési, erdôfelújítási kérdéseik-
re. Keszléri József erdészetvezetô üd-
vözlô és bemutatkozó szavai után a
Budakeszi erdészeti arborétumban kö-
vetkezett séta. Apatóczky István erdô-
mûvelési mûszaki vezetô, technikus al-
elnök az egyesületünk nevében is kö-
szöntötte a vendégeket, akik a kalauzo-
lásával átfogó képet kaptak az arboré-
tum létesítésérôl, mûködésérôl, kezelé-
sérôl, hangsúlyosan és számos kérdésre
feleletként arról, hogy az exoták telepí-
tése, egyes taxonok hogyan lehetnek,
lehetnének illeszthetôk másutt is pld.
erdôtelepítési programba. Élénk érdek-
lôdést váltott ki a hazai magán-erdôk
kezelésérôl kapott összefoglaló. A cso-

port tagjai az átmeneti, délelôtti friss,
esô utáni levegôt érezve, meghökkenve
szereztek tudomást az itteni aszályos
évekrôl, az egyébként is alacsony szin-
tû éves csapadékról (tavaly 300 mm
alatt).Ennek tudatában mosolyogva
konstatálták, hogy e vidék, egy kézen
megszámolható forrásai, táplálói lehet-
nének a közismert Maneken pis-nek. A
csoport az arborétumból erdôfelújítási
területeket érintve folytatta utját. A cse-
res-tölgyes állományok természetes fel-
újításának több fokozatát bemutató sé-
tát, a finanszírozás, az erdészeti ágazati
érdekek összehangolt kezelésének kér-
déseit taglaló tájékoztatást megelége-
déssel fogadták. A program befejezése-
ként megtekintették a Budakeszi Erdé-
szet kezelésében lévô Millenniumi szo-
borparkot,  a neves vadászelôdök em-
lékhelyét.A csoport vezetésében, tájé-
koztatásában tolmácsként Lantner Ani-
kó (Sopron) végzett kiváló munkát.

Apatóczky István 

Svéd magánerdô tulajdonosok
Budakeszin

Ismét Vadas Jenô
napok
Mátrafüreden
A rendezvényt dr. Marton István, az
FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Fô-
osztályának vezetôje nyitotta meg. Be-
szédében kiemelte az erdészek szere-
pének fontosságát a mai kor környezet-
és természetvédelmi problémáinak ke-
zelésében.

Kovács Gábor, a NYÍRERDÔ Rt. ve-
zérigazgatója, az ünnepség díszvendé-
ge az ifjúság figyelmét felhívta a magyar
nyelv tisztaságának ôrzésére, a nyelvta-
nulás fontosságára az európai beillesz-
kedésünk folyamatában.

Bánffy György színmûvész szavalatá-
val erôsítette az elhangzottakat.

A rendezvényen közremûködött a
gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola Réz-
fúvós és a Schola Musica Fuvola-
együttese, az egri Kossuth Zsuzsa Szak-
középiskola és Gimnázium tanulói, vala-
mint az egri Bornemissza Gergely Felde-
rítô Zászlóalj, és a szentendrei Honvéd
Kossuth Lövészklub tagjai.

Pápai Gábor

BEPA*
Az IUCN internetes vitafórumot tartott
a biodiverzitás, az oktatás és a szem-
léletformálás kapcsolatáról 2002 elsô
hónapjaiban. A világ minden konti-
nensérôl érkeztek válaszok a biodi-
verzitás-oktatás mibenlétét, eszközeit,
forrásait és hatásait firtató kérdésekre.
A biodiverzitásról szóló oktatástól a
résztvevôk nagyon sokat várnak, és
többségük szerint az nemcsak a kör-
nyezeti nevelésnek, hanem a fenntart-
hatóságra nevelésnek (education for
sustainable development) is része kell
legyen.

Az oktatók többsége szerint – szá-
mos más környezeti részterülettel ellen-
tétben – a biodiverzitás-oktatás legfon-
tosabb része továbbra is a tárgyi tudás
növelése. A tárgyi tudás azonban nem
pusztán biológiai, nemcsak az öko-
szisztéma alkotóit és mûködését jelenti,
hanem az ember és a természet viszo-
nyát is. Elôbbrevaló azt tisztázni ma-
gunkban, diákjainkban, hogy „Miért
fontos számomra az élôvilág védelme?”
és azt, hogy „Milyen viszony fogadható

el az ember és természeti környezete
között?”, mint azt, hogy milyenek az
élôhelyek, az élôlények pontosan. „Né-
zôpontunk megváltoztatásához nem té-
nyek vezetnek, hanem érzések” – írta
egy válaszadó. Szinte ugyanezt sugallja
az a vélemény, hogy érdemes-e
biorégiók szerint felépíteni oktatási ter-
vünket, vagy csak azzal a régióval, terü-
lettel foglalkozni, amelyikben tanítvá-
nyaink élnek.

Néhány kérdés már magában is
igen tanulságos volt. A válaszadók fe-
le gondolja például úgy, hogy a biodi-
verzitásról szóló oktatás általában ke-
vésbé hatékony természetvédelmi
eszköz, mint a területtulajdonosok
motivációjának elemzése, és a kapott
ismeretek felhasználása a védelmi
stratégia tervezésekor. A válaszadók
negyede szerint az oktatás a hatéko-
nyabb védelmi eszköz, negyedük sze-
rint pedig a kérdés nem megválaszol-
ható. Egy máshol szereplô állításra
(“egy-egy adott biodiverzitás-védelmi
ügyben a területek tulajdonosainak
tájékoztatása a fontos, mert a biodi-
verzitás általában nem érdekli az ál-
lampolgárokat, nincs hírértéke”) ka-
pott tiltakozó válaszok azonban azt
jelzik, hogy a vitában részt vevôk sze-
rint annak is fontosak a biodiverzitás-

védelmi ügyek, akinek nincs közvet-
len kapcsolata a természettel, az adott
területtel. Számukra adhat elegendô
információt a média.

A biodiverzitás fogalma csak a vá-
laszadók fele szerint érthetô a nagykö-
zönség számára. A fogalom éppen
összetettsége miatt számít nehezen ta-
nítható témának.

Nehéz megtalálni azokat az eszközö-
ket, amivel a szükséges ismeretek átad-
hatók. Talán a komplexitás miatt annyi-
ra fontosak a jelkép értékû fajok (flag-
ship species) az oktatásban is.

A cselekvô tanulás a biodiverzitás
oktatásának is fontos eszköze, ám vi-
szonylag kevés ember érhetô el így. A
tömegtájékoztatás csak felszínesen in-
formál, ennek ellenére a válaszadó ne-
velôk szerint a biodiverzitás oktatásá-
nak kötelezô eszköze, mert szinte min-
denkit elér.

A biodiverzitás-oktatás fontos része,
de csak része a fenntarthatóságra neve-
lésnek – állította a legtöbb oktató. Szin-
te mindenki egyetért abban, hogy a
fenntarthatóságra nevelésnek minden
oktatási területet át kell hatnia, és min-
den korosztályt el kell érnie.

www.planetcreacom.nl/bepa
Könczey Réka

http://www.prof.iif.hu/konkomp* Biodiversity Education Public Awareness
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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: Duska József al-
elnök, Apatóczky István technikus alel-
nök, dr. Péti Miklós magánerdôs alel-
nök, Firbás Nándor, Molnár György,
Puskás Lajos, Csiha Imre régióképvise-
lôk, dr. Szikra Dezsô Erdészeti Lapok
SZB elnök, Kolozsvári Ákos FB elnök,
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Oktatási
Pártoló Tagi Tanács elnöke; kimentését
kérte: Pallagi László,  dr. Markovics Ti-
bor régióképviselô, Balsay Miklós Álla-
mi Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Ta-
nács elnöke, Farkas László Magán Erdô-
gazdálkodók Pártoló Tagi Tanács elnö-
ke; meghívottak közül megjelentek:
Riedl Gyula könyvtárvezetô, dr. Sárvári
János könyvtári munkatárs, Ormos Ba-
lázs fôtitkár, Pápai Gábor fôszerkesztô,
Mester Gézáné titkárságvezetô). Az el-
nökség kilenc fôvel határozatképes.

A meghirdetett napirendi pontokat
elfogadta az Elnökség, ezt követôen
elôterjesztésre került az elsô napirendi
pont az Egyesület 2002-2006. évi prog-
ramjának megvitatása. Ormos Balázs fô-
titkár újabb írásbeli javaslatot terjesztett
az elnökség elé, mely változatot az el-
nökség tagjai megvitattak és észrevéte-
leikkel kiegészítettek. A vita után a kö-
vetkezô határozatot hozta az Elnökség. 

19/2002. (nov. 20.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta „Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2002-2006.
évi programja” elôterjesztést, a ki-
egészítésekkel elfogadta azt és a Tit-
kári, Szakosztályvezetôi értekezlet
elé terjeszti megvitatásra. (A határo-
zatot az elnökség jelen lévô kilenc
tagja egyhangúan megszavazta.)

Dr. Szikra Dezsô az Erdészeti Lapok
SZB elnöke ismertette a felkért Szerkesz-
tô Bizottsági tagok névsorát: Dr. Sárvári
János, Detrich Miklós, Járási Lôrinc, Dr.
Bartha Dénes, Zétényi Zoltán, Greguss
László, Apatóczky István, Andrési Pál.
Várja a magán erdôgazdálkodók képvi-
selôjének személyi javaslatát.

A következôkben a 2002-2006. évi
program vitája során javaslatként el-

hangzott, internetes megjelenés
mihamarabbi megvalósítása került
megtárgyalásra. Cserép János az elôter-
jesztôket bízta meg a javaslat kidolgo-
zásával és az Elnökség az igényt a kö-
vetkezô határozatban fogalmazta meg.

20/2002. (nov. 20.) sz. határozat: Az
Elnökség megbízza Molnár György,
Csiha Imre, Firbás Nándor elnökségi ta-
gokat, hogy a következô elnökségi
ülésre terjesszenek elô javaslatot az
Egyesület interneten való megjelenésé-
re vonatkozóan. (a határozatot a jelen
lévô kilenc elnökségi tag megszavazta)

Cserép János elnök kérésére az El-
nökség a következô határozatot hozta. 

21/2002. (nov.20.) sz. határozat:
Az Elnökség felkéri Dr. Péti Miklós
és Duska József alenököket, hogy
készítsenek javaslatot az elnökség
ügyrendjének kialakítására. (A ha-
tározatot az elnökség kilenc jelenlé-
vô tagja megszavazta.)

