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www.erdeszetilapok.hu
Kedves Kollégák!
Örömmel tudatom, hogy mától az Erdészeti Lapok az
interneten keresztül is megtalálható (www.erdeszeti-
lapok.hu) Egyelõre, egy kisebb tartalommal, de folyama-
tos feltöltés mellett. Ugyanis munka mellett elég nehéz az
amúgy is lélekölõ munkára idõt szakítani, de abban
bízom, hogy látva erõfeszítéseinket sok olyan jelentkezõ
lesz, aki ebben a munkában részt kíván majd venni. Ennek
két oldala van:
1. A meglevõ múltunk archívumának digitalizálása, és
szabad szavas kereséssel az anyagok hozzáférésének biz-
tosítása.
2. Új írások küldése, akár a honlapra, akár nyomtatott
anyagnak szánva, amelyhez biztosítunk a vállalkozó ked-
vûek számára háttér (szerkesztõi) admin felületet (az elsõ
feladatot is lehet segíteni ezen a felületen). Az admin
felület használatáról, jelszó és felhasználónév kérésérõl
nálam érdeklõdjetek.
Kérlek benneteket, hogy ezt a hírt – amennyiben méltónak
tartjátok – terjesszétek baráti, szakmai köreitekben. Mel-
lékelem az alábbi linken elérhetõ elnöki köszöntõt:  http://
www.erdeszetilapok.hu/index.php?page=view&id=178
Tisztelettel:

Lengyel László 

Kitüntetések
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója,
március 15-e alkalmából. 

A Magyar Köztársaság Elnöke a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter javaslatára 

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitünte-
tést adományozta
Dr. Madas László

erdõmérnöknek, a mezõgazdasági tudományok dokto-
rának, a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság nyugalmazott
igazgatójának, a természet- és tájvédelem, az erdõk védel-
me és megóvása, a hatékony erdõgazdálkodás megvalósí-
tása érdekében hat évtizeden át végzett fáradhatatlan
munkássága elismeréseként.

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta

Bús Máriának,
az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága

igazgatóhelyettesének, az erdõgazdálkodás korszerûsíté-
se, a természetvédelmi követelményeknek megfelelõ
erdõszemlélet kialakítása érdekében végzett munkájáért, a
Bakonyi Erdõk Háza gyûjtemény létrehozása során kifej-
tett tevékenységéért.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter
javaslatára

A Magyar Köztársaság Elnöke

Az erdészet és a gyakorlati erdõgazdálkodási területén
kifejtett több évtizedes, kiemelkedõ munkássága elis-
meréseként 

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta

Szöõr Leventének,
a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Monori

Erdészete nyugdíjas erdészetigazgatójának. 

Pro Silva Hungariae Díjat kapott:

Balsay Antal vezetõ-fõtanácsos (FVM Természeti Erõ-
források Fõosztálya)

Horváth Dezsõ termelési vezérigazgató-helyettes
(Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt.)

Ujváriné dr. Jármai Éva nyugalmazott tudományos
fõmunkatárs (Erdészeti Tudományos Intézet Mátrafüredi
Kísérleti Állomás)

Szívbõl gratulálunk!

Emléktábla-avatás
Az öt évvel ezelõtt elhunyt kiváló erdészbotanikus, dr. h. c. dr. Csapody István
c. egyetemi tanár, Széchenyi- és Pro Natura-díjas tudós tiszteletére emlék-
táblát állított Sopron város önkormányzata szülõi házán, a Mezõ u. 9. sz. alatt.
A 2007. február 24-én tartott avatóünnepségen Csapody István érdemeit
Abdai Géza alpolgármester méltatta, a tanítványok nevében Bartha Dénes
egyetemi tanár, a barátok nevében Andrássy Péter ny. középiskolai tanár
emlékezett. Csapody István elismertségét és megbecsülését jelzi, hogy az
emléktábla-avatáson több mint kétszázan jelentek meg.

Dr. Bartha Dénes



A harmadik oldal

Az elmúlt néhány esztendõ hazai fapiacának robba-
násszerû változása egyszer minden bizonnyal meg-
kapja majd a „történelmi léptékû” minõsítést.

A folyamat kezdetérõl, az odavezetõ útról, a kialakult
helyzetrõl és talán a jövõ lehetõségeirõl is szeretnénk áttekin-
tést adni – széles körbõl megszólított hozzáértõk tollából eredõ
írásokkal. Elsõdleges célunk a faalapú energiatermelés szak-
területén való tisztánlátás elõsegítése.

Az írások tanúbizonyságot adnak arról, hogy mérföldkõ
ugyan a három nagy erõmû alapanyagbázis-változtatási
szándéka, de ezt már korábban, jelentõs eredményeket pro-
dukáló kutatások, megvalósult projektek és számos más, a
megújuló energia kiaknázásán, elfogadtatásán munkálkodó
kutatóbázis, szervezet és hivatal produktumai elõzték meg.
Sõt: ekkor már az Európai Unió felé tett kapcsolódó vállalása-
ink is elvárásrangon szerepeltek!

Kritika lehet a kommunikációnkra nézve, hogy a tárgya-
lások beindítását követõen, a szükséges engedélyek beszerzé-
sének idõszakában bárhol megjelentünk, az illetékesek elsõ,
ijedt kérdése az volt, hogy: „Most akkor kivágják az erdõket,
hogy elégethessék a fát az erõmûvek?”

Eltérõ vélemények alakultak ki a szakmán belül. A közvé-
leményt nem tájékoztattuk idõben és megfelelõképpen, ennek
„eredménye” a mai napig érezhetõ.

Egyesületünk Megújuló Energia Szakosztálya örömmel – és
az ügy nagyságrendjéhez illõ alázattal – fogadta azt a hírt,
hogy lapunk egy teljes számot szán a fabázison alapuló ener-
giatermelés témakörének. Megnyithatjuk ezzel a lehetõségét a
korrekt – és már talán letisztult – véleményalkotásnak, szere-
pünk meghatározásának, és – ne legyünk álszerények – a
szakma elért eredményei bemutatásának!

Nem tisztünk a következtetések összegzése, de négy gondo-
latot közzéteszünk:

– a rangjára emelt tûzifaválaszték robbanásszerû árválto-
zása nem befolyásolta és nem befolyásolhatja károsan erde-
ink állapotát, sõt a többletbevétel erdõbe való visszaforgatása
azt javíthatja,

– Magyarország csak erdõgazdálkodásunk együttmûködé-
sével tudja teljesíteni a megújuló energia részarány-növeke-
dés terén tett uniós vállalását. Erre alapozva szakmánkat
pozicionálni lehet és kell,

– a kialakult felvevõpiac ösztönzi az erdõtelepítést, vala-
mint lehetõséget adhat  fás szárú energiaültetvények létreho-
zására is,

– az újszerû gazdálkodási formák referenciáinak hiányos-
sága intse kellõ óvatosságra az illetékes szakembereket!

A Szerkesztõbizottság megkeresésére, a Szakosztály közre-
mûködött a lapszám anyagainak szervezésében és összeren-
dezésében. Közösen kértük fel a szakmán belüli és kívüli
szakembereket, tiszteljenek meg bennünket ismereteikkel, vé-
leményükkel, kritikájukkal.

Az Egyesület Megújuló Energia Szakosztálya és a
Szerkesztõbizottság nevében: 

Jung László Haraszti Gyula
szakosztályelnök SZB elnök
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