
A kárpótlási intézkedések,
valamint a földkiadási folya-
mat révén hazánkban jelen-
tõs erdõterületek kerültek
magánszemélyek tulajdoná-
ba. Ezen területek egy részén
újra megindult a magánerdõ-
gazdálkodás. A legkorábban
(az 1995-96-os években)
megalakult erdõ-gazdálkodó
szervezetek már egy évtize-
des múltra tekinthetnek vis-
sza.

Az eltelt idõszakban számos, az
erdõtulajdonosokat érintõ új jogszabály
jelent meg, ugyanakkor nem kis mér-
tékben módosult a korábbi keletû sza-
bályozás is. A normák mennyisége egy-
aránt megnehezíti az erdõtulajdonosok
és a jogalkalmazók dolgát, különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy az
erdõterületekre illetve tulajdonosaikra
nézve számtalan elõírást találunk az
olyan kapcsolódó jogterületeken, mint
pl.: természetvédelem, vadászati jog,
építésügyi szabályok stb.

Felvetõdött, hogy szükség lenne a
magánerdõ-birtokosok érdekképvise-
lete körében megteremteni a jogi segít-
ségnyújtás fórumát. Ennek érdekében
az Országos Erdészeti Egyesület elnök-

sége márciusi ülésén
határozott arról, hogy
2005. június 1-jével
megindítja a magán-
erdõ-gazdálkodói jogse-
gélyszolgálatot. 

A szolgálat segítséget
nyújt az erdõtulaj-
donosok részére az
erdõterületet érintõ
csaknem bármilyen jel-
legû jogi kérdésben. 

Közelebbrõl nézve igénybe vehetõ
például az alábbi kérdéskörökben:

– társult erdõgazdálkodási formák
(megbízásos jogviszony, erdõbir-
tokossági társulat stb.) alapítása, mûkö-
dése, megszûntetése.

– erdõterületek használata, forgalma,
megosztása 

– erdészeti igazgatás és ingatlan-nyil-
vántartási kérdések

– erdõterületekhez kapcsolódó egyéb
szakágazatok szabályai pl.: 

• természetvédelmi elõírások
• vadászati szabályok 
A szolgálat alapvetõen jogi természe-

tû problémákkal foglalkozik, a kérdé-
sek megválaszolása során azonban –
szükség esetén – figyelembe veszi az
erdészeti szakma szempontjait is. 

E körben elismert szakemberek véle-
ményére támaszkodik a konkrét kérdé-
sekben.

Néhány terület, amire viszont nem
terjed ki a jogsegély szolgálat:

– adózási és számviteli kérdések
– jogerõsen lezárult közigazgatás is

bírósági ügyek 
A szolgálat nem lát el közvetlenül jo-

gi képviseletet, igény esetén azonban
tanácsot tud adni arra nézve, hogy mely
ügyekben kötelezõ illetve ajánlott a jo-
gi képviselet. 

Abban a kérdésben is segítséget
tud nyújtani, hogy javasolható-e bíró-
sági vagy közigazgatási eljárás megin-
dítása 

A szolgálat az általánosítható tapasz-
talatok levonására alkalmas jogeseteket
szereplõk és név nélkül közzéteszi a
szaksajtóban és internetes portálon.

A jogsegélyszolgálathoz kizárólag
írásban lehet fordulni az OEE magán-
erdõs alelnökének címezve az alábbi cí-
meken:

Postai úton: OEE (Jogsegélyszol-
gálat) 1027 Budapest 5., Pf.: 433

dr. Péti Miklós OEE (Jogsegélyszol-
gálat) 8200 Veszprém, Jutasi u. 10.

e-mailon: oee@mtesz.hu
peti.miklos@aesz.hu
Várjuk a tisztelt tagtársak és magán-

erdõgazdálkodók, erdõtulajdonosok,
fenti tárgykörökre vonatkozó kérdéseit.