Az FVM Erdészeti Hivatalától érke-
zett felkérésre az Elnökség az alábbi ha-
tározatot hozta.

22/2002. (nov. 20.) sz. határozat:
Az Elnökség az FVM Erdészeti Hivata-
la felkérésére a Pro Silva Hungariae
díj bizottságába Duska József alelnö-
köt javasolja. (A határozatot a jelen lé-
vô kilenc elnökségi tag megszavazta.) 

Az elnök megköszönte a résztvevôk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl.

Budapest, Erdészeti Információs Központ
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár helységében

2002. november 20.
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„Az Európai Unió erdészeti szabályozása
hazai állásáról, különös tekintettel a har-
monizációt igénylô területekkel, valamint
a 2003. évi agrártámogatások erdészeti
ágazatra vonatkozó, az uniós normák fi-
gyelembe vételéve kialakított támogatási
rendjérôl”.

Az Erdészeti Albizottság jelenlévô tagjai
és a meghívott szakértôk, az erdészeti ér-
dekképviseletek jelenlévô tagjai megtár-
gyalták a címben szereplô témákat és ez
alapján az Erdészeti Albizottság az alábbi
állásfoglalást alakította ki.

Az európai uniós támogatások foga-
dásának javítása 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás
hazai erdészeti harmonizációs felkészülé-
sét gyorsítani, a vonatkozó információkat
szélesíteni kell, mert jelenleg az érintettek
részére nem áll elegendô információ ren-
delkezésre. A támogatások minél hatéko-
nyabb befogadására, különös tekintettel
az erdôtelepítési szándékú földtulajdono-
sok és a tevékenységüket megkezdô, illet-
ve folytató magán-erdôgazdálkodók fel-
készítésére a hazai és az EU erdészeti tá-
mogatások lényegi elemeirôl, hasonlósá-
gáról és különbségeirôl tájékoztatást kell
adni. 

Mivel az EU- támogatási jogszabályok
az állami, illetve a magán és önkormány-
zati tulajdonú erdôket eltérôen kezelik,
ezért a szabályozás szétválasztását követ-
kezetesen meg kell jeleníteni, már a 2003.
évi támogatásoknál is. A magánerdô-gaz-
dálkodás kiemelt figyelmet és támogatást
igényel. Az államnak, mint tulajdonosnak,
ugyanakkor meg kell teremteni a tulajdo-
nában levô erdôk „üzemeltetésének” biz-
tos anyagi hátterét, és annak a módját,
hogy az állami erdôk a feltehetôen elmara-
dó közvetlen EU-támogatás nélkül is fo-
lyamatosan szolgálják a közjót – példát
mutatva és erkölcsi alapot adva ahhoz,
hogy az állam – alapfunkciójának megfe-
lelôen – a magánerdô esetében is ôrködni
tudjon a közérdek maradéktalan érvényre
jutása fölött.

A konfliktusok elkerülésének érdeké-
ben az albizottság szorgalmazza a szüksé-
ges változtatások és intézkedések azonna-
li megkezdését.

A 2003. évi agrártámogatások erdé-
szetre jutó részének

A jelenlegi finanszírozási rendszer át-
alakításával létre kell hozni egy olyan tá-

mogatási rendszert, amelybôl az erdôgaz-
dálkodók közérdekû kiadásai – az erdôte-
lepítés, az erdôfelújítás és az erdôfeltárás
támogatása, a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi kiadások, az üdülési és rekre-
ációs szolgáltatások költségei, az erdô-
fenntartáshoz kapcsolódó kutatási és fej-
lesztési feladatok ráfordításai – biztonság-
gal fedezhetôk.

Az „Erdészeti feladatok” fejezet költség-
vetési támogatásának összege – a „Köz-
pontosított bevételek” befizetése nélkül,
az elfogadott kormányzati terveknek meg-
felelôen – legalább az agrártámogatások
átlagos arányában növekedjen. 

A nemzeti támogatások céljai harmo-
nizáljanak az uniós támogatással, és a
szükséges  területeken egészítsék ki azt
úgy, hogy a magán-erdôgazdálkodás sa-
játosságainak megfelelôen egyszerûsített
módon, (területi alapú), normatív támo-
gatással biztosítsák az erdôgazdálkodás
mûködôképességét (kielégítô jövedelme-
zôségét).

Az állami erdôgazdálkodás mûködô-
képességét veszélyezteti a közcélú fela-
datok (társadalmi igényû védelmi, rekre-
ációs szolgáltatások és fejlesztések) ellá-
tásának finanszírozatlansága. Ezen állami
feladatok végrehajtásához szükséges for-
rásokat vagy a támogatási rendszeren,
vagy közvetlen költségvetési fejezet meg-
nyitásával biztosítani kell, az erdôk ren-
deltetésének és kiterjedésének figyelem-
be vételével kialakított erdô terület alapú
finanszírozással.

A támogatási jogcímeket – akár érték
nélkül – már a 2003-as támogatások eseté-
ben is meg kell állapítani, hogy a csatlako-
zás után automatikusan mûködtethetôk
legyenek. A támogatások elosztásának
rendjénél biztosítani kell az érdekeltek
képviseletét az uniós elvárásoknak megfe-
lelôen.

Javasoljuk korrigálni a mezôgazdasági
tevékenységbôl származó nettó árbevétel
arány számításának eljárását, hogy a ter-
méküket feldolgozó erdôgazdálkodók se
essenek el a támogatásoktól.

Az erdôgazdálkodói költségvetési befi-
zetések alapvetô módosítása

A „központosított bevételek”-en belül
az „erdôfenntartási járulék” fizetésének je-
lenlegi rendje – annak jövedelem és va-
gyonátcsoportosító jellege, a piaci viszo-
nyok állami beavatkozással történô torzí-
tása, a saját pénzeszközök támogatásként

való bemutatása miatt – nem EU konform,
ezért nem tartható fent változatlan formá-
ban. Az akut problémát jelzi a milliárdos
nagyságrendû kintlévôség is. Ezért körül-
tekintô, minden részletében átgondolt vál-
toztatása, majd valamennyi elônyének
más módon való biztosítása utáni, mielôb-
bi megszüntetése indokolt.

Mivel az EU- támogatási jogszabályok
az állami, illetve magán és önkormány-
zati tulajdonú erdôknél eltérôek, ezért a
szektor semlegesség elvét feladva kell az
erdôfelújítás finanszírozásáról gondos-
kodni úgy, hogy annak biztonsága ne
csökkenjen. 

Az erdôfenntartási járulék és az erdôfel-
újítás normatív támogatása elszámolásá-
nak és pénzügyi kezelésének rendje már a
2003-as agrártámogatási rendeletben is
korszerûsítendô, szektoronként, gazdál-
kodónként a sajátosságoknak megfelelô-
en (Az erdôrôl és az erdô védelmérôl szó-
ló 1996. évi LIV. törvény módosítását nem
igényelve).

Az újonnan kialakítandó rendszer mû-
ködési elve és elemei kidolgozásának ha-
táridejéül 2003. február 28-a javasolt, hogy
a módosított rendszer bevezetése 2004-ig,
az uniós csatlakozásig megtörténjen.

Az erdôgazdálkodás és a faipar bevéte-
le a Nemzeti Fejlesztési Tervbe

A Nemzeti Fejlesztési Tervben sem az
erdôgazdálkodás, sem a kapcsolódó fa-
ipar nem szerepel jelentôségének megfe-
lelô mértékben. Javasoljuk szerepeltetésü-
ket a 2002. szeptember 11-re elkészült és
társadalmi vitára bocsátott Nemzeti Erdô-
stratégia és Erdôprogram megfogalmazott
alapelvei szerint. 

Az EU Alapokból való támogatás elnye-
réséhez nemzeti elfogadottsági háttér kell,
amely szintén az Operatív Programokban
való, összehangolt és komplex megjelení-
tést igényel országos és régiós szinten.

Az erdôgazdálkodás és faipar termé-
szetes termékeket állít elô a helyettesítés-
hez viszonyítva kisebb energia felhaszná-
lással és környezetterheléssel, jelentôs, de
viszonzatlan társadalmi szolgáltatásokat
nyújt, extern hatásoktól szenved. A blokk
imagejének növeléséhez széleskörû PR, az
árbevételt jelentô piaci kereslet felkeltésé-
hez reklám szükséges, amely hatékony
összehangolt megvalósítása kormányzati
szemléleti és pénzügyi támogatást igényel.
E tevékenység az Unió által is támogatott,
nemzeti forrásokból e lehetôségek kiegé-
szítése célszerû határozott stratégiai elkép-
zelések mentén.

Budapest, 2002. november 13.
Dr. Orosz Sándor

Az albizottság elnöke 

A Mezôgazdasági Bizottság Erdészeti
Albizottsága Állásfoglalása
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Szakosztály-
hírek
Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2002.
október 17-én a Gyöngyösi Mezôgép és
Jármûtechnikai Kft.-nél tartott ülést.

Az ülés résztvevôit köszöntötte Fü-
löp László, a Kft. igazgatója, aki ezt kö-
vetôen tájékoztatást adott cégérôl. A
gyár 1969-ben jött létre, két korábbi
gépállomásból. 1976–1990-ig a Szolno-
ki Mezôgépgyár részeként mûködött,
azóta tiszta magyar tulajdonú önálló
Kft., átlagosan 190 fôs létszámmal.
1973-tól kapcsolódtak be a mezôgép-
gyártásba, alkatrészgyártásokon keresz-
tül. A Kft. jelenlegi tevékenységét há-
rom fô irány jellemzi:

– alkatrészgyártás, melyen keresztül
több mezôgépgyártóhoz kapcsolódnak
(meghatározó e tevékenységükben a
Walterscheid-kardánok egyes elemei-
nek gyártása, valamint különbözô he-
gesztett szerkezetek gyártása;

– jármûjavítás, mely elsôsorban az au-
tóbuszok, azok közül is az Ikarus-típu-
sok javításához kötôdik (rendszeresen ja-
vítják több környékbeli közlekedési vál-
lalat (pl. a Hajdú Volán, a Nógrád Volán,
a Borsod Volán és a BKV jármûveit);

– bioenergetikai gépgyártás, mely el-
sôsorban kazánok és aprítógépek fej-
lesztését és gyártását jelenti.

