
Erdészeti Lapok CXXXVIII. évf. 1. szám (2003. január) 29

A 150 éves múltra visszatekintô Orszá-
gos Erdészeti Egyesület, a célkitûzéseit
elfogadó természetes és jogi személyek
közhasznú erdészeti szakmai érdek-
képviseleti szervezete.

Az Egyesület a társadalom és az
egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló alábbi közhasznú tevékenysé-
geket végzi: természetvédelem; környe-
zetvédelem; tudományos tevékenység,
kutatás; kulturális tevékenység; kulturá-
lis örökség megóvása; nevelés és okta-
tás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés; szociális tevékenység, családsegítés
(idôskorúak gondozása); euroatlanti in-
tegráció elôsegítése.

Az Egyesület szakmai tevékenysége
során a fenntartható (tartamos) erdôgaz-
dálkodás megvalósításáért tevékenyke-
dik, pártoló tagsága, helyi csoportjai,
szakosztályai és együttmûködô partne-
rei, szimpatizánsai támogatásával.

A program az Alapszabály 2.§.-ban
leírtakra épül. Tartalmát a régiók helyi
csoportjainak, a szakosztályok és párto-
ló tagi tanácsaink tagsága és külsô tá-
mogatók alakították ki. 

A napi munkavégzés közben kiemelt
cél legyen, hogy érvényesüljön az Egye-
sület 150 éves múltjához méltó értékek
képviselete és a rövid távú érdekek mel-
letti kiállás is.

I) Egyesületi élet fejlesztése
a) Szervezeti élet fejlesztése.
Az Egyesület mûködését minél szé-

lesebb körben megkötött szakmai és
pénzügyi megállapodások segítsék
(minisztériumok, gazdálkodó szerve-
zetek, intézmények, egyesületek stb.).
Tovább kell erôsíteni a régiók szerepét,
a helyi csoportok és szakosztályok
munkáját, évente összeállított prog-
ramkínálattal és elôadók listájának köz-
zétételével is. A szakosztályok munká-
jában képviseljen nagyobb szerepet a
szakmát érintô kérdések kidolgozása.
Közös fellépés kezdeményezése a társ
érdekképviseleti szervezetekkel és a
természeti környezettel foglalkozó cso-
portokkal segítse a közös munkát. A
magánerdô-gazdálkodás képviseleté-
nek, szervezetének markáns megjele-
nítése az Egyesületen belül, elfogadta-

tása az államigazgatási szervekkel sür-
getô feladat. 

Törekedni kell a taglétszám megtar-
tására, szerény növelésére. 

b) Egyesületi programok szervezése.
Az átalakuló erdôgazdálkodás fontos

szakmai területeit érintô programok
szervezése, mint a természetközeli er-
dôgazdálkodás, földhasznosítás, erdô-
telepítés, magánerdô-gazdálkodás,
együttmûködve a erdôvel foglalkozó
szervezetekkel. A rendezvények segít-
sék elô a szakmai összetartozást, barát-
ságot. (Vándorgyûlés, WOOD TECH
Erdészeti Szakkiállítás és Konferencia,
ERDÔK HETE, Erdésznôk Országos Ta-
lálkozója, Országos Erdészbál). 

Társadalmi kapcsolatok erôsítése, a
Közönségkapcsolati Programban foglal-
tak megvalósításával. (Vadászok-Erdé-
szek-Természetvédôk Bálja, Bányász-
Kohász-Erdész Találkozó, stb.) Tanul-
mányutak szervezése belföldre és kül-
földre, külföldi csoportok fogadása. A
Helyi Csoportok információ-ellátásával a
tanulmányutak sikerességének segítése.
Nemzetközi kapcsolatok rendszerének
kidolgozása, együttmûködési megálla-
podások megkötése az EU-hoz tartozó
országokkal, kiemelten a 2003-2004.
évekre vonatkozóan, valamint a határos
országok erdészeti szervezeteivel.  Kül-
földön élô magyar erdészekkel való
internetes kapcsolat továbbépítése.

c) Erdészcsillag Alapítvány mûköd-
tetésével

erdészeti dolgozók, idôsek, árvák,
rászorulók támogatása. A támogatás ki-
terjesztéséhez az adományozók köré-
nek bôvítése szükséges.

d) Szakmai tájékoztatás fejlesztése.
A tagság nagyobb része, csak a lapon

keresztül tartja a kapcsolatot az Egyesület-
tel és a szakmával, ezért szükséges az Er-
dészeti Lapok szerkesztésének folyamatos
továbbfejlesztése, a kiadás pénzügyi felté-
teleinek javítása, célcsoportokhoz való
szervezett eljuttatása, az internetes megje-
lenés bôvítése; egyesületi kiadványok
megjelentetése; az újságírók találkozójá-
nak, a Kaán Károly vetélkedôn való meg-
jelenés és a rajzpályázat megszervezése.

e) Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tár mûködési feltételeinek biztosítása.

