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szerepel a témában tárcaközi bizottság
létrehozása egy átfogó országos prog-
rammal.

Felajánlotta az Országos Erdészeti
Egyesület tagnyilvántartási programja
megvizsgálásának és adaptálásának le-
hetôségét a MEGOSZ vonatkozásában.

Bodor Dezsô Károly felvetése alap-
ján a következô határozat született: az
Elnökség tagjai rövid (maximum 1 olda-
las) írásos anyagban fejtsék ki vélemé-
nyüket a jelenlegi erdôfenntartási járu-
lék rendszerével és annak jövôjével
kapcsolatban.

Felelôsök: az elnökség tagjai
Határidô: a következô elnökségi ülés 
Luzsi József elmondta, hogy a most

induló „Erdôgazda az Unió küszöbén”
címû kiadványsorozat 4. füzetét – ami a
magyar magánerdô-gazdálkodás helyze-
tét és a belépéssel kapcsolatos legfonto-
sabb tennivalókat taglalja majd – a
MEGOSZ Elnöksége jegyzi. Kéri ezért,
hogy mindenki készítse el erre vonatko-
zó írásos elképzelését, anyagát.

Felelôsök: az elnökség tagjai
Határidô: április 5.
Dr. Sárvári János ismertette, hogy a

legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt idô-
szakban a MEGOSZ közösen és egyéni-
leg is számos, a tagság érdekképvisele-
tét szolgáló levélben kereste meg az il-
letékes hatóságokat:

Az Országos Erdészeti Egyesülettel
(OEE), a Fagazdaságok Országos Szak-
mai Szövetségével (FAGOSZ), a Pest
megyei Mezôgazdasági Termelôk Szö-
vetségével és az Agrárkamara Erdészeti,
Vadászati, Halászati Osztályával 2003.
december 11-én levélben fordultunk
dr. Németh Imre miniszter úrhoz kérve
a SAPARD gépberuházási forrásainak
megnyitását az erdôgazdálkodók szá-
mára is.

Szintén a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszternek címzett 2003.
december 15-i keltezésû levelünkben
az OEE-vel és a FAGOSZ-szal együtt  az
erdészeti feladatok támogatása körüli
bizonytalanságokra, az erdészet és fa-
ipar jövôjére, mûködôképességére vo-
natkozóan kértünk tájékoztatást.

A közmunka Tanács elnökének és az
FVM közigazgatási államtitkárának írt
levelünkben, 2004. január 20-án az elô-
készítés alatt lévô erdészeti közmunka
program azon anomáliájára hívtuk fel a
figyelmet, hogy éppen az erdôtelepíté-
sek 96%-át megvalósító magánerdô-
gazdálkodók nem vehetnek részt a pá-
lyázaton, csupán állami és önkormány-
zati szervek.

Dr. Sárvári János tájékoztatta a meg-

jelenteket arról, hogy a MEGOSZ 2004.
januárjában regisztráltatta magát az ille-
tékes Földmûvelésügyi Hivatalnál s ez-
zel a belföldi és uniós pályázatok be-
nyújtásához szükséges alapfeltételnek
eleget tett.

A MEGOSZ-díj alapításával kapcso-
latban az elnökség úgy határozott, hogy
az Rimler Pál nevét viselje. A díjat a ma-
gyar magánerdô-gazdálkodás ügyéért
legtöbbet tevôk nyerhetik el (évente 1
fô) és azzal emlékplakett, továbbá
tárgyjutalom jár. Az elsô díj átadására a
tervek szerint a MEGOSZ idei emlék-
ülésén kerül sor. A díjszabályzat, illetve
az emlékplakett elôkészítéséért felelôs:
dr. Sárvári János

Határidô: folyamatos
Luzsi József tájékoztatta a megjelen-

teket az Agrár Kerekasztal létrehozásá-
val kapcsolatos fejleményekrôl. El-
mondta, hogy a MEGOSZ Telegdy Pál
volt elnökünket hatalmazta fel arra,
hogy a MEGOSZ-t a MAÉT és a Társa-
dalmi Unió ülésein képviselje.

Dombóvári J. Tibor a tiszteletbeli el-
nöki funkció létrehozására tett javaslatot. 