A bioenergetikai gépgyártás részletei-
rôl Balogh József adott tájékoztatást. Az
aprítógépek mobil és stabil változatainak
gyártását végzik. A mobil gépek kisebb
kivitelei traktor hajtásúak, a nagyobbak
saját motorosak, JOHN DEER dízelmotor
meghajtással. Az aprítógépek aprító szer-
kezete dobos kivitelû, különbözô minô-
ségû aprítékok elôállítására alkalmas
dobkialakítással. Az aprítógép gyártásban
együttmûködnek a nádudvari KITE Rt.-
vel és a kaposvári Erdôgép Kft.-vel. Ka-
zánjaik a kis és közepes igények kiépíté-
sére alkalmasak, 1,5 MW teljesítményig.

Az egyéb szakosztály ügyek között a
résztvevôk a szakosztály 2003. évi mun-
katervét vitatták meg.

A napirendi pontok vitájában dr.
Horváth Béla, Kiss Béla, dr. Mátrabérczi
Sándor, dr. Marosvölgyi Béla és
Menyhárt Pál vett részt.

A tanácskozás után üzemlátogatásra
került sor, melyen a Kft. termékeivel és
üzemével ismerkedtek a résztvevôk.

A jól sikerült rendezvényen – melyért
köszönet illeti a Gyöngyösi Mezôgép és
Jármûtechnikai Kft.-t – 22 fô vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök

* * *
Az OEE Erdôvédelmi Szakosztályának

és a Gyôri Erdôgazdaság Helyi Csoportjá-
nak 2002. évi szakmai tanulmányútja, a
Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. területén kul-
turális programmal kezdôdött. Bejártuk a
Pannonhalmi Apátságot, majd megtekin-
tettük a Ravazdi Erdészet által létesített er-
dei múzeumot. Ezt követôen az erdei is-
kola elôadó termében dr. Magas László,
az Rt. vezérigazgatója, Greguss László
Géza, az OEE helyi csoport titkára, vala-
mint Széphalmi László, a Ravazdi Erdé-
szet igazgatója köszöntötte a találkozón
megjelenteket. A tömör, fôbb gazdálko-
dási feladatokat érintô vezérigazgatói és
erdészetigazgatói tájékoztató után Szabó
László erdômûvelési mûszaki vezetô,
diavetítéssel egybekötött ismertetôt tartott
az erdôgazdaság területén jelentkezô fon-
tosabb erdôvédelmi problémákról, és be-
mutatta a gyakorlati munkák során jelent-
kezô károsítókat, kórokozókat. Mindezek
mellett ismertette az erdôgazdaságnál al-
kalmazott erdôvédelmi technológiákat,
megelôzési és kezelési eljárásokat. A tájé-
koztatóhoz Magyar Zoltán, az Rt. erdô-
mûvelési csoportjának vezetôje tett ki-
egészítô hozzászólást. Ennek kapcsán ki-
emelte azokat az erdôvédelmi gondokat,
problémákat, melyeknek jelentôsebb
ökonómiai kihatásai vannak a gazdálko-
dásra. Az ismertetô után számos hozzá-
szólás során élénk vita alakult ki az el-
hangzottakkal kapcsolatosan.

A vitafórummá vált elôadásokat köve-
tôen a SYNGENTA növényvédô szereket
gyártó cég képviselôi tartottak ismertetôt
az erdôgazdálkodásban eredményesen
használható, általuk forgalmazott gyomir-
tó és talajfertôtlenítô szerek hatásmecha-
nizmusáról, valamint ezen termékekkel
elérhetô eredményekrôl.

Június 14-én a Gyôri, valamint a Mo-
sonmagyaróvári Erdészetek szervezésé-
ben szakmai programok zajlottak. A Gyô-
ri Erdészet Duna ártéri területén Limp Ti-
bor erdészeti igazgató mutatta be az erdé-
szetet. Ezek után számos terepi megálló-
nál a gyakorlatban is megtekintettük a
fûzpusztulással, valamint a feketenyár ter-
mészetvédelmi célú felhasználásával kap-
csolatos problémákat. Betekintést nyer-
tünk a kocsányostölgy erdôsítés során je-
lentkezô gondokba és az itt alkalmazott
gyomirtási technológiákba. Élénk vita ala-
kult ki a nemesnyár nevelés erdôvédelmi
gondjainak bemutatása során. Végül a
Duna elterelésével kapcsolatos vízprob-
lémák bemutatása zárta a délelôtti prog-
ramot.

A nap második felében a Mosonma-
gyaróvári Erdészet erdôvédelmi gondjait

mutatták be a helyi szakemberek. Pápai
Tamás erdészeti igazgató és Skerlecz
András erdômûvelési mûszaki vezetô
szervezésében nyár fajtakísérleti terület, a
víz elterelésével kapcsolatos szárazság
okozta kártételek, a termôhely vízcsökke-
nése miatti fafajcserék, a Szigetköz víz-
utánpótlását biztosító technikai megoldá-
sok (fenékküszöb, duzzasztómû) kerül-
tek bemutatásra.

Június 15-én Szlovákiába, a Bôsi Erdé-
szeti Kutató Intézetbe látogattunk. Dr.
Varga László, az Intézet igazgatója baráti
szeretettel fogadott minket. Rövid terepi
bejárás során adott színvonalas szakmai
tájékoztatást az Intézet nemesnyár fajta
kísérleti munkájáról, az ôshonos fafajok
(elsôsorban szürkenyár) alkalmazási le-
hetôségeirôl, termôhelyi igényérôl, a víz-
elterelés adta erdôgazdálkodási lehetôsé-
gekrôl, valamint a mesterséges vízután-
pótlás szabályozásáról.

A három napos tanulmányúton a házi-
gazdák széleskörû felkészültségének kö-
szönhetôen számos új szakmai ismerettel
gazdagodtunk, míg a társasági beszélgeté-
sek során a hasonlóan fontos baráti köte-
lékek is jelentôsen erôsödtek. A szakosz-
tály valamennyi résztvevôje nevében ez-
úton is köszönetünket fejezzük ki a házi-
gazdáknak, a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
munkatársainak, a szakmai rendezvény
színvonalas szervezéséért, bonyolításáért.

Szabó László
okl. erdômérnök

Dr. Koltay András
Erdôvédelmi Szakosztályi titkár

* * *
Május 23-án az OEE Erdészeti Vízgazdál-
kodási Szakosztálya a Magyar Hidrológi-
ai Társaság és a Magyar Agrártudomá-
nyi Egyesület társszakosztályaival közös
rendezésû konferenciát tartott „Az erdô-
gazdálkodás és a vízgazdálkodás kapcso-
latáról”.

Mindhárom szakosztály a vízgazdálko-
dással foglalkozik, de más-más vonatko-
zásban. Az általuk is képviselt szakmai
ágazatok az adott térségekben egymás
mellett, vagy éppen egymást átfedô mó-
don folytatják tevékenységüket. Ez ön-
magában is elég ok a rendszeres eszme-
cserére. Ugyanakkor ma már egyre nyil-
vánvalóbb, hogy a vízviszonyok alakulá-
sa és a vízgazdálkodás, stratégiai kérdés-
nek tekinthetô, s nemcsak e rendezvé-
nyen képviselt ágazatok vonatkozásában,
hanem a társadalmi-gazdasági élet még
számos területét érintôen is. A vízviszo-
nyok és az azzal való gazdálkodás jelen-
tôsen befolyásolja életkörülményeinket
és lehetôségeinket. Ezért foglalkozni kell
vele, beszélni, vitázni kell róla, együtt kell
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gondolkodni. E tanácskozásnak is ez volt
a fô célja. A konferencián nyolc elôadás
hangzott el:

Barátossy Gábor (FVM) Magyarország
hosszú távú erdôtelepítési lehetôségeirôl
és az utóbbi években megfogalmazódott
erdôsítési javaslatokról tartott elôadást.

Dr. Nováky Béla (SZIE) dr. Szesztay
Károllyal (OVH) közösen írt elôadásában
az éghajlat változatosságának és esetlege-
sen tendenciózus változásainak a vízvi-
szonyokra és a vízgazdálkodásra gyako-
rolt hatását elemezte.

Dr. Gôbölös Antal (ÁESZ) a „vízhiá-
nyos” erdôgazdálkodás kérdéseivel fog-
lalkozott a Duna-Tisza közi homokhát er-
dôi kapcsán, a tájtörténeti vonatkozások-
ról is szólva.

Dr. Gácsi Zsolt (KEFAG Rt.) a Kecske-
mét térségében, immár több éve folyta-
tott, az erdôállományok vízforgalmának
vizsgálatával foglalkozó kutatásainak
eredményeit mutatta be.

Dr. Bidló András dr. Kovács Gáborral
(NYME) közös elôadásában látványos,
számítógépes prezentációval kísérve, az
alföldi termôhelyek vízháztartási sajátos-
ságait és azok erdészeti kategorizálását is-
mertette.

Major Pál (VITUKI Rt.) a Duna-Tisza
közén a korábbi évtizedekben folyt kuta-
tási munka eredményei alapján vizsgálta
a síkvidéki erdôk és a talajvíz közötti kap-
csolatot.

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

Dr. Orlóci István (VITUKI Rt.) „A Vá-
sárhelyi terv továbbfejlesztése” címû ta-
nulmány egyes megállapításainak bemu-
tatásával az Alföld árvízi és árvízvédelmi
kérdéseirôl értekezett, az erdôk szerepé-
re is kitérve.

A konferencia címe és az elôadások ál-
tal kifejezett, meglehetôsen kiterjedt té-
makört sokféle módon lehet és kell is tár-
gyalni. Lehet egy-egy részterületet ele-
mezve vitaülésszerûen, lehet áttekintô jel-
legû elôadóülés formájában. Rendezvé-
nyünk ez utóbbi módot követte, de volt
lehetôség az ott megfogalmazódott gon-
dolatok kifejtésére is.

A vízügyes, meteorológus és erdész
elôadók és hozzászólók jelentôsen bôví-
tették ismereteinket és számos olyan
összefüggésre mutattak rá, amelyek to-
vábbgondolása hozzájárulhat a különbö-
zô szakmai ágazatok jobb együttmûködé-
séhez, egymás lehetôségeinek, feladatai-
nak és törekvéseinek megismeréséhez és
megértéséhez.

Dr. Kucsara Mihály

* * *
A Sárospataki Helyi Csoport július 19-én
egész napos szakmai rendezvényt bo-
nyolított le, „Természetes és mestersé-
ges fiatalosok ápolása, állománynevelé-
se a Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság te-
rületén” témakörben.