A könyvtár Egyesületünk egyetlen
megmaradt, értékes tárgyi vagyona,
ezért a korábbiaknál fokozottabb törô-
dést érdemel, szükséges mûködési fel-
tételeinek rendezése.

f) Alkotmány utcai volt Székházunk
újbóli birtokbavétele.

Egyesületünk függetlenségének jel-
képe az Alkotmány utcai Székház. Cé-
lunk a birtokon belül kerülés.

II) Szakmai érdekek képviselete
a) Költségvetési támogatások növelé-

se, a törvényekben, rendeletekben, az
EU jogszabályokban és tervekben az er-
dészeti ágazat érdekeinek érvényesíté-
se, támogatások fogadási lehetôségé-
nek javítása (erdôfenntartási járulék
rendszer minden részletének átgondolt
változtatása, majd valamennyi elônyé-
nek más módon való biztosítása után
mielôbbi megszüntetése indokolt;
Nemzeti Fejlesztési Tervben, Operatív
Programokban a fagazdaság megjelení-
tése és a piacra jutás elôsegítése). 

b) Magánerdô, magánerdô-gazdál-
kodás valamint a magánerdészetek, ma-
gánerdô-gazdálkodók, erdôtulajdono-
sok érdekeinek védelme; a magánerdô-
gazdálkodás mûködôképességének
elôsegítése, az erdôkezelés törvényi és
gyakorlati körülményeinek javításával.

c) Az állami erdôgazdálkodás köz-
célú tevékenységének, az erdôt és léte-
sítményeit érintô elemi kárainak állami
költségvetésbôl való finanszírozásának
növelése, a támogatások összegének je-
lentôs növelése. A szervezeti egységei
száma csökkentésének és az erdészeti
szakszemélyzet létszáma csökkenésé-
nek megakadályozása.

d) Az erdészeti oktatási és tudomá-
nyos intézményekkel való együttmûkö-
dés, szoros munkakapcsolat, kiemelten
a Tudományos Akadémiával és Bizott-
ságaival, valamint eredményeik hasz-
nosítása, munkájuk összehangolásában
segítség nyújtása, érdekeik képviselete
a parlament bizottságaiban és az állam-
igazgatási szervezetekben, a fagazda-
ság-oktatás és -továbbképzés államilag
támogatott és elismert rendszerének ki-
építése.

e) Egyesületi tagság, kiemelten az er-
dészeti szakszemélyzet, dolgozók érde-
keinek védelme, a szakmai szakszerû-
ség feltételeinek megteremtésével és a
megfelelô szakember-létszámmal.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Az Országos Erdészeti Egyesület 
2002-2006. évi programja, kiemelt üzenetei
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f) A környezô országok magyar er-
dészeinek és szervezeteinek felkarolá-
sa, együttmûködés kialakításának szor-
galmazása.

g) Egyesületi erdészeket a közhivata-
lokba és a Parlamentbe szükséges juttat-
ni, hogy az elmúlt évek tanulságait fel-
használva és a társadalmi-gazdasági kör-
nyezethez igazodva, képesek legyünk
az erdô és az erdészek alapvetô érdeke-
inek képviseletére, érvényesítésére.

Az Országos Erdészeti Egyesület
2002-2006. évekre szóló programja az
egyéni tagok, a pártoló tanácsok, a he-
lyi csoportok, a szakosztályok és támo-
gatók javaslatai alapján került megfo-
galmazásra. Megvalósítása csak össze-
fogással valósulhat meg.

Budapest, 2002. december 12. 
Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!