Indítványozta továbbá, hogy az El-
nökség tagjai saját költségükre közpon-
tilag egységes megjelenésû névjegykár-
tyát rendelhessenek a Titkárságon.

Mihályfalvy István, tekintettel az
uniós pályázatok bonyolultságára, fô-
állású pályázatíró szakember alkalma-
zását javasolta. Az Elnökség az ügy-
ben a döntést – megvitatás után – el-
napolta.

Ormos Balázs a bajor magánerdô-
sökkel való együttmûködés továbbvi-
tele érdekében javasolta, hogy kapjon
egyszeri meghatalmazást MEGOSZ
tagként, az ilyen irányú tárgyalások
alatt annak képviseletére, a közös de-
legáció brüsszeli látogatása során. Az
Elnökség a javaslatot támogatta és a
meghatalmazást Ormos Balázs részé-
re kiállítja.

Budapest, 2004. február 6.
Dr. Sárvári János

jkv. vezetô
Mihályfalvy István

jkv. hitelesítô
Virágh János
jkv. hitelesítô

Az Országos Erdészeti Egyesület Vad-
gazdálkodási Szakosztálya – az Erdô-
mûvelési Szakosztállyal közösen – fi-
gyelemreméltó rendezvényt szerve-
zett, a Somogyi Erdô- és Fafeldolgozó
Részvénytársaság Nagyatádi Erdészet
területén.

Dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdé-
szeti Rt. termelési vezérigazgató-helyet-
tese „Az erdei vadkárok és a nagyvad-
létszám problémaköre Magyarorszá-
gon” címû elôadásában látványosan ér-
zékeltette, hogy a rendkívüli mértékben
megnövekedett szarvas- és vaddisznó-
létszám nagymértékû, látható és mérhe-
tô károkat okoz az erdeinkben. „Az er-
dômûvelés és a vadgazdálkodás össze-
függései Somogy megyében” címmel
Nádas József, az Állami Erdészeti Szol-
gálat Kaposvári Igazgatóságának veze-
tôje ábrákkal, adatokkal bizonyította,
hogy a vadlétszám, a vadgazdálkodás
már olyan méretû, miszerint ellehetetle-
nül az erdômûvelés, szinte lehetetlen a
megyében a természetes felújításokat
megvalósítani.

Ma már az egyszerûsített vadkár-
becslési módszerek nem adják meg az
erdôben ténylegesen keletkezett, a vad
által okozott károk valódi értékét. Erre
vonatkozóan dolgozta ki az ERTI Öko-

nómiai Osztálya az erdei vadkárok érté-
kelésének gyakorlati és elméleti mód-
szerét. Ezt ismertette Marosi György
osztályvezetô, amit a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem által szervezett felsôfokú
erdôérték- és kárértékelési tanfolyamon
is megtanulhattak a résztvevôk. Ezt a
módszert kellene alkalmazni a vadkár-
becslô szakértôknek is a kárfelvételi el-
járásaik során.

Buzgó József, a Somogyi Erdô és Fa-
feldolgozó Részvénytársaság Vadgaz-
dálkodási osztályvezetôje „A vadgaz-
dálkodás helyzete, a vadkárokkal és a
nagyvad-létszámmal kapcsolatos prob-
lémák a SEFAG Rt. területén” címû elô-
adásában a helyi gondokat tárta fel. Ez
kettôs dolog, miután a SEFAG Rt. terü-
letének azon részén, ahol az rt. gyako-
rolja a vadászati jogot, igyekszik szak-
mailag megoldani az ilyen problémá-
kat. Ugyanakkor súlyosak az erdôben
keletkezett károk, ahol a SEFAG Rt. te-
rületén a Lábodi Mezôgazdasági Rt. a
vadászatra jogosított.

Az elméleti jellegû rendkívül érde-
kes, izgalmas elôadásokat követôen te-
repi program keretében mutatták be az
erdei vadkárokat a Nagyatádi Erdészet
területén.

Az örökzöld téma, a vad által az er-

Vadgazdálkodás
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dôben keletkezett károsítás változatla-
nul növekvô mértéke és a nagyvadlét-
szám elviselhetetlen nagysága nem ke-
rül nyugvópontra, mert nem történik
elegendô mennyiségû szarvas- és vad-
disznókilövés, jelentôs létszámapasztás.
Sôt néha még vitatják is, hogy úgy van.
Ezen ma már kár vitatkozni. Bizonysá-
gul két számsort rögzítünk az alábbiak-
ban.