Pálmai István elnök köszöntötte a
megjelenteket (46 fô); dr. Magyar Já-
nos professzor urat, az MTA rendes
tagját, aki elôzô napon az 1930-as
években általa telepített fenyveseket is
megtekintette, Cserép János urat,
Egyesületünk elnökét, az ÉSZAKERDô
Rt. vezérigazgatóját, Duska József urat,
Egyesületünk általános alelnökét, a
Bükki Nemzeti Park igazgatóját,
Steiner Jószef urat, az ÁESZ Miskolci
Igazgatósága igazgatóját, Halász Gá-
bor urat, az ÁESZ Központ tanácsadó-
ját, a Miskolci Helyi Csoport több meg-
jelent képviselôjét és a Sárospataki He-
lyi Csoport tagjait. Felhívta a figyelmet
a témaválasztás fontosságára, kérte a
szakközönséget, hogy a házigazdák je-
lentôs energia-befektetését a rendez-
vény elôkészítésébe és sikeres lebo-
nyolításába, mindenekelôtt azzal kísé-
relje meg viszonozni, hogy ôszinte vé-
leménynyilvánításával hozzájárul a to-
vábbi munkák sikeréhez.

A továbbiakban Szaniszló Gábor er-
dészeti igazgató és Bobkó János erdô-
felügyelô összehangolt programvezeté-
sével Háromhuta községhatárban négy
erdôrészlet bemutatására került sor. El-
sôként egy 13 éves mesterséges lucfe-
nyô fiatalos állománynevelési problé-
máit vitatták meg a résztvevôk. A követ-
kezô állomáshelyeken az ôshonos
(KTT-B) fafajok természetes felújításá-
nak folyamatai, kerültek bemutatásra a
fiatalosok ápolásán, állománynevelé-
sén keresztül a törzskiválasztó gyéríté-
sig bezárólag nyomonkövetve a mun-
kálatokat.

A résztvevôk érdemi hozzászólásaik-
kal tettek eleget az elnök felkérésének,
dr. Bartucz Ferenc, dr. Járási Lôrinc,
Steiner József, Duska József, és még
több tagtársunk véleménye valóban
méltó „fizetség” volt az erdôgazdálkodó
hosszú távú feladatainak sikeres végzé-
séhez, amely a Zemplénben különösen
komoly kihívást jelent. Itt az eredmé-
nyes erdôgazdálkodás önmagában nem
elégséges, egyedülálló természeti érté-
keink megóvása alapkövetelmény, a
természetszerû erdôgazdálkodásnak itt
nincs alternatívája.

Pálmai István
H. Cs. elnöke

* * *

Az Egri Helyi Csoport az Egererdô Rt.
támogatásával az idén is nyugdíjas nap
keretében köszönte meg, a ma már
megérdemelt pihenôjüket töltô tagtár-
sainak a Mátrában, Bükkben, a Heves-
Borsodi dombvidéken a magyar erdôk
múltbeli állhatatos szolgálatát.

A találkozás július 5-én délelôtt a
parádfürdôi Ilona-völgyben volt, ahol
Garamszegi István HCS titkár és Jung
László vezérigazgató, HCS elnök rövid
köszöntôje után Tóth László, a Parád-
fürdôi Erdészet vezetôje ismertette az Er-
dészetnél az utóbbi években a területben,
munkáslétszámban, az erdôfenntartási
felfogásban bekövetkezett változásokat
és az ebbôl adódó feladatokat. Kiemelte,
hogy a néhány évvel ezelôtti, zömmel
mesterséges erdôfelújítást ma már 90% fe-
lett természetes felújítás váltotta fel, és
egyre inkább elôtérbe kívánják állítani a
„Pro Silva” szemléletû erdôkezelést.

Az ismertetést rövid tízórai követte,
majd a résztvevôk a recski Kôbányába
indultak, ahol megtekintették a Nemze-
ti Emlékparkot.

A megdöbbentô múlt többekben
személyes emlékeket bolygatott meg,
ugyanis az 50-es évek elején sok kollé-
gánk tevékenykedett a tábor környé-
kén, majd annak felszámolása után a te-
rület újraerdôsítésében.

Feloldódásként az Erdészet sikeres
erdôfelújításait néztük meg – többen
csak gépkocsikból – a Domoszlói kapu-
tól a Sándor-rétig.

A parádfürdôi Freskó étteremben
tartott közös ebédet és baráti beszélge-
tést a parádi iskola táncoslábú lányai-
nak rövid bemutatója elôzte meg.

A parádfürdôi épületegyüttes, fürdô-
és gyógykultúra kialakulásáról Szabóné
Presovszki Mária idegenvezetô tartott
élvezetes ismertetést.

A beszélgetést kis idôre megszakította a
néma felállás, melyet a tavaly óta eltávo-
zott Vendel Ferenc, Kohajda Pál, Czakó
Pál és Halmai László emlékének szentel-
tünk.

A rendezvény bensôségét emelte
Jung László méltatása, és a szerény aján-
dék, mellyel Gyöngyösi Sándor, Szalai
Gyula, Szontagh Pál, Babiczki Benedek,
Frank László, Zachar Gyula kollégáink
52, 51, illetve 50 éves OEE tagságát kö-
szöntük meg.

Garamszegi István
csoporttitkár

* * *
A Fakereskedelmi Szakosztály a

VADEX Mezôföldi Rt. Soponyai Erdé-
szeténél tartotta összejövetelét.

Balsay Miklós vezérigazgató átfogó
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tájékoztatást adott a gazdaság munkájá-
ról. Igen nehéz feltételek mellett kell a
közel 500 fô dolgozójuk folyamatos
foglalkoztatását és megélhetését bizto-
sítani.

Az évi átlagos 50 em3-es gyenge mi-
nôségû és fafajösszetételû kitermelési
lehetôség a kereskedelemben ered-
ményt hoz, az erdôgazdálkodási tevé-
kenység viszont veszteséget eredmé-
nyez. Ezért kellett olyan sokirányú
egyéb munkát vállalni, amelyeknek
eredményeként az évi nettó 3 Md Ft-os
árbevétel összességében pozitív ered-
ményt mutat.

Európa legnagyobb vadfeldolgozó
üzemében (Soponya) évente 1500 to
nagyvadat és 250 000 db apróvadat dol-
goznak fel, 1,5 Md Ft az éves árbevétel.

Igen jelentôs a tradicionális asztalosi-
pari és faipari tevékenységük, az éves
árbevételük 600 millió Ft (beltéri lép-
csôk, korlátok, kültéri faszerkezetek, já-
tékok stb.).

Az intenzív és magas szakmai szín-
vonalú vadgazdálkodási ágazatban kö-
zel 600 MFt az éves árbevételük.

Az elmondottak alapján is látható,
hogy egy fában igen szegény erdôgaz-
daság a hosszú évek során több lábon
állva az egyébként is nehéz körülmé-
nyek között (az árfolyam változások
100 MFt veszteséget eredményeztek),
hogyan tud talpon maradni. Elismerést
érdemelnek.

Elmer Mihály (Ökopal Raklap Kft.)
ügyvezetô igazgató a nyárfeldolgozás
és annak piaci helyzetérôl tartott átfogó
tájékoztatást.

Rendkívül megnôtt a fafaj jelentôsé-
ge, olyan feldolgozó bázist kellett fel-
építeni, amivel az évi cca. 600 em3 alap-
anyagot fel lehet dolgozni.

A különbözô termékek 70%-a ex-
portra kerül, 30%-a belföldön értékesül,
de ennek is jelentôs része közvetve
szintén külföldre megy.

A kereslet-kínálat határozza meg a
piacot. Véleménye szerint csökkenteni
kell az alapanyag árat, nem várható sem
elemekben, sem raklapban áremelési
lehetôség.

Több olasz–magyar feldolgozó üzem
létesült, amelyek M.o.-on feldolgozzák
az eddigi exportrönk jelentôs részét.

A versenyben vannak még bizonyos
elônyeink, de számolni kell a balti orszá-
gokkal (4 Mm3 csomagoló anyagot szál-
lítanak Ny-Európába), és a lengyel, cseh,
szlovák kapacitással. A raklapoknál az új
engedélyezési és minôsítési eljárás az év
második felében várható.

Szalkay György ker. ig. (HOLZ-CEN-

TER Kft.) több évtizedes tapasztalata
alapján ismét az akácfeldolgozásról, an-
nak piaci helyzetérôl, gazdasági jelentô-
ségérôl tartott elôadást. Ha szeretjük, ha
nem, az akác 21%-ot foglal el az összes
erdôterületbôl, és mindössze 12%-ot
képvisel az összes élô fatömegbôl. Na-
gyon sok, gyenge minôségû akác er-
dônk van. Európába a XVI. században
egy Jean Robin nevû francia kertész
hozta az elsô szaporítóanyagot. Ma a
legjelentôsebb akác élôfakészlettel Ma-
gyarország rendelkezik Európában. Azt
évszázadok óta tudja a magyar ember,
hogy ezt a kiváló minôségû faanyagot
hol lehet hasznosítani, de Európában
10–15 éves múltra tehetô az a munka,
amelynek során a legszélesebb felhasz-
nálói körben tudtuk elfogadtatni az aká-
cot. (Hagyományos karók, oszlopok la-
vinafogó védfalakhoz, kert, park építés-
hez, esztergált paliszádok, gyalult ter-
mékek külsô-belsô építészethez, autó-
pálya védôfalak, bútorgyártás, nyílászá-
rók, part- és vízvédelem, lábrácsok, ke-
rítéselemek és sok-sok egyéb területen.)

45–50 em3-re becsülhetô az összes
akáctermékek exportja évente. Egyet-
len lombos fafajunk nincsen, amelynél
ilyen sok irányú lehetôségeink lenné-
nek a piacon.

A gondok ott jelentkeznek, hogy az
igények sok esetben eltérnek a termelé-
si lehetôségeinktôl. Állandósult a 8/10
cm, 10/12 cm átmérôjû oszlopok iránti
igény, egyenes, egészséges, 2–3 m-es
hosszban. Egyre nehezebb termelni.
Csökkent a 30 cm feletti, egészséges, jó
minôségû rönk alapanyag. Viszonylag
kisebb az igény és a feldolgozási lehe-
tôség a 16–20 cm-es anyag iránt. Sok-
sok szakmai kérdést vetnek fel az eddig
elmondottak is. Van akácunk, de még
nem termelhetô, kellene a sok jó rönk,
de nincs elegendô. Komoly megalapo-
zott számításokkal javasolható, hogy pl.
adott esetben a tartalmas erdôgazdálko-
dási szempontok mellett a kiváló minô-
ségû erdôkben is engedélyezzük a
10–15 éves vágásfordulót, ha a piac úgy
kívánja. A közeljövôben errôl külön
részletes nyilvános szakmai, gazdasági
fórumot javasolok nyitni.