Cserép János sk.
elnök

Jóváhagyta: 
Küldöttközgyûlés 15/2002. (dec.12.)

sz. határozatával.
* * *

JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdé-
szeti Egyesület Elnökségi

ülésérôl, 
mely alkalomból írásban
került a meghívóban sze-
repelt napirend megsza-

vazásra. 
Budapest, 2002. december 02.
Napirend:

1. Az ORSZÁGOS ERDÉSZETI
EGYESÜLET 2002-2006. ÉVI PROG-
RAMJA a Pártoló Tagi Tanácsok,
Szakosztályvezetôk, Titkárok érte-
kezletének módosítási javaslataival
kiegészítve. (Írásban került kiküldésre
az elnökség tagjainak.)

Az elnökség tagjai közül a követke-
zôk szavaztak:

Cserép János elnök, Apatóczky Ist-
ván technikus alelnök, dr. Péti Miklós
magánerdôs alelnök, Firbás Nándor,
dr. Markovics Tibor, Molnár György,
Pallagi László régióképviselôk, dr.
Szikra Dezsô Erdészeti Lapok SZB el-
nök, kimentését kérte: Duska József ál-
talános alelnök, Puskás Lajos és Csiha
Imre régióképviselôk. Az elnökség
nyolc fôvel határozatképes.

23/2002. (nov. 29.) sz. határozat:
Az Elnökség elfogadja az „OR-

SZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
2002-2006. ÉVI PROGRAMJA” c. ter-

vezetet, a Pártoló Tagi Tanácsok,
Szakosztályvezetôk, Titkárok érte-
kezlete javaslatainak kiegészítésé-
vel és azt a Küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. (A megjelent
.... fô elnökségi tag a határozatot
egyhangúan megszavazta.)

kmf.
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
* * *

Környezeti nevelés 
az erdôben akkreditált 

továbbképzés
Az Öko-Fórum Alapítvány és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2003. évben is-
mét indítja a 60 órás, akkreditált to-
vábbképzést pedagógusok, erdészek,
szabadidô szervezôk részére.

A továbbképzés célja: Az erdei progra-
mok vezetôinek, erdészeknek, pedagó-
gusoknak, szabadidô szervezôknek és if-
júsági vezetôknek olyan szakmai és mód-
szertani ismeretekhez – speciális erdôpe-
dagógia, módszertangyakorlat – juttatása,
amelyek birtokában képesek lesznek az
erdôben folytatható nevelômunkára.

A résztvevôk környezetkultúrájának
alakítása, valamint felismertetni és meg-
ismertetni velük az erdô, mint környe-
zeti nevelési helyszín által biztosított ta-
pasztalatszerzési, ismeretszerzési, vala-
mint játéklehetôségeket.

Megismertetni a résztvevôket az er-
dôvel, mint sokfunkciós életközösség-
gel, feltárva annak természeti és társa-
dalmi értékeit, valamint helyét és szere-
pét a környezeti nevelésben életkoron-
ként differenciálva.

Tudatosítani azokat a kapcsolódási
pontokat, amelyek a pedagógusok és a
területen dolgozó erdészek között ki-
alakíthatók.

Az így felkészített vezetôket képessé
tenni:

– Erdei programok szervezésére és
vezetésére.

– A vonatkozó nevelési-oktatási do-
kumentumokban az erdô sokoldalú
szerepének tudatosítására.

– Tudatosítani tanítványaikban az er-
dô jelentôségét, sokrétû funkcióját.

– Az erdô szeretetére, védelmére ne-
velni.

A továbbképzés idôtartama:  2x3 nap
2003 tavaszán és ôszén. A továbbképzés
végén a résztvevôk írásbeli vizsgát tesz-
nek és dolgozatot készítenek. Sikeres
befejezés végén a hallgatók tanúsítványt
kapnak.

Idôpontja:
2003. április 23-26. (szerda 14.00–

szombat 12.00)
2003. október  (az ôszi megbeszélés

alapján)
Helyszín: Sopron
A továbbképzés kedvezményes rész-

vételi díja 2003-ban az OeHH támoga-
tásával 45 000 Ft. A részvételi díj magá-
ban foglalja a teljes ellátás költségét
(szállás, étkezés) és az oktatási segéd-
anyagokat.

A pedagógusok és erdészek közös
továbbképzésére várjuk a pedagóguso-
kat és az állami erdôgazdaságok erdé-
szeti erdei iskola területén dolgozó, va-
lamint az erdôt látogató közönséggel
kapcsolatot tartó valamennyi erdészt az
állami és magánerdészet területérôl. 