Dr. Derzsenyi Tibor
ügyvéd

jogsegélyszolgálat vezetõje
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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jogsegélyszolgálat
erdôgazdálkodók részére

2005. március 18-án az OEE Erdõmû-
velési Szakosztálya évkezdõ rendezvé-
nyét tartotta. Elõször szakosztályi hírek,
és más tudnivalók megtárgyalására
került sor: az éves program ismertetése,
új tagok bemutatása, díjjavaslatok meg-
beszélése, néhány szó esett az Erdõrezer-
vátum Bizottság tevékenységérõl, felhív-
tuk a figyelmet Anton Kerner „A Duna
menti országok növényvilága” címû
könyvére (fordította dr. Madas László).
Elõterjesztésre a szak-osztály tagjai meg-
szavazták a 2002. évben az év fájáról, a
molyhos tölgyrõl készült kiadvány kiadá-
sának támogatását az elõzõ évi külföldi
kirándulások megmaradt keretébõl.

A nap programja három elõadás köré
szervezõdött. Az elõadások fontos és jó
kitekintést adtak azokra a tudományos
határterületekre, melyekkel az erdõmû-
velésnek állandó kapcsolata van.

Botta-Dukat Zoltán ökológus (MTA-
ÖBKI, Vácrátót) „Növényi inváziók
Magyarországon és a nagyvilágban” cím
alatt az özönnövények (invazív fajok)
terjedésének okairól és a védekezés
lehetõségeirõl beszélt. Különösen
aktuális volt a téma, mert ezekben a
napokban jelent meg a parlagfû-rende-
let. Az elõadást végighallgatva kiderült
számunkra, hogy meglehetõsen meddõ
és kis esélyû a jogszabállyal megerõsí-

tett küzdelem az agresszív gyommal
szemben. Legjobban úgy õrizhetjük
meg és javíthatjuk a környezetünk álla-
potát és a körülményeinket, ha tudato-
san, felelõsen élünk (nem hurcoljuk ide-
oda a növényeket, törekszünk a termé-
szet eredeti állapotának minél kisebb
bolygatására). A legközismertebb gyo-
mok mellett (parlagfû, süntök, japán
keserûfû, selyemkóró, alkörmös,
nenyúljhozzám és aranyvesszõ egyes
fajai) termesztett fa- és cserjefajok is tar-
toznak az invazív fajok közé (zöld juhar,
amerikai kõris, ostorfa, bálványfa, kései
meggy, akác, gyalogakác, feketefenyõ).
Az Európából kivadult Hyeracium pilo-
sella az új-zélandi legelõket teszi tönkre.
Bár az invazív fajok sok kárt és gondot
okoznak, vigaszunkra létezik egy ún.

Szakosztályi hírek



tizes-szabály: a szándékosan betelepí-
tett fajoknak csak 10 %-a vadul ki, s
ezeknek is csak 10 %-a honosodik meg,
közülük csupán 10 % (1 ezrelék) okoz
gondot. A behurcolás korlátozása álla-
milag összeállított és felügyelt listákkal
(fekete, fehér, szürke), karantén vizsgá-
latokkal lehetséges. Nálunk még ilyen
listák nincsenek. 

Kelemen Csaba (HM Veszprémi Erdõ-
gazdaság Rt.) kollégánk gyakorló erdõ-
mérnökként ismertette az invazív fajok
visszaszorításának módjait és lehetõsége-
it. Elõször a legjobb védekezésre, a meg-
elõzésre hívta fel a figyelmet. Ez fõleg
úgy érhetõ el, ha nem keletkeznek az
ökoszisztémában rések. Kiemelten
veszélyesek ilyen szempontból az erdõ-
telepítés elsõ kivitelek, a felújítások túl-
bontása, az elsietett végvágások. Ha már
nem tudtunk megelõzni, marad a vissza-
szorítás drága és fáradságos feladata.
Ebbe a kategóriába tartozik a mechanikai
ápolás is. Közismert, hogy a talajmûve-
léssel további inváziót lehet elõidézni. A
továbbiakban bemutatta a VERGA Rt.
vegyszeres védekezési gyakorlatát a par-
lagfû, a siskanád és a földi szeder ellen.