Köszönetet kell mondani a NEFAG
Rt., a NYÍRERDÔ Rt., a DUNAKER Kft.
hosszú, kitartó kereskedelmi munkájá-
nak, ôk is döntôen hozzájárultak az
akác piaci lehetôségeinek feltárásában.

Sári Zsolt (NYÍRERDÔ Rt.) igen érté-
kes hozzászólásában méltatta az akác
jelentôségét, szükségesnek tartja a je-
lenlegi árak tartását, vagy emelését, kü-
lönösen a minôsített termékeknél. Ex-

portkereslet van a fuvarozásban, isme-
retei szerint a következô években jelen-
tôsen fog csökkenni a nyár fûrészipari
alapanyag.

Môcsényi Miklós (FAGOSZ fôtitkár)
a nemzeti földalapról szóló törvényter-
vezetrôl beszélt, ami érinteni fogja az
erdôterületeket is, kivéve a természet-
védelmi területeket.

Illyés László (Mecseki Erdészeti Rt.
ker. igazgató) rövid áttekintô tájékozta-
tást adott az egyébként igen nehéz pia-
ci helyzetrôl.

Külön említette a fa energetikai célú
felhasználás várható növekedését (pl.
Pécs–Kazincbarcika-i erômûvek) igen
fontos az induló árak jó megállapítása.

Mindenkinek megnyerte az érdeklô-
dését a vadfeldolgozó üzem megtekin-
tése, ahol Magyarné Horváth Ilona
ügyv. ig. adott szakmai tájékoztatást.

A rendezvényen 42 fô volt jelen.
Köszönjük a háziaknak a kiváló szer-

vezést és a szívélyes vendéglátást.
Szalkay György
ker. szak. elnöke

* * *
A Közgazdasági Szakosztály szeptem-
ber 25-én Derekegyházán a DALERD
Rt.-nél tartotta szakosztályülését. A ren-
dezvény témája „Magyarország és az
Európai Unió Erdôgazdálkodása” volt.

Az ülés elején dr. Mészáros Károly
tájékoztatást adott a Nemzeti Erdôprog-
ram és a Nemzeti Erdôstratégia kidolgo-
zásának állásáról. Témában a társadal-
mi vitaanyag (Fehér Könyv, 2002) elké-
szült, amely a szakmai vita (novem-
ber–december) után kerül széles társa-
dalmi vitára.

Ezt követôen dr. Lett Béla tartott elô-
adást „Az erdôgazdálkodás gazdasági
szabályozásának lehetôségei az EU-s
csatlakozás tükrében” címmel. Az EU
erdészeti stratégiájában az erdônek el-
sôdleges a gazdasági szerepe, az erdô-
bôl kikerülô fagazdasági termékek tel-
jesen piaci alapon értékeltek, nem tá-
mogattak. Az erdôgazdálkodás támoga-
tása az Európai Mezôgazdasági és Ga-
rancia Alapból (EMOGA) lehetséges,
amelynek elôcsatlakozási alapja a
SAPARD. A támogatások csak magán-
személyek, azok társaságai, vagy ön-
kormányzatok és azok társaságai tulaj-
donában lévô erdôk és területek vonat-
kozásában adhatók. Állami tulajdonban
lévô területet kezelô csak a természeti
katasztrófák és tüzek által károsított er-
dészeti területek helyreállítására és
megelôzô intézkedések megtételére
kaphat támogatást. Az erdôfelújításokat
az EU nem támogatja, ezek támogatása
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a csatlakozás után csak nemzeti forrás-
ból biztosítható. Csóka Péter az EU er-
dôgazdálkodásáról beszélt összehason-
lítva a magyar helyzettel. Az EU tagor-
szágainak erdészeti mutatói (erdôsült-
ség, élôfakészlet, birtok- és tulajdonvi-
szonyok, védett erdôk aránya stb.) or-
szágonként nagy szórást mutatnak, átla-
gos értékekhez nincs értelme viszonyí-
tani. Az EU erdô stratégiájának fô elve a
másodlagosság, ami annyit jelent, hogy
problémái a többi területtel együtt ke-
zelhetôk. Az EU-ban minden nemzeti
jogszabályt ellen kell jegyeztetni, így
nem célszerû a nemzeti támogatások
rendszerét évente változtatni. Halász
Gábor a Nemzeti Földalap Kht. megala-
kulásának céljáról, feladatairól és a
szervezeti felépítésérôl tartott elôadást.

A szakosztály az ülés második felé-
ben megtárgyalta és elfogadta a 2003.
évi agrártámogatásokhoz kapcsolódó
mezôgazdasági termelésbôl származó
árbevétel számításának módjáról ké-
szült elôterjesztést.

A szakosztály dr. Mészáros Károly
vezetésével egy munkabizottság felállí-
tását határozta el, amely az EU csatlako-
zás erdôgazdálkodást érintô megoldan-
dó kérdéseivel fog foglalkozni.

A szakosztályülés zárásaként a szak-
osztály felvette tagjainak sorába Bejci
Éva és Tamás János tagtársunkat.

Takács Tibor
közgazdasági szakosztály titkára

* * *
Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002. októ-
ber 8–9-én a Bakonyerdô Rt. területén
tartotta ülését. A Bakonyerdô Rt. tevé-
kenységét Matyasovszky Albert vezér-
igazgató, az erdôfeltárási feladatokat
Balogh József mûszaki osztályvezetô
mutatta be. Az ülésen Tömô Róbert
(Voestalpine Hungária Kft.) tartott elô-
adást a hullámos acélcsövek és a spirál-
csövek alkalmazásának lehetôségérôl az
erdészeti útépítés területén. A tájba jól
beilleszthetô, rugalmasan beépíthetô
spirálcsövek és hullámos átereszek kör-
nyezetbarát áteresztôk építését teszik le-
hetôvé, egyben jelentôsen elrövidíti az
építési idôt. A Kupi erdôtömb feltárásá-
nak elveirôl Krahulcsán János erdészeti
igazgató tartott elôadást. Az erdôtömb
feltárása nagyban megkönnyíti a szak-
szerû erdôgazdálkodás megvalósítását a
Pápai Erdészetnél. A feltáróhálózat útjait
diplomatervezô hallgatók tervezték. Az
erdészet és az erdôgazdaság ezzel is tá-
mogatta az erdészeti útépítés egyetemi
oktatását. A Barbinkai út a Bakony feltá-
rásának része. Az utat az ERDÉPSZOLG
Kft. építette, nehéz terepviszonyok kö-

zött, a tervnek megfelelôen, példamuta-
tóan jó minôségben. A szakosztály tagjai
megvitatták az erdészeti útépítés helyze-
tét. Megállapították, hogy az utolsó évti-
zedben az erdészeti útépítés mûszaki és
szellemi háttere leépült és nem jelentek
meg a piacon azok a vállalkozások,
amelyek a speciális feltételek között fo-
lyó erdészeti útépítést meg tudják valósí-
tani. A mind gyakrabban elôforduló sú-
lyos kivitelezési hibák oka, hogy az er-
dészeti útépítésben járatlan kivitelezôk
nem veszik komolyan a terveket, vala-
mint nem hajlandók elismerni az erdé-
szeti útnak, mint mûszaki létesítmény-
nek mélyépítési különlegességét. Javíta-
na a helyzeten, ha a beruházók hivat-
kozni tudnának olyan mûszaki minôségi
elôírásokra, amelyek alapján a megépült
utat minôsíteni lehet. A riasztó helyzet-
ben felüdülést jelentett az ERDÉPSZOLG
Kft. bemutatkozása. Gyimóti Dezsô ügy-
vezetô igazgató jövôbe mutató elképze-
lései egy kis biztatást adtak az erdészeti
útépítés jövôjét illetôen. Az Erdôfeltárási
Szakosztály Elismerô Oklevelét nyújtot-
tuk át Fónagypál Géza okl. erdômérnök
igazgatónak az erdôfeltárás területén ki-
fejtett kiemelkedô több évtizedes mun-
kájáért. A kitüntetett tájékoztatást adott
az építésvezetôség gépellátottságáról,
amely nem teszi lehetôvé a piaci megje-
lenést, vagyis az építésvezetôség jövôje
az EGERERDÔ Rt.-nél is bizonytalan. A
tartalmas szakosztályülést a Somló neve-
zetességeinek megismerése tette teljes-
sé, ahol Peer László erdészeti igazgató
tartott hangulatos ismertetést a környék
nevezetességeirôl. Az itt szerzett élmé-
nyeket egészítette ki a bakonybéli Erdôk
Házában tett látogatás, amely szépen
mutatja be az erdôgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem közös törekvéseit. A
szakosztályülés sikeres megrendezésé-
ért köszönetünket fejezzük ki Matya-
sovszky Albert vezérigazgatónak,
Balogh József mûszaki osztályvezetônek
és Sipos Péter erdészeti igazgatónak.

Dr. Kosztka Miklós
szakosztály elnöke

* * *
Október 25-én, az OEE Erdészeti Víz-
gazdálkodási Szakosztálya kihelyezett,
terepi ülést tartott a Szigetközben,
„Nagytérségi (regionális) vízgazdálko-
dási összefüggések a Szigetköz vízrend-
szere és a Bôs-Nagymaros vízlépcsô-
rendszer kapcsán, különös tekintettel
az erdôgazdálkodási vonatkozásokra”
témakörben.

A téma aktualitását az adta, hogy tíz
évvel ezelôtt – a Bôs-Nagymaros vízlép-
csôrendszerrôl akkor már évek óta fo-

lyó magyar–szlovák vita addigi leg-
drasztikusabb lépéseként – ezen a na-
pon történt meg a Duna elterelése.
Mondhatnánk, hogy az ügy közismert,
hiszen az elmúlt 10–15 évben nemcsak
a szaksajtóban, hanem a napilapokban,
akarva-akaratlanul is számtalanszor ta-
lálkozhattunk a témakörrel foglalkozó
hírekkel, történésekkel. Az ún. „közis-
mertség” azonban gyakran látszólagos,
nem mindig támaszkodik megfelelô is-
meretekre, s úgy gondolom, hogy a je-
lentôs publicitás ellenére, ez a vízlép-
csô-ügyre, s annak környezetvédelmi
vetületeire is vonatkoztatható. A hely-
színi és személyes tapasztalás lehetôsé-
ge ezért tagtársaink körében is jelentôs
érdeklôdést váltott ki.