A továbbképzésre 2003. március 1-
ig lehet jelentkezni az Öko-Fórum Ala-
pítványnál. 

Cím: 1386 Budapest, Pf. 986., és az
Országos Erdészeti Egyesületnél.

További felvilágosítás kapható az
Alapítványtól: tel: 1/269-5201/117,
1/302-7749/117,

illetve az erdészeknek az OEE-tôl, a
30/9193-296 számon.

* * *
Ügyszám: 64-3/2002

Hiv.szám.:4.419/2002

Az Országos Erdészeti Egye-
sület észrevételei

a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter

.../2002. (   ) FVM rendelete
az agrárgazdasági és vidék-
fejlesztési célok 2003. évi

költségvetési támogatásáról

TERVEZET-hez.

1. TERVEZET:
3.§.

(6) A minisztérium a támogatások
elbírálásával (beérkeztetésével, feldol-
gozásával, nyilvántartásba vételével, el-
bírálásra való elôkészítésével, a támoga-
tási szerzôdések/okiratok elkészítésé-
vel, a szakértôk igénybe vételével stb.),
folyósításával, ellenôrzésével, a támoga-
tásokkal összefüggô propaganda anya-
gok és segédletek elkészítésével, vala-
mint az ehhez szükséges információs
rendszer kialakításával  (szoftver és
hardver), mûködtetésével kapcsolatos
feladatok végrehajtására közremûködô
szervezeteket vehet igénybe. A miniszté-
rium szerzôdésben/feladattervben rög-
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zíti az elvégzendô feladatokat, a felada-
tok ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket, a feladatok végrehaj-
tásával kapcsolatosan felmerülô költsé-
geket (személyi, dologi, egyéb), vala-
mint ezek megtérítésének módját.

39. §
(3) A támogatás igénybevételének

jogosságát, valamint összegét az erdé-
szeti hatóság állapítja meg, a miniszté-
riumban mûködô szakmai bizottság ál-
tal meghatározott keretösszegen belül,
és intézkedik annak kiutalásáról.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
Az Erdészeti Szakmai Bizottság ko-

rábbi összetételû visszaállítása,
hogy az erdészeti ágazat költségve-

tési támogatásából és az erdôgazdálko-
dók befizetésébôl származó részben
visszaosztott támogatás minél megala-
pozottabb döntésen alapuljon, széle-
sebb nyilvánosságot kaphasson és il-
leszkedjen a Kormány „üvegzseb”
programjához.

Dr. Torgyán József miniszter úr mû-
ködése során, módosította a Szakbizott-
ságok összetételét és csak a Minisztéri-
um és szervezeteinek munkatársai ke-
rülhettek be a Bizottságba. Ezt sérel-
mesnek tartjuk és kérjük visszaállítani
a korábbi Kormány alatt mûködtetett
rendszert, amikor is a szakma széles
körébôl vettek részt a Bizottságban.
Kérjük a Bizottság létszámát bôvíteni,
egy széles körû Bizottság kerüljön felál-
lításra, hogy a közpénzek pályázatos és
megbízásos szétosztása szakmailag mi-
nél alaposabban kerülhessen alátá-
masztásra és a nyilvánosság is kellô
mértékben érvényesüljön. Javasoljuk,
hogy a Szakbizottság tagjait a követke-
zô szervezetek képviselôi alkossák:
FVM Erdészeti Hivatala, Állami Erdésze-
ti Szolgálat, MTA Erdészeti Bizottsága,
NYME Erdômérnöki Kara, NYME
Faiparimérnöki Kara, Országos Erdé-
szeti Egyesület, FAGOSZ, MEGOSZ,
Pro Silva Hungaria, ERTI, ÁPV Rt.,
EFDSZ, OMMI. A döntésekrôl részletes
tájékoztatás készüljön a szakma felé, a
nyilvánosság érvényesítése érdekében
és segítse elô, hogy a támogatásból,
közpénzekbôl készült kiadványok,
szervezett rendezvények, kutatási anya-
gok stb. minél szélesebb körben
hasznosuljanak.

Meg kell jegyezni, hogy az FVM-ben
az Agrárágazatnál megmaradt a korábbi
rendszer és a szakbizottságokban a
szakmai szervezetek képviseltetik ma-
gukat. 