Ezek tavaszi állománybecslési adatok,
amelyeket a vadászatra jogosultak közöl-
tek és kerültek azokból összesítésre.

Gímszarvas:
1978. év 39 200 db
1988. év 50 700 db
1991. év 58 400 db
2002. év 82 572 db
2003. év 82 623 db

Vaddisznó:
2001. év 82 433 db
2002. év 91 070 db
2003. év 86 637 db

A magyarországi mezôgazdálkodás,
erdôgazdálkodás és kertgazdálkodás,
tevékenység és területek, valamint nö-
vényzete már nem bírják ezt az óriási
tovább növekvô mennyiséget, terhe-
lést. Sem vadeltartó képességrôl, sem
vadtûrô képességrôl már nem beszél-
hetünk.

Balázs István

A Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Kara
Erdô- és Kárérték-számítási

Tanfolyamot hirdet

Idôtartama: 
erdômérnököknek 120 óra,
faipari-, kertész- és környe-
zetmérnököknek 180 óra.

Ütemezése: 2004. május-jú-
nius, 2, illetve 4 hét oktatás

+ önálló feladat + vizsga.
Részvételi díj: 

erdômérnököknek 
120 ezer Ft,

egyéb végzettségûeknek
180 ezer Ft.

Felvilágosítás és jelentkezés:
dr. Héjj Botond, 99/518-192,

fax 99/329-911
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.,

hejjb@emk.nyme.hu
Jelentkezési határidô: 2004.

április 15.

Ész, vész, erdész!
A Népszabadság április 1-jei számában (tehát
1994-et írunk) a 12. oldalon Erdôvész cím alatt
jelent meg szakértôi cikk, lényegében az erdô-
privatizáció nem túlzottan tréfás oldaláról. Ez a
cikk hivatkozik továbbá egy, a múlt (1993.) év
december 28. napján az Új Magyarországban
Magánkiáltvány az erdôkért címmel megjelent
tanulmányra, vastagon szedett sorokban idéz-
ve néhány gondolatot abból.

Ezen cikkektôl eltérô vagy ellentétes, vagy
más vonatkozásokat hangsúlyozó vélemé-
nyek olvashatók az E.L. márciusi (1994.) szá-
mában a 65-69. oldalon. Észérvek sokaságá-
nak nem vagyunk híján tehát, legfeljebb a hi-
tünk tûrôképessége szerint vagyunk kénytele-
nek állást foglalni a közeljövôt illetôen. Vagy
elhisszük, hogy az ágazati minisztériumi kinyi-
latkoztatás szerint: a 900 ezer hektár állami tu-
lajdonban maradó erdôn felüli rész a magán-
erdô-gazdálkodás bölcsôje (min. öt évig), míg
az állami részbôl a legsilányabb néhány száz-
ezer hektár is pályázat elnyerése révén része-
sül a gazdálkodás áldásos gyümölcseibôl,
vagy nem hisszük el.

Mint egyszerû, mezei erdész (Jager
campestre), némi véleményalkotással hadd
demonstráljam a bevezetôben álló cikkre hiá-
ba várt prüszkölô-rohamot! Elsônek, végsõ
soron csak a magam és a szûk érdeklôdôi kör
számára készített Erdészeti Lapos-t, annak is az
1993. I. félévi, Erdészeti apolitika fôcím alatt
megjelent sorait idézem:

„A Népszabadság 1992. november 6-i szá-
mának zöld oldalán, Menteni, ami még ment-
hetô cím alatt olvasható európai erdészekrôl,
akik a Duna szlovákiai elterelésérôl tárgyaltak
Rómában. A cikk hírt ad az elterelés következ-
tében pusztulásnak indult elsô néhány ezer
hektár, erdôvel jellemzett életközösségrôl is.