Dr. Barna Tamás, a KEFAG Rt. mag-
központjának vezetõje a mikorrhiza szere-
pérõl és lehetõségeirõl beszélt az erdõgaz-
dálkodásban. A magasabb rendû növé-
nyek döntõ többsége valamilyen más élõ-
lénnyel kapcsolatban áll. Szó esett a
mikorrhizák fajtáiról (sejten belüli és sejten
kívüli), jelentõségérõl és hasznáról. A
mikorrhizák szerepe a kezelt növények
intenzívebb fejlõdésében, fokozott ellenál-
ló képességében, az integrált növényvéde-
lemben (például csökkenti a talajfertõtlení-
tés szükségességét) értékelhetõ. A bemu-
tatott példák meggyõzõen bizonyították a
mikorrhizált erdei facsemeték és gyü-
mölcsfák fejlõdési, életképességi többletét.

Az elõadásokat követõ vita során
Urbán Pál a vadászati jog és a közérdek
összefüggésére és lehetséges változására,
ebben az OEE felelõsségére hívta fel a
figyelmet. A hozzászólók egy része az
akác és a feketefenyõ jelentõsége mellett
érvelt. Mikor már túl sötéten láttuk az
invazív fafajok okozta gondokat, Botta-
Dukát Zoltán felhívta a figyelmünket,
hogy az összes termesztett mezõgazdasá-
gi növényünk nem õshonos növény,
mégse fertõzik el a flórát. Példaként hozta
fel, hogy a mediterrán területekrõl behur-
colt gabonagyomok (például a konkoly
is) úgy viselkednek, mint az õshonosok.
Ugyanígy beilleszkedett a betyárkóró a
homokon. Elég hosszú idõszakot vizsgál-
va az inváziós növények is elfáradhatnak.

Bús Mária

Lakatos Zoltán erdõmérnök
1930–2005

A Zala megyei Oltárcon
született, szülei három
hold földön gazdálkodó
szegényparasztok voltak.
A család anyagi helyzete
nehezen tudta volna biz-
tosítani a taníttatását, ám
tehetsége révén mégis
sikerült diplomát szerez-

nie. Hat elemi elvégzése után – egy tehetségku-
tató versenyt megnyerve – ösztöndíjasként fel-
vételt nyert a nagykanizsai Piarista Gimnázium-
ba. Érettségi után jelentkezett a soproni Erdõ-
mérnöki Fõiskolába, melyet – mint állami ösz-
töndíjas – egy év betegség miatti kihagyás után,
1955-ben végzett el.

Diplomatervét a Közép-somogyi Erdõgaz-
daság Szentbalázsi Erdészeténél készítette, s
friss diplomásként is itt helyezkedett el 1956
január 1-tõl, mint mûszaki vezetõ. Másfél év
után a gazdaság központjába helyezték erdõ-
mûvelési, majd fásítási elõadónak. 1959-ben
ismét Szentbalázsra került – már erdészetveze-
tõnek. Ezt a beosztást tizenkét éven keresztül
töltötte be.

1971-ben egy erdei baleset során szeme
megsérült, látása meggyengült, meg is kellett
operálni. Ennek is következménye, hogy beke-
rült a – már átszervezett gazdaság – a SEFAG –
központjába. A ’70-es években erdõgazdálko-
dási felügyelõ, tájtervezõ mérnök, tájrendezési
és fásítási elõadó, munkavédelmi felügyelõ
volt. 1980-ban munkavédelmi osztályvezetõ-
nek nevezték ki, mely beosztását 1990-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig töltötte be. 

A SEFAG folyóirata, a Fagazdasági Híradó
munkájában, annak megalakulásától kezdve
rendszeresen részt vállalt. Több éven keresz-
tül a szerkesztõbizottság vezetõje is volt. A
lapszerkesztést, mint egyéb feladatait is, meg-
bízhatóan, szorgalmasan, csendes derûvel
végezte. Az általa irányított idõszakban – több
korábbi idõszakkal szemben – rendszeres volt
a lap megjelenése, változatos, színes volt a tar-
talma. 

Lelkiismeretes, szorgalmas munkáját három
alkalommal „Kiváló Dolgozó” vállalati kitünte-
téssel, két alkalommal pedig „Kiváló Munkáért”
miniszteri kitüntetéssel ismerték el.