2. TERVEZET:
4. számú melléklet a .../2003. (  )

FVM rendelethez

A támogatható építési beruházások
1. A mezô-, erdô-, vadgazdálkodási

és halászati rendeltetésû, valamint a
saját termelésû mezôgazdasági termék
feldolgozásához szükséges beruházá-
sok közül – ideértve az új létesítménye-
ket és a meglévôk átalakítását, értéknö-
velô felújítását is, továbbá ezen létesít-
mények funkcióképességét biztosító te-
lepi infrastrukturális és egyéb kiegészí-
tô létesítményeket – az alábbiak támo-
gathatók.

b) Erdôgazdálkodás körében az er-
dészeti feltáró- és kiszállító utak, kap-
csolódó mûtárgyaik, mint hidak, átere-
szek, támasztófalak, valamint erdei ra-
kodók és kapcsolódó létesítményeik.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
Az erdôgazdálkodás körébe kerülje-

nek be az integrátorok (magánerdésze-
tek) mûködéséhez szükséges létesítmé-
nyek és berendezéseik beruházásai is. 

3. TERVEZET:
2. Az erdô többcélú rendeltetése ér-

vényesítésének támogatása

46. §
(1) Az ország erdeinek gazdasági,

környezetvédelmi, közérdekû védelmi,
szociális, üdülési, oktatási és ismeretter-
jesztési funkciójának fejlesztése érdeké-
ben pályázat alapján, ráfordítások sze-
rinti fejlesztési célú támogatás vehetô
igénybe

d) a szociális, üdülési, turisztikai, ok-
tatási és ismeretterjesztési célt szolgáló
mûszaki létesítmények és berendezé-
sek tervezéséhez, létesítéséhez és felújí-
tásához,

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
A d) pont egészüljön ki az „integrá-

torok (magán erdészetek) mûködését
szolgáló mûszaki létesítmények és be-
rendezések...” módosítással.

4. TERVEZET:

107. § 
Támogatás vehetô igénybe:
a) az erdô természetes, illetôleg

mesterséges felújításához, valamint a
fiatal erdôk ápolásához és nevelésé-
hez, tuskózáshoz, nyiladékok és határ-
jelek karbantartásához, az alábbi mér-
tékek szerint: 2002. évi változatlan tá-
mogatással.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
Az „Erdészeti feladatok” költségvetési

támogatása 4430 eFt-ról, 5660 eFt-ra
nôtt és az erdôfelújítás és erdônevelés tá-
mogatása pedig egy fillért sem emelke-
dett! Ez a szakma számára elfogadha-
tatlan. Kérjük az erdôfelújítás és erdône-
velés támogatását a növekedés mértéké-
vel, de legalább 20%-kal növelni, hason-
lóan az erdôtelepítés támogatásához.  

5. TERVEZET:
4. A magánerdô-gazdálkodás támo-

gatása

125. §
(1) A magánerdô-gazdálkodók mû-

ködésének költségeire támogatást igé-
nyelhet:

bf) tagja a Magánerdôtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetségé-
nek.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
Az erdészeti integrátorok egy része

az Országos Erdészeti Egyesületnek is
tagjai, amely Egyesület több mint 100
évig képviselte és képviseli a magáner-
dôk érdekeit, sem szakmailag, sem al-
kotmányos jogon nem zárható ki, hogy
integrátorokat tudjon tagjai között. A
mai szabályozás szerint azonban csak
Magán Erdôtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége (MEGOSZ) ki-
zárólagos tagsága esetén kaphatnak
szakigazgatás igénybevétele után tá-
mogatást. Ezt a diszkriminációt meg
kell szüntetni és az Országos Erdészeti
Egyesületet is fel kell tüntetni a rende-
letben, a MEGOSZ mellett.

A magánerdô több mint kétszázezer
hektárnyi területe nem mûködik még
ma sem. Javasoljuk, hogy az állami er-
dôgazdaságokat is vonják be a magán-
erdô mûködôképességének segítésébe.
Ez így van az EU-ban is. Érthetetlen,
hogy az állami erdôgazdálkodó, amely
a kárpótlási folyamatban „leadta” az
erdôterületeket és sokszor vele az erdész
szakszemélyzetet is, tehát a legtöbb is-
merettel rendelkezik, miért nem kap in-
tézményi támogatást, lehetôséget a ma-
gánerdészet segítésében.