A program a dunakiliti dusszasztómû
irányító épületében kezdôdött, ahol
Prémusz Károly, az Északdunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság munkatársa tartott átfo-
gó elôadást a Bôs-Nagymarosi Vízlép-
csôrendszer koncepciójáról, a megvaló-
sulásról, a jelenlegi helyzetrôl, a megol-
datlan és a megoldódni látszó problé-
mákról, a korlátokról és a lehetôségek-
rôl. Az erdészeti vonatkozásokról Pápai
Tamás, a KEFAG Rt. Mosonmagyaróvári
Erdészetének igazgatója szólt röviden.

Ezt követôen, kívül-belül bejárva,
„testközelbôl” ismerkedtünk a duzzasz-
tómûvel. A meghökkentô méretek és
arányok kísérônk magyarázatai révén
váltak érthetôvé és kapcsolódtak össze
a funkciókkal. A terepi program máso-
dik állomása a sokat emlegetett dunai
fenékgát volt, amely egyszerû, de hasz-
nos megoldásnak bizonyult a hullámté-
ri ágak és területek vízpótlásának javítá-
sára. A folyami nagymûtárgyak megte-
kintését követôen, részben az árvízvé-
delmi töltésen, részben a hullámtérben
haladva jutottunk el a denkpáli hallép-
csôhöz, amelyet egy mellékág dunai
visszacsatlakozásánál lévô véglezárás-
nál alakítottak ki. E különleges „mû-
tárgy”, tulajdonképpen egy rövid vad-
patak-szakasz, amely a néhány méteres
szintkülönbséget olyan módon hidalja
át, hogy az a halak számára – lefelé és
fölfelé egyaránt – átjárható legyen. A
program befejezéseként egy kisvendég-
lôben összegeztük és értékeltük a ta-
pasztaltakat.

A szigetközi kihelyezett szakosztály-
rendezvény célja a nagytérségi (regio-
nális) vízgazdálkodási összefüggések
tanulmányozása volt a Bôs-Nagymarosi
vízlépcsôrendszer kapcsán. Úgy gon-
doljuk, hogy a gyakorlati szakemberek
elôadásai és a személyes terepi tapasz-
talatok jelentôsen gazdagítják vízgaz-
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dálkodási, környezetvédelmi és erdé-
szeti ismereteinket, s hozzájárulnak
ezen ágazatok összefüggéseinek jobb
megértéséhez.

Dr. Kucsara Mihály
* * *

Az Egri Helyi Csoport az Északerdô Rt a
Miskolci és Sárospataki Helyi Csopor-
tok vendégeként kiváló két napot töl-
tött a Zemplénben október 24–25-én.
Hangulatunkat még az elsô nap hidege,
illetve az aznapi folyamatos esô sem
tudta elrontani, köszönhetôen annak is,
hogy Rencsiné Ágh Márta osztályveze-
tô-helyettes, miskolci vezetôségi tag vé-
gig figyelmes kísérônk volt.

Elsôként a Széchenyi-terv várfelújítá-
si programja keretében szépülô Bol-
dogkô várát tekintettük meg Dévay Gá-
bor, a helyi általános iskola történelem-
tanárának szakértô vezetésével. Rövid,
de bôséges tízórai után a Dalos-kúti
nagyterületû (m2-enként 200 körüli cse-
metével rendelkezô) természetes töl-
gyes felújításokban gyönyörködhettünk
Rencsi Gábor tállyai fômérnök kalauzo-
lása mellett.

Ezt követôen Tolcsva felé vettük az
irányt, ahonnan Szaniszló Gábor hegy-
aljai erdészeti igazgató kíséretében a
Huta-völgyön át Újhuta térségébe au-
tóztunk. Itt egy tisztításra tervezett
lucfenyves mellett élvezetes elôadást
kaptunk kísérônktôl a Zempléni-hegy-
ség földtörténeti múltjáról, geomorfoló-
giai felépítésérôl, és a területet borító
állományokról. Érdekes erdônevelési
problémákat is bemutatott a lucfeny-
vesek, illetve tölgyesek tisztítása kap-
csán. Egyöntetû vélemény alakult ki
atekintetben, hogy kívánatosabb lenne
– a szúveszély elkerülése végett – a fe-
nyô tisztítási anyag megsemmisítésére
magasabb finanszírozási forrást biztosí-
tani. Egy másik állomáson láthattuk
tisztítási korra hová fejlôdik a nagy cse-
meteszámú tölgyes felújítás.

A nap utolsó megállója a Gerendás
réten volt, ahol egy folyamatban lévô
bükk felújítás látványával és a Huta-
völgy csodálatos panorámájának képé-
vel búcsúztunk a déli Zempléntôl. A
Kôkapu-i vacsorán és baráti beszélgeté-
sen megtisztelt bennünket Bak Júlia ve-
zérigazgató-helyettes, csoporttitkár is,
utunk egyik fô szervezôje.

Pénteki programunkat Bobkó János
erdôfelügyelô, osztályvezetô, sáros-
pataki csoporttitkár gondozta.

A napot a Pálházán lévô erdészeti
gyûjtemény megtekintésével kezdtük,
megálmodója, létrehozója, „gazdája”
Lenár György hegyközi erdészeti igaz-

gató ismertetôje alapján. Ezt követôen
telkibányai bányászati és erdészeti kiál-
lítást, a kopjafás temetôt, a gönci Huszi-
ta-házat és a hollóházai porcelánmúze-
umot kerestük fel.

Útközben Kéked és Hollóháza kö-
zött a természetes bükkfelújításokról és
az Északi-Zemplén faállományairól
kaptunk ismertetôt Völgyesi Antónia
telkibányai erdészeti igazgatótól.

A házi készítésû ebédet Sáros-
patakon az „erdészeti irodaházban”
költöttük el, majd a jól sikerült program
örömével hazaindultunk.

Ezúton is megköszönjük Cserép Já-
nos vezérigazgatónak, és minden ked-
ves, utunkat egyengetô kollégánknak a
jól sikerült programot.

Garamszegi István
csoporttitkár

* * *
Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya kihelyezett ülését 2002. októ-
ber 24-25-én a ZALAERDÔ Rt. Letenyei
Erdészete vadászházában Budafán tar-
totta 25 fôvel. Az ülés fô témája az er-
dôgazdaságoknál már mûködô ISO
9002 minôségügyi rendszer átalakítása
ISO 9001:2000 minôségirányítási rend-
szerré. 

Elôször Horváth Ferenc gazdasági
vezérigazgató helyettes köszöntötte a
szakosztályt, majd általánosságban be-
mutatta a Zalaerdô Rt. gazdálkodását,
ezzel kapcsolatban az irányítási rend-
szerek szerepét. 

A tájékoztató után Mokry J. Ferenc a
Capitalinvest-M Kft. ügyvezetô igazga-
tója ismertette a számítógéppel támoga-
tott ISO 9001:2000 rendszer kialakítását
és mûködtetését. A szoftver szinte min-
den olyan feladat elvégzését könnyen
kezelhetôvé és papírmunkát mellôzôvé
teszi, amire az erdôgazdálkodóknál al-
kalmazott irányítási rendszerek kiter-
jednek.

Ezt követôen Iványi Miklós minôség-
ügyi és KIR vezetô adta át tapasztalatait

és gyakorlati tanácsait a Zalaerdônél már
tanúsított ISO 9001:2000 minôségirányí-
tási rendszer kialakításának, mûködteté-
sének, auditálásának sajátosságairól. 

A résztvevôk érdeklôdéssel hallgat-
ták Dr. Varga Szabolcs dékánhelyettest
is, aki a NYME Erdômérnöki Karán vár-
hatóan induló minôségügyi oktatásra
vonatkozó elképzeléseket vázolta fel.

Végül Dr. Marosi György szakosztály
elnök tájékoztatta a tagságot az idôsze-
rû eseményekrôl, köztük a PEFC beve-
zetésének tapasztalataira irányuló
thüringiai tanulmányútról. Megköszön-
te Dr. Barna Tamásnak a tanulmányút
szervezését, vezetését és a tanulmány-
útról hozott tájékoztató anyag lefordítá-
sát, melyet a szakosztályülés minden
résztvevôje megkapott.

Az elsô nap hangulatos vacsorával,
és azt követôen kötetlen beszélgetéssel
zárult.

Másnap délelôtt a Zalabaksai Erdé-
szet területén a szentgyörgyvölgyi
szálalóerdô erdôrészleteinek bemutatá-
sával bôvítette tapasztalatainkat Gróf
András erdészetigazgató, és Báger Lász-

ló kerületvezetô erdész. 
Szakosztály ülésünk programja az

ôrségi népi építészetet és tájat bemuta-
tó Pityerszer megtekintésével, majd
Ôriszentpéteren ebéddel zárult. A részt-
vevôk hasznos tapasztalatokkal és él-
ményekkel gazdagodva indultak haza. 

Iványi Miklós 

Az Erdészcsillag Alapítvány tájékoztatja a lap olvasóit, hogy segélyezési
pályázatra összesen 81 kérelem érkezett be.
A Kuratórium október 29.-én tartott ülésén megtárgyalta az OEE Szociá-
lis Bizottság 2002. évi segélyezési javaslatát és az alábbi határozatot
hozta:
Az alapítvány 1.475.960,- Ft segélykeretébôl
– szociális segélyezés címén kifizetésre került összesen: 1.235.000,- Ft 
– segélyben 54 fô részesült 15.000-40.000,- Ft között, ebbôl Jakabffy

Ernô erdômérnök úr adományából 2 fô 30.000-30.000,- Ft segélyben
részesült.

A kuratórium a döntést 5 fôvel  egyhangúan elfogadta.
Gémesi József

elnök
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A Hargitától a Balfi utcáig –
in memoriam Tompa Károly 

(1923-2002)
Feltartóztathatatla-
nul fogynak az egy-
kori erdészeti
„aranykor” élô ta-
núi: ez év október 8-
án eltávozott közü-
lünk Tompa Károly
ny. erdômérnök,
egyetemi tanár.

Életútja példá-
zata az egyszerû

sorból kitartással és vas-szorgalommal fel-
emelkedô székely emberének. A kisbaconi
(Háromszék m.) hét fiúgyermekes Tompa
család sarjaként már középiskoláit is jórészt
önerôbôl végezte el. A nagyhírû sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban letett
érettségi után 1942-ben a Mûegyetem sopro-
ni Erdômérnöki Karára iratkozott, ahol a ne-
héz háborús viszonyok dacára 1947-ben
megszerezte diplomáját.