Második tízezer hektár
Mindemellett idôszerû lenne szót ejteni más
elterelésekrôl is. Például az erdészszakma el-
terelésérôl a felsô szintû szakirányításból,
vagy a gazdálkodás irányításából. Szakembe-
rek elterelésérôl az ágazatból, kezdve kez-
dôkkel, folytatva megrögzöttekkel. De az er-
dôk elterelésérôl is a módszeres erdôgazdál-
kodásból (ami annyiban válik a köz kárára,
hogy a huszas évek elején a legsilányabb er-
dômaradványt is egyszer már sikerült „át-
menteni”). Szólni kell továbbá a tanult szak-
májukból az erdészetbe tereltekrôl, vagy az
erdészeten belül eltereltekrôl, jogosan vagy
érzékenységbôl sértôdöttekrôl, akiket most
mások elterelésében engednek engesztelôd-
ni (talán ezzel indult az erdôkárpótlás sze-
mélyzeti elôkészítése).

Harmadik ötvenezer hektár
Idejekorán beszélni kellett volna az átkos
idôkben ugyan, de felhalmozott erdészeti tôke
gyors elterelésérôl az ágazatból (általában ipa-

ri jellegû, némi gyors pénzt hozó üzemágak,
vagyonok). Mert nagy a valószínûsége, hogy a
mi, lassan növô erdôkkel jellemezhetô, sajátos
éghajlatnak is kitett erdészetünknek a lassú
privatizáció könnyebben elviselhetô lett volna
velük. Az üres kincstár ismeretében biztosan!
A sokáig kecsegtetô kincstár feleslegessé tette,
hogy bárki is hangsúlyozza: erdészeti módsze-
res gazdálkodásból még prosperáló nép-(és
magán-)gazdaságban sem lehet megélni, más
jövedelem híján!

Negyedik félmillió hektár
A kárpótlás keretében magánkéz alá terelt er-
dôk tulajdonosai feltehetôen ez utóbbi axió-
mával találkoztak elôször. Már azután, hogy
fillérekért jutottak különbözô mennyiségû
élôfához, egyebekhez (mert a jogosult arany-
koronaérték a fa értékét nem tartalmazza).
Ennek az adományozásnak a kárát a semmi-
ben sem vétkes szélesebb közösség is látja
(?), amennyiben az erdô kikerül a köztulaj-
donból, majdan a volt köztulajdonos megvá-
sárolni kényszerülhet az egykori eszmei köz-
tulajdonát, íly módon  – mint károsult – vala-
mikor igényt támaszt x-edik kárpótlásra.
Hogy kinek a rovására, az még további ötle-
tek függvénye.

Az utolsó mohikán
Az erdôt féltô közvélemény és az ábrándozó
szakember lelki szemei elôtt sajátos hazai
tartamos erdô (Dauer-wald) képe lebeg,
amely mindig mutatja az idôs fák nyújtotta,
idealizált erdôképet, ôrzi a folytonos meg-
újulás rejtélyes erejét, ugyanakkor rendre le-
hetôséget teremt a használó társadalom fa-
és egyéb szükségleteinek szabályozott ki-
nyerésére. Az ábrándozó bízvást elôrelépést
olvas ki abból, hogy az erdôtenyészet imént
vázolt csúcsa (Dauer), valamint a szakirányí-
tás fôosztályi keretre mérsékelt csúcsán gör-
nyedô, szinte azonos néven nevezhetô
(Dauner).Ha a klasszikus értelemben vett
örök-erdôrôl hazai kép nem bukkanhat is
elô, az ábrándokban fel-feltûnik: a megúju-
lás rejtélyes ereje, a különféle szükségletek
kinyerését szabályozó szakirányítás elvárha-
tó-e most, a zilált pénztelenségi viszonyok
között (amikor paradox módon pénztelen-
séggel mért a vagyonkezelô is, az alárendelt
gazdálkodók fölött). 

Azt, hogy milyen is lesz az utolsó képvise-
lôje az erdôt szolgálat szintjén munkáló, túlzá-
soktól elzárkózni képes szakembereknek, ne-
héz megmondani. Erdész? Bankár? Bölcsész?
Iparos? Magánzó? Színész?

Azt hiszem, ennek az utolsó mohikánnak a
réz- helyett rinocéroszbôrûnek, nagyrészt er-
désznek és bankárnak kellene lennie, aki jó
színészi képességekkel felvértezve, a magán-
zó bölcsességével iparkodik menteni, ami
még men(esz)thetô!

Apatóczky István

10 éve nem írták