6. TERVEZET:
XII. Fejezet

Az erdôkárok elhárításának támo-
gatása

382. §
A támogatást az Evt. 13. §-a szerinti

erdôgazdálkodó, valamint az erdôvé-
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„Ó, a sír mindent elfed,
Bút, örömet, fényt, szerelmet.”

Gyulai Pál: Éji látogatás

Elvitte titkát a sírba – mondja a népi
mondás. Talán mégsem...

Dolensky Károly
*Pécs 1895 – +Pécs 1974
Az Ásotthalmi Szakiskola kereste

meg a Mecseki Erdészeti Rt.-t, hogy kö-
zöljünk egyik tanárjukról, Dolensky Ká-
rolyról néhány adatot. Tudomásuk sze-
rint Pécsett is dolgozott. A fiatalabbak
vagy a középkorúak még a nevét sem
hallották. Az idôs kollégák elbeszélése
szerint csak egy hiányos rövid életrajzot
tudunk összeállítani.

Pécsett született 1895-ben.
Erdômérnöki oklevelét 1926-ban

szerezte meg.
1939 és 1941 között a Szeged-

Királyhalmi Magyar Királyi Alerdészi
Szakiskolában tanított.

Az 1943-ban kiadott Erdészeti Zseb-
naptár szerint a X. számú Magyar Kirá-
lyi Erdôigazgatóságon erdôgazdasági
felügyelô tiszt volt Rahón.

1945-ben a front közeledtével nem
jött el a hivatallal Magyarországra, ha-
nem ott maradt Kárpátalján.

Csak 1954-ben tudott hazajönni.
Szûkszavúan csak ennyit mesélt:
„Moszkván keresztül sikerült hazajön-
nünk a feleségemmel”.

Pécsett az Erdôgazdasági Szállító
Vállalatnál, majd a késôbbi gépállomá-

son kapott állást. Gépkocsielôadó volt.
Az akkori gépjármûpark 10–12 teher-
gépkocsi lehetett.

Tevékenyen részt vett az erdei kis-
vasút építésében is. A Vitézi-pusztai er-
dei kisvasút szentegáti szárnyvonalának
a végét összekötötte a Szigetvár-

delmi mérô- és megfigyelôhálózatot
mûködtetô állami szerv veheti igénybe.

383. §
(1) Az erdôgazdálkodó elsôsorban

az ôshonos, lombos erdôállomány-al-
kotó fô fafajok (a kocsányos tölgy, a ko-
csánytalan tölgy, a bükk, a cser és a ha-
zai nyárak), valamint a fenyôk elhalása
miatt kitermelt száradék faanyag után
nyolcszáz forint/bruttó köbméter rend-
kívüli támogatásban részesül az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
A támogatás összege nem változik a

tervezet szerint, mely nem fogadható el.
Az erdei károk támogatását 1200
Ft/bruttó köbméterre kell növelni és a
támogatási célok módosítása is szüksé-
ges, mert egyes erdôkárok támogatásá-
hoz nem jutnak hozzá a gazdálkodók,
míg a támogatási összegbôl évente fo-

lyamatosan maradék képzôdik, melyet
a költségvetés elvon.

7. TERVEZET:
XIII. fejezet

Záró rendelkezések

386. §
A külön jogszabályok szerint fizeten-

dô
a) erdôfenntartási járulékot, 

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:
Támogatjuk a Parlament Erdészeti

Albizottsága állásfoglalásában rögzítet-
teket, mely szerint az „erdôfenntartási
járulék rendszer minden részletének át-
gondolt változtatása, majd valamennyi
elônyének más módon való biztosítása
után, mielôbbi megszüntetése indokolt”.

Budapest, 2003. január 6.
Országos Erdészeti

Egyesület

Szentegáti Gazdasági Vasúttal. A meg-
hosszabbított rész hossza 1,4 km volt,
amelynek nyomvonalát saját kezûleg
tûzte ki. Ezen a vonalon lényegesen le-
rövidült a kitermelt faanyag szállítási út-
ja, mert nem a távoli Vitézin, hanem a
legközelebbi Szigetváron került feladás-
ra.

1956-ban elmondta a véleményét, és
ezért 1957 elején nyugdíjazták.

Gyermekeik nem voltak. Felesége
1982-ben hunyt el. Sírjuk a Pécsi közte-
metô 5 parcellájában van 15. sor, 20. sír.