Lelkész édesapjától örökölhette a neve-
lés iránti vonzalmát, így nem véletlen, hogy
a Zala megyében, majd a Délalföldön letöl-
tött gyakorlati évek után 1951-ben visszatért
Sopronba. Ekkor született döntés az „Erdô-
telepítés és Fásítástani Tanszék” létrehozásá-
ról, és Tompa Károly az új tanszék elsô al-
kalmazottjaként vállalta a szervezéssel, fel-
szereléssel járó úttörô munkát, valamint az
óriási ütemben megindult erdôtelepítési
programot megalapozó tárgyak és gyakorla-
tok tartalmának, módszertanának kidolgo-
zását. A pedagógia gyakorlatát és elméletét
nagyon komolyan vette – azon kevesek kö-
zé tartozik, akiknek e témában fél tucat pub-
likációja jelent meg a Felsôoktatási Szemlé-
ben. (Fáradhatatlan nevelô hajlama révén al-
kalmasint a Horribile Dictu halhatatlanságá-
ba is bevonult...).

Magas szintû oktató tevékenységét 1977-
ben ismerték el egyetemi tanári kinevezésével.

Szakmai-tudományos munkásságát tan-
széke profilja határozta meg: tevékenysége
elsôsorban a szaporítóanyag-termesztés és a
nemesítés fejlesztési feladataira terjedt ki.
Hosszú idôn keresztül foglalkozott az inten-
zív csemetetermelés módszereivel és azok
gyakorlati elterjesztésével.

Nevéhez fûzôdik a mérnökbiológia és az
erdészeti melioráció tantárgyként való beve-
zetése. Széleskörû tevékenységet folytatott a
Gál János vezette fásítási kutatások kereté-
ben, út- és hányófásítások, szennyvízelhelye-
zést szolgáló faültetvények tervezôjeként is.
Jó érzékkel ismerte fel, hogy az erdészetben
a genetika eladdig kihasználatlan lehetôsége-
it a szaporítóanyag-termelésen keresztül le-
het a gyakorlat számára hozzáférhetôvé ten-
ni. Az ötvenes években széles szakmai támo-
gatással beinduló nemesítô munkák kereté-
ben elôbb hársakkal, majd fûzekkel kezdett
foglalkozni. Másfél évtizedes nemesítô mun-
kájának gyümölcse „A fûz” c. monográfia és
három államilag elismert fûz fajta elôállítása
társnemesítôként. Az MTA Erdészeti Nemesí-
tési Albizottsága alapító tagjaként része volt
abban, hogy a hatvanas évek végére Magyar-
ország az erdészeti nemesítés nemzetközileg

elismert „nagyhatalma” lett. A politikai hely-
zet dacára a Vancouverbe emigrált Sziklai
Oszkárral, a Brit Kolumbia Egyetem erdésze-
ti genetika professzorával sem szakította el a
baráti, szakmai szálakat. Közös munkájuk a
maga nemében egyedülálló „Erdészeti nö-
vénynemesítés” (1981) amelyben egy végé-
hez közeledô „hôskorszak” kiemelkedô
eredményeit adták közre.

Széleskörû tudományos tevékenysége
alapján 1989-ben szerezte meg a mezôgazda-
sági tudományok doktora fokozatot. Emellett
számos kitüntetéssel honorálták munkásságát;
1984-ben megkapta a Munka Érdemrendet is.

Szakmai elkötelezettségét termékeny szak-
írói munkássága jellemzi. Összesen 205 mun-
kája jelent meg nyomtatásban, ezek közül 30
külföldi szaklapokban. 18 könyv és könyvrész-
let szerzôje vagy társszerzôje volt. Az egyetemi
oktatás számára összesen 20 jegyzetet írt, kuta-
tási jelentéseinek száma megközelíti a százat.

Szívügyének tekintette a szakmai isme-
retterjesztést; társszerzôje volt az „Erdészeti
alapismeretek” címû könyvnek is, amely a
maga korában az egyik legnépszerûbb szak-
mai kiadványnak bizonyult, kereken 10.000
példányban kelt el.

Korosodásával, a szakmai visszavonulás
éveiben készült önéletírásából („Ötven év jegy-
zeteit lapozgatom”) mélyen emberséges jelle-
mét, önkritikus humorát ismerhettük meg. Fi-
gyelme ekkor egyre inkább családjára irányult:
két erdômérnök fiára és három unokájára. A
halálos kór elsô jeleit küzdeni akarással, a re-
ményt nem feladva viselte, de felesége tragiku-
san hirtelen halála után a rászakadó magány
súlyosan megviselte. Ennek ellenére még az
utolsó hetekben is élénken érdeklôdött a ké-
szülô „Erdészeti genetika” könyv elôrehaladá-
sáról. Különös fordulata a sorsnak, hogy a kéz-
irat nyomtatása halála elôtt néhány nappal kez-
dôdött: belsô címlapján a saját archívumából
származó felvételen Tompa Károly a hazai er-
dészeti genetika és nemesítés még élô úttörôje-
ként szerepel, a már korábban eltávozott bará-
tai, Májer Antal, Tuskó László, Nemky Ernô,
Kopecky Ferenc és Bánó István társaságában...

Hamvait 2002. október 29-én kísértük
utolsó útjára Sopronban, a Balfi utcai evangé-
likus temetôben, ahol szeretett felesége mel-
lett talált örök nyugalmat. Személyével nem-
csak egy élethivatása iránt ôszintén elkötele-
zett, elismert szakembert, hanem egy szere-
tetre méltó kollégát, fogyatkozó székely vére-
ink méltó képviselôjét vesztettük el.

Befejezésül álljon itt néhány sor önéletírá-
sából. „Életem a világháború, hazátlanság,
belsô számûzetés viszontagságai között zaj-
lott, de hát ez sokunkkal megtörtént, s éppen
ez adja sorsom méltóságát. Lélekben mindig
együtt éltem szeretett székely-magyar népem-
mel, az történt velem is, ami vele, részecske
voltam az egészben. Áldom a Teremtôt a csa-
ládomért, mestereimért, barátaimért, tanítvá-
nyaimért; hogy magyarként éltem át az euró-
paiságot, és hogy édes anyanyelvünk él ben-
nem. Napjaim végéhez közeledve, bevallom,
életemet szépnek éreztem, s remélem, sze-
rény erdész munkásságom nem tûnik el
nyom nélkül szakmánk tudatából.”

Úgy legyen.
Mátyás Csaba

dr. Tompa Károly halálára
Karcsi, szenvedéseid után elmentél közü-

lünk. Ezt a szomorú gyászhírt telefonon és
interneten kaptam több kollégámtól itt,
Franciaországban.

Már az Egyetemen úgy 1950–53 körül,
amikor tanársegéd voltál, én pedig hallgató,
megszerettelek, mert a gyakorlati órákon sok
segítséget nyújtottál. Mikor Franciaországba
kerültem a forradalom után, Te a politikai ne-
hézségek ellenére bátran a kockázatot vállal-
va eljöttél az irodámba és sokat beszélget-
tünk. Aki veled volt nagy pártember az Egye-
temrôl, akit szintén jól ismertem, azt mondta,
hogy nem akar velem találkozni. Megértettem
viselkedését! Ez 1968-ban volt a Nancy-i Kí-
sérleti Állomáson. Mikor Avignonba kerültem
kijöttél egy Tanulmányútra a Zilahi Jóskával 2
hétre, láttad a Mont Ventoux-hegység cédrus
állományait, amelyet olyan sok magyar erdész
megcsodált. 1974-ben egy libanoni végzôs
hallgató volt nálad, aki diplomatervet készített
a cédrusokról, együtt adtunk segítséget neki a
sok nehézségében. 1975-ben jelent meg az
500 oldalas „Erdészeti alapismeretek” c. tan-
könyvnek számított kiadványod, mely a fran-
cia erdészeti körökben is nagy elismerést vál-
tott ki. 1976-tól kezdve együtt dolgoztunk az
IUFRO Nemzetközi kutatások kebelében. Mi-
kor Sopronba mentem feleségemmel, az elsô
utam hozzád vezetett. A barátságod határtalan
volt. Egy alkalommal, úgy 1977 körül, mikor
ismét régi hazámban voltam, elfelejtettem be-
jelentkezni a rendôrségen és leadni a kis sár-
ga lapot. A határtól visszairányítottak Sopron-
ba, a Rendôrkapitányságra, hogy a rendôrök
vegyenek a kezükbe. Karcsi barátom, Te
mentettél ki bennünket a rendôrségen,
hogy vissza tudjunk jönni Franciaországba.

1981-ben megírtad a Sziklai Oszkárral
együtt az „Erdészeti Növénynemesítés” c.
könyvet, mely még ma is mint Biblia könyve
az erdészek kezében. 316 oldalon a magyar és
kanadai erdészet területén elért genetikai ada-
tokat és eredményeket adtátok közre nagysze-
rû megvilágosításban. A könyv kivonatát most
is mint a többi megjelent tanulmányaiddal
együtt közöltem a Francia Erdészeti Szaklap-
ban. Neved a francia erdészeti körökben, kü-
lönösen a kutatók körében már jól ismert volt,
éppúgy mint kitûnô francia nyelvtudásod.

1989-tôl kezdve kísérleteidnek és tudomá-
nyos közleményeidnek száma mindig na-
gyobb és nagyobb mértékben növekedett és
több tárgykört foglalt össze: Mikroparcellás
ültetési kísérletek a vörösiszapon végzett fásí-
tási kísérletek, Az erdômûvelési beavatkozá-
sok az erdein génkészlete, Az erdôsávok vé-
delmének, nevelésének és felújításának
ügye, A Sopronkôhidai nyár és fûz klónvizs-
gálati ültetvény értékelése, Nagytasakos cse-
metével létesített 12 éves fenyôültetvény érté-
kelése. A Sopron-Tómalmi nemesnyár de-
monstrációs ültetvény értékelése stb.

Karcsi, köszönöm mindazt, amit nekem,
a magyar és a nemzetközi erdész társada-
lomnak olyan lelkesen nyújtottál. Köszö-
nöm igaz és kimeríthetetlen barátságodat és
humanista érzelmeidet.

Nyugodjál békében, gondolatban és szí-
vünkben mindig velünk fogsz maradni.

Dr. Tóth János, Franciaország
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Eszes Ferenc
1947-2002

Szegeden született,
pedagógus család-
ban. Kis gyermek
kora óta megmutat-
kozott természet
iránti szeretete, hi-
szen a népes család
(heten voltak test-
vérek) rendszere-
sen járta az erdôt, is-
merkedett titkaival.