Emlékedet megõrizzük, nyugodj békében!
Detrich Miklós

Vágner László
1947–2005

Tragikus hirtelenséggel
elhunyt kollégánktól
búcsúztunk 2005. január
13-án a felnémeti temetõ-
ben.

Vágner László okleve-
les erõmérnök 1947-ben
született a Heves megyei
Aldebrõn.

Középiskolai tanulmányait az Egri Dobó Ist-
ván Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolá-
ban folytatta. 

Sopronban 1970. évben erdõmérnöki okle-
velet és diplomát szerzett. 1970 és 1972 között
a Kecskeméti Építõipari Vállalatnál dolgozott.

1972-ben került a Mátra – Nyugatbükki
Erdõ-és Fafeldolgozó Gazdasághoz (mai Eger-

erdõ Rt.) építési elõadói munkakörbe, a köz-
pontba.

1977–1981-ig az Egri Erdészet mûszaki
vezetõjeként végzett sikeres szakmai munkát.

1981-ben kapott megbízást az Egri Erdészet
vezetésére.

1994-ben a Felsõtárkányi Erdészet vezetõjé-
vé nevezték ki, és ebben a beosztásban dolgo-
zott 2005. január 7-ig, tragikus haláláig. 

A szakmát igen jól értõ és ezért szorgalma-
san, fegyelmezetten dolgozó erdész–vadász
kolléga távozott közülünk.

Munkásságának jegyeit szerencsére megõr-
zik az általa és kollégái által létrehozott, nevelt
és kezelt egri és felsõtárkányi erdõk.

Hiányát ma is érezzük. 
Nagyon sok erdész, vadász, barát, ismerõs

és a család búcsúzott nyitott sírjánál.

Tóth Imre ravazdi erdészköltõ pár sorával
búcsúztunk a gyászolókkal együtt.

„Szolgálunk a magyar erdõkért
Sok ifjú és õsz kolléga itt van,
Aki virágot és koszorút
Tesz majd a Te sírhalmodra

Szolgálunk a magyar erdõkért
A koporsódnál fejet hajtva,
Megfogadjuk, amit te is tettél
Szolgálunk, amíg erdész szív dobban.”

Ha kicsit megkésve is, emlékezzünk tiszte-
lettel, szeretettel és jó szívvel erdõmérnök kol-
légánkra. 

Nyugodjon békében. 
Kovács Gyuláné

Deninger István
1922–2005

Hosszú betegeskedés után 2005. január 11-én,
életének 83. évében hunyt el Deninger István a
Borsodi Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság
nyugdíjasa.

Deninger Istvánt az erdészeti ágazat átszer-
vezésének kezdetén, 1948-ban alkalmazta a
MALLERD Miskolci Erdõigazgatóság. A Mûsza-
ki Osztály feladatába tartozó magasépítési
munkák tervezése és kivitelezésének irányítása
képezték kötelességét.

A csendes, de határozott, az építési szak-
mát jól ismerõ, munkatársait megbecsülõ
vezetõ pályafutása során markánsan
megörökítette nevét az erdészeti magasépítés
történelmében.

A Borsodi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
területén számtalan épület tanúskodik hoz-
záértésérõl, esztétikai érzékérõl. Ezt bizonyítják
a felépült erdészlakások, a nevezetes
munkásszállások (Lillafüred, Rejtek, Kurtabérc,
Fónagyság, Szelcepuszta stb.). Az erdõben
végzett munka hõsi halottainak tiszteletére állí-
tott – Beély Miklós által tervezett – emlékmû
mûvészi megformálása is az õ gondos
irányítását dicséri.

A rokonság, barátai, a volt kollégák 2005.
január 21-én búcsúztak el hamvaitól Miskolcon
a Szentpéteri kapui temetõben.

Legyen ez a pár sor hálám és szeretetem
kifejezése az eltávozott barátnak, akitõl a nagy
távolság miatt személyesen elbúcsúzni sem
tudtam.

Isten Veled kedves Pista! Pihenj békében!
Schalkház Lipót