A sírjukra halottak napján már nem
vittek virágot, csak egy évekkel ezelôtt
elhelyezett mûanyag koszorú darabjai
voltak ott.

Az Ásotthalmi Szakiskola és a Mecse-
ki Erdészeti Rt. nevében egy sírcsokrot
helyeztünk el a sírjukon.

Dolensky Károly kolléga már nem
mesélheti el, hogy milyen élet volt
Kárpátalján és hogyan tudott visszatele-
pülni szülôvárosába, Pécsre.

A rövid életrajzot dr. Kollwentz
Ödön, Molnár István, Jákics Kornél,
Izményi Károly, Nigriny Zoltán és
Dévényi Ágoston elbeszélései alapján
állítottuk össze.

Rovatnyitó kérés:
Javaslat egy új rovatra, amelyben

azon erdészkollegákra emlékeznénk,
akik nehéz helyzetbe kerültek és nem
írhatták le a megtörténteket. A tanúk
még élhetnek, ne legyünk restek, ve-
gyük a fáradságot, gyûjtsük össze a tö-
redékeket, amelyek szerencsés esetben
akár kerek történetté is összeállhatnak.

Kérünk mindenkit, aki segíteni tud
azon történetek közreadásában, ame-
lyeket az elhunyt kollegák akkor nem
tehettek meg...

Dr. Tóth Aladár
Várjuk a történeteket. (A szerk.)

Elhunyt Kiss Ipoly
aranydiplomás erdô-
mérnök. Hamvait a
Regnum Marianum
plébániatemplom
altemplomában hae-
lyezték örök nyuga-
lomra.

Erdészek, akik mesélhetnének...

OEE Titkárság
tel.: 201-6293, Fax: 212-7518

e-mail: oee@mtesz.hu
Internet cím: 

www.quercus.emk.nyme.hu
/oee



A csodaszarvas
nyomában
címmel versantológiát adott ki a Tinta
Könyvkiadó. A kiadó, melyet az erdé-
szek „A mi nyelvünk” kiadvány kap-
csán ismerhettek meg. A legszebb ezer
vers költészetünk nyolc évszázadából –
igazít el az alcím. A kötet megrendelhe-
tô a Titkárságon.

Dr. Koloszár József: A szálalóvágás al-
kalmazásának lehetôségei a Soproni-
hegységben c.  az EL 2002. októberi
számában megjelent írásához.

A szerzô a cikk bevezetôjében kül-
földi példák és hazai tapasztalatok alap-
ján bizonyítottnak látja, hogy Magyaror-
szágon szálalóvágásra csak a bükkösök
alkalmasak.

Az elmélyültebb tudással, és az évti-
zedes kísérlet tapasztalataival vitába
szállni nem merek, csak néhány megfi-
gyelésemet és  az ezekbôl levonható
következtetéseimet  szeretném megosz-
tani a Szerzôvel, és a Lap olvasóival: 

– Dombvidékeink csereseiben egy-
egy nagy koronájú kidôlt, vagy kilopott
fa helyén többnyire megfelelô újulat je-
lenik meg és ebbôl néhány életképes
egyed fácskává serdül, megnô.

– Mészkerülô (savanyú) tölgyeseink-
ben – ahol csekély az elegyfafaj-
konkurrencia – és a tölgy folyamatos
károsításával a vad nem ezeket segíti
uralkodó helyzetbe jutni, az elôzôhöz
hasonló képekkel szembesülhetünk,

bár a tölgycsemetéken a szarvas „foga”
még sokáig meglátszik. 

Ezek a megfigyelések azt valószínûsít-
hetik – amit ökológusok, botanikusok
egyébként régóta hangoztatnak - , hogy a
szálankénti felújulás a természetes erdôk-
ben nem lehetetlen, sôt az emberi beavat-
kozások elôtt minden bizonnyal ez volt
az erdô természetes önmegújító képessé-
ge. Csekély a valószínûsége ugyanis an-
nak, hogy állományalkotó keménylom-
bos erdeink egyszerre, nagy területen bo-
rultak ki, roppantak össze.

Gondolataimat a tölgyszáradás kö-
vetkeztében kipusztult néhány idôsebb
faegyed helyén felverôdô többkorú,
tölgyújulatról készült,  mellékelt felvétel
is alátámaszthatja.

Garamszegi István

Észrevétel 