A kezdeti ismerkedés, egyre komolyabb
kötôdéssé változott, ennek eredményekép-
pen az általános iskola elvégzését követôen
a szegedi Erdészeti Technikumban folytatta
tanulmányait 1961-tôl.

Az akkor kötelezô egy év elôgyakorlat –
melyet a Maros-parti csemetekertben töltött,
csak megerôsítette eredeti elképzelését,
nagy akarással és jó eredménnyel végezte
középiskoláját. Megnyerte az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyt, így automati-
kusan felvételt nyert Sopronba, az Erdészeti
és Faipari Egyetem Erdômérnöki Karára.

A bohémsága révén ismert és kedvelt
tagjává vált a hallgatói kollektívának. 1973-
ban szerezte meg erdômérnöki diplomáját.

Végzést követôen 1973-80-ig a
Felsôtiszai Erdô és Fafeldolgozó Gazdaság
Halápi Erdészeténél dolgozott, elsô idôszak-
ban mint ösztöndíjas, következett a ranglét-
ra végigjárása, majd az 1978-80. közötti idô-
szakban megbízott erdészetvezetôként irá-
nyította az erdészetet.

Az 1980-as év nagy változást hozott szak-
mai pályafutásában. A kinti gyakorlatot fel-
cserélte az oktatásra, Szegedre költözött és
haláláig a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-
iskolában tanított.

Nagy gondot fordított önképzésére.
1978-ban megszerezte a növényvédelmi
szakmérnöki diplomát, 1983-ban a mérnök-
tanári végzettséget, 1988-ban pedig a fater-
mesztési szakmérnöki diplomát.

Az iskolában eltöltött évei hatékonyak és
meghatározó jelentôségûek. Elsôsorban er-
dômûveléstanra, termôhelyismerettanra,
ökológiára és  szakmai gyakorlatra oktatta a
felcseperedô erdész nemzedéket.

Több éven keresztül szervezte az Ország-
járó Diákok Körét, vízi túrákat és a Szeged
környéki gyalogtúrákat. Ezek mind-mind ki-
váló alkalmak voltak arra, hogy tudását szinte
észrevétlenül átadja tanítványainak.

Kiemelkedô eredményeket ért el az isko-
la csapataival a különbözô szakmai elméleti
és szakmai gyakorlati versenyeken.

1988-és 1998. között az Agrárszakoktatási
Intézet megbízásából erdészeti szaktanács-
adói feladatokat látott el.

Sok-sok végzôs diák az ô általa szerkesz-
tett írásbeli tételsor megoldásával kezdte
meg a nagy szakmai megmérettetést, a szak-
mai képesítô vizsgát.

Szakmai tanácsadóként sokat tett az er-
dészképzést folytató iskolák közötti össz-
hang megvalósításáért.

Az iskolában eltöltött 22 év alatt 3 osz-
tályt vezetett osztályfônökként. Tanulói sze-
rették és tisztelték, a fiatalokat mindig az er-
dô, a természet tiszteletére, megbecsülésére
és csodálatára nevelte.

A szegedi Belvárosi temetôbe kísértük
utolsó útjára. Hiányozni fog bohémsága,
szakmai tudása, szakmaszeretete és a nagy
szíve, mely nem dobog már.

Emlékedet tisztelettel megôrizzük.

Tölgyesi Albert
(1934-2002)

2002. augusztus 26-
án a szegedi
Dugonics temetô-
ben kísérték utolsó
útjára Tölgyesi Al-
bert erdômérnököt.

E redmények -
ben, szakmai sike-
rekben gazdag er-
dészpálya zárult le.

1934. július 12-
én Szegeden született, a középiskolát is e
városban a Radnóti Miklós Gimnáziumban
végezte. A Soproni Erdômérnöki Fôiskolán,
szerzett erdômérnöki diplomát 1958-ban.

A Mátrában kezdett dolgozni, majd rövid
két éves munka után visszatért szülôföldjére
Szegedre a Csongrád Megyei Állami Erdô-
gazdasághoz, ahol a központban csemete-
termelési elôadói meghívást kapott.

Feladata volt a 1960-as évek nagy erdôte-
lepítési programjához a talajlaboratórium
felállítása, a Dél-Alföldi körzet csemeteszük-
ségletének megtermeltetése, új csemeteker-
tek létesítése.

Lelkesen támogatta a technikai és tech-
nológiai fejlesztéseket, irányítója volt az er-
dômûvelés gépesítésének.

Erdészeti Tudományos Intézettel együtt
dolgozva számos kísérletben, új eljárás be-
vezetésében részt vett.

Kezdeményezte és vezette az Ásotthalmi
Fenyôtermesztési Rendszer kidolgozását. Az
Egyetemmel közösen indította el a szlavon
tölgy termelési rendszert, melyek célja a Bé-
kés megyei szlavon tölgy állományok termô-
re fordulásának és genetikailag értékes sza-
porítóanyag elôállításának biztosítása volt.

Irányította a Tisza-Maros hullámtéri terü-
letek felújítását.

Kezdeményezte a szálfás gépi közelítéses
fakitermelési technológia bevezetését. Szak-
mai elhivatottság és gyakorlati sikerek alap-
ján 1989-ben fômérnökké nevezték ki, mely
beosztást 1992. évi nyugdíjazásáig ellátott.

Gazdasági munkája mellett több országos
szervezetben is dolgozott, tagja volt az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Erdômûvelési Szak-
osztályának, továbbá az Erdészeti Szaporítóa-
nyag Terméktanács elnökségi tagja, ott a Dél-
Alföldi régió vezetôje, az Országos Nyárfami-
nôsítô Bizottság, az Alföldi Erdôkért Egyesü-
let, a Szegedi Területi Akadémia Bizottság Me-
zôgazdasági Szakbizottság munkatársa is volt.

Tartalmas és sikeres szakmai életútját bi-

zonyítja számos kitüntetése, többszörös ki-
váló dolgozó.

Távozásával a Dél-Alföldi erdésztársada-
lom egy kiváló egyéniséget veszített el. So-
kunknak volt emberi példaképe, most már
az is marad.

Jaksa Istvánné (Hadobás Julianna)
(1938- 2002.)

Mezôhegyesen szü-
letett egy nagy csa-
lád kilencedik
gyermekeként.

Általános iskolá-
it Egyeken végezte.
Erdészeti Techni-
kumba íratkozott
Debrecenbe, majd
a Technikumot
Szegedre helyez-

ték, így Szegeden szerzett erdész képesítést.
Elsô munkahelye a Csongrád megyei Er-

dôgazdaság Szegedi Erdészet csemetekertje
volt 1957.08.01-tôl.

1961-62. évben elvégezte a Közgazdasági
Technikumot, így könyvelôje, majd admi-
nisztratív vezetôje lett a Kisteleki Erdészet-
nek nyugdíjazásáig. Szakmailag felkészült
pontos, rendszeretô ember volt.

Február 8-án kísértük utolsó útjára a
kisteleki temetôbe.

Dénes János
(1927-2002.)

Becsületes paraszt
családból származik.
Iskoláinak elvégzése
után a Csongrád me-
gyei Állami Erdôgaz-
daság Sándorfalvi
Erdészeténél fizikai
munkásként dolgo-
zott.

1952-53 évben az
Ásotthalmi Erdész

Szakiskolában erdész szakképesítést szerzett.
Több mint három évtizedet dolgozott egy

helyen a Kisteleki Erdészet felgyôi kerületé-
ben. Szakma és emberszeretete miatt mun-
katársai elismerését kivívta.

Több kitüntetésben részesült, 1985-ben
megkapta a „Bedô Albert” díjat. Munkája mel-
lett társadalmi feladatot is végzett, az Erdészet-
nek szakszervezeti titkára volt. 1987-ben ment
nyugdíjba.

Magánemberként jó humorú, víg, tréfálko-
zó ember volt. Találékonyságát, gyakorlatias-
ságát, munkakedvét szüleitôl örökölhette. Az
utóbbi években beteg volt, egyre betegebb.
„Mikor a fáradt testem meggyötörten vit-

tem csendesen jött és átölelt az Isten.”
Olvastam a csongrádi temetô egyik sír-

emlékén szeptember 13-án, mikor utolsó út-
jára kísértük és eszembe jutott két hónappal
korábbi találkozásunk, amikor már készült
erre az útjára.
„Elment a Jón Ember” mondta a felesége.
Igen elment közülünk megint egy régi jó

kolléga!
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Elszaladt egy év, és az erdészhölgyek is-
mét találkozóra gyülekeztek a budapesti
erdészet Információs Központjában. Egy
évvel lettek valamennyien fiatalabbak.
Köszöntötte ôket Zambó Péter vezér-
igazgató, Bakon Gábor erdészet igazga-
tó, Ormos Balázs fôtitkár, és a fáradhatat-
lan szervezô, Kissné Szabó Gabriella. Fo-
gadta a vendégeket Baranyi Katalin, Ker-
tész József, aki balesete miatt csak gon-
dolatban lehetett velünk. Több mint
százhuszan hallgattuk Riedl Gyula bácsi
könyvtáros könyvtártörténeti elôadását,
és Újvári Simonné színvonalas ismerteté-
sét az erdészet szomszédságában re-
konstruált budaszentlôrinci Pálos Kolos-
tor történetérôl. Az 1300 körül alapított
monostor nagy ünnepe volt az 1381-es
év, amikoris idekerült a rend névadójá-
nak Remete Szent Pálnak a földi marad-
ványa. 1526 Mohácsa következtében a

törökök elpusztították a kolostort. Soha
nem épült újjá.

A Normafa környékén Turi Zoltán er-
dômérnök ismertette a Parkerdô erdôgaz-
dálkodásának nehézségeit a fôváros által
terhelt területeken. Ezt követôen a részt-
vevôk drótkötélpályán libegtek a fák fö-
lött, majd a budai karsztrendszer szemlô-
hegyi barlangjával ismerkedhettek a Höl-
gyek. A barlang után hajókirándulás az es-
ti Dunán. Baranyi Katalin ismertette a lát-
nivalókat. A kivilágított Budapest látványa
mindenkit elbûvölt. Visegrádon ébred-
tünk, ahol a nyári árvíz maradványaiból
következtetni lehetett a heroikus
küzdelemre a rekordmagasságú víztö-
meggel. A királyi palota régészeti feltárá-
sát és rekonstrukciós munkáját Jékely
András mutatta be. Roth Mathea a Fertô-
hanság Nemzeti Park nevében meghívta
a Hölgyeket a 2003. évi találkozóra.

A Pilisi Parkerdô látta vendégül 
Magyarország erdész hölgyeit
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