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A víz és az erdő! E két szóhoz tudatunkban az egészség, pihenés, tisztaság, nyu
galom fogalmak kapcsolódnak. De! Hogy e fogalmi kapcsolódás reális és élő való
ság legyen és maradjon, az a két szakterületen dolgozó szakemberek sokoldalú 
ési tudományosan megalapozott, összehangolt munkáját is megkívánja. 

A z , hogy az erdők a természet vízháztartásában bizonyos mértékben szabályozó 
szerepet töltenek be, már régen felismert igazság, ugyanakkor az is közismert 
tény, hogy a vízháztartásban bekövetkezett változások — ami s ember i beavatkozás 
következménye is lehet — visszahatnak az erdők fafaj összetételére. 

A honfoglalás időszakában például az erdők az ország területének felét tehették 
k i , ez a múlt század közepéig csak mérsékelten csökkent. A múlt század közepétől 
azonban megindult az erdőterületek rohamos csökkenése. 

A nagyarányú folyószabályozási és az azt követő vízrendezési munkák, a gazda
sági és szociális fejlődés feltételeit ugyan biztosították, de megváltoztatták a talaj 
víróllapotát; és ezzel kedvezőtlenül változtak meg az erdők számára a tenyészfel-
tótelek. Ehhez járult hozzá a fában jelentkező, rohamosan gyorsuló szükségletnö
vekedés. 

A z erdők területi kiterjedésére és fafajösszetételére ható természeti és gazdasági 
tényezők együttes hatására, végül is az ország erdősültsége a 30-as évek végén e l 
érte a mélypontot. A z ország területének csak 11,0%-át borították erdők! (Ma az 
ország területének 18%-át teszik ki.) Hazánkban mára már őserdők nincsenek. A 
m i erdeink mind gazdasági erdők, melyek állapotába rendszeresen beavatkozunk. 
A h h o z azonban, hogy e beavatkozások mind gazdasági, mind humán szempontból 
ós hosszú távra is a lehető legkedvezőbb következményekkel járjanak, ismernünk 
k e l l a különböző szakterületek beavatkozásának kölcsönhatásait. Vizsgáljuk meg 
tehát egy kicsi t közelebbről a vízgazdálkodás és az erdő kapcsolatát. 

Mindezt a teljességre törekvés igénye nélkül, de azzal a szándékkal teszem, hogy 
érintsem a vízügyi szempontból legjelentősebb kérdéseket, különös tekintettel az 
utóbbi időben e területen született tanulmányok és kutatási eredmények megálla
pításaira. Így többek között Gerlai Pál 1985-ben, dr. Szalag György 1987-ben ké
szült dolgozatára, a Magyar Hidrológiai Társaság Árvízvédelmi és Belvízvédelmi 
Szakosztályának munkabizottsága által 1984-ben elkészített tanulmányára, az 1984-
ben kiadott Vízgazdálkodási Kerettev megállapításaira, i l letve az Országos Vízügyi 
H i v a t a l gondozásában e tárgyban 1985-ben kiadott műszaki irányelvsorozat a lap
elveire támaszkodom. 

A z erdő a vízháztartás minden lényeges elemére jelentős befolyást gyakorol, 
ugyanakkor a vízháztartás összetevői is befolyásolják az erdők kialakulását és fej
lődését. Sokoldalúan vizsgált, ám m i n d i g új és új problémákat felvető területnek 
tekinthetjük az erdő és a vízháztartás bonyolult kapcsolatát. Egyértelmű vizsgá
la tokkal például nem sikerült bizonyítani, hogy az erdők jelenléte vagy hiánya, 
különösen a csapadék nagyságát illetően, befolyásolná a makroklíma alakulását. 

Vinogrado történelmi mérlege szerint, az elmúlt 500 évben az ember az összes 
erdők %-át pusztította el és jórészt ezzel magyarázhatóan, lényeges, kedvezőtlen 
Irányú változásokat okozott a bioszférában, különösen pedig a talajban. A z erdők-
töl megfosztott területeken növekedett a talajerózió és az árvizek gyakorisága. 
Csökkent a talajok vízfelvevő képessége. A defláció, a homokviharok, a talajszerke
zet romlása lett az erdők tömeges kipusztulásának a következménye. A humusz
készletek hasonló okok miatt 20—30%-kal csökkentek. Mindezek figyelembevételével 
érdemes tehát számba venni a hazai erdők és a vízgazdálkodás egymást befolyásoló 
szerepét és elgondolkodni az ezen a területen jelentkező feladatainkon. 

A z erdő vízháztartásra gyakorolt hatását a transzspiráció, az intercepció, a ta
lajvíz és a talajnedvesség, va lamint a lefolyásszabályozásban betöltött szerepével 
jellemezhetjük. Mostani elemzésünk során az erdők szerepének megítélésénél a 
vízügyi ágazat néhány szakterületére, az árvízre, a vízrendezésre és a vízhaszno
sításra fordítjuk csak figyelmünket. 

Hazánk magasabban fekvő, meredek lejtőjű hegy- és dombvidékei országos v i 
szonylatban 1,3—1,8-szeres csapadékmennyiséget kapnak az alföldi sík területekhez 
viszonyítva. Ez 600—900 mm/év csapadék, mely 6000—9000 m 3 /ha vízmennyiséggel 
egyenértékű. Egy hektár erdő — fafajtól függően — 1200—2000 m 3 - t transzspirál. 

A 6000—9000 m 3 mennyiséget az erdő, tulajdonságainak függvényében osztja el 
a légkörbe (intercepció) vagy a talajfelszínre (ahol beszivárog vagy lefolyik, i l l . 



elpárolog). A z intercepció hatására a 6—9 ezer m3/ha/év csapadéknak átlagosan 
50—75%-a jut a talajfelszínre. De! — és ezt a vízgazdálkodási művek kiépítése, 
tervezése, valamint fenntartása miatt hangsúlyozni ke l l — az intercepció lefolyást 
csökkentő hatása igen sok tényezőtől függően (mint p l . : fafaj- vagy záródáskülönb
ségek) nagyon változó. 

Arról nem is beszélve, hogy például a vízrendezés vonatkozásában mértékadó őszi
téli-tavaszi időszakban, lombos erdőknél a lombhiány miatt, i l le tve egyéb esetek
ben rövid idejű, k is intenzitású csapadék esetén, ha azt szél követi, a csökkentő 
hatás a l ig érvényesül. Sőt harmatpont körüli hőmérséklet és szél kombinációja 
esetén az erdőterületről nagyobb lehet a lefolyás, mint p l . a kisebb fajlagos felület
tel rendelkező szántóterületekről. 

Vízrendezési szempontból azonban az az érdekes, hogy műveink méretezésénél az 
intercepció hatása az évi, átlagos lefolyási tényezőben átlagos értékkel kifejezésre jut. 

A síkvidéki erdők életfeltételeinek alakulásában az egyik döntő tényező a talaj
víz szintjének helyzete, aminek magasságát regionális méretekben befolyásoló idő
járási viszonyok az utóbbi éveikben a talajvízszint csökkenését eredményezték az 
Alföld egész területén. E z a tény fokozottan irányította rá a figyelmet a síkvidéki 
erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás kapcsolatára. 

A z erdők vízháztartásában tapasztalható különbségek visszahatnak az erdőállo
mány fejlődésére is. így például, ha csökken vagy elmarad az intercepció és a ta
lajtározódás, fokozódik a felszíni lefolyás, növekszik a talajelmosás és így tovább 
károsodik maga az erdő is. Ugyanakkor a meggyorsult összegyülekezés következté
ben a lezúduló víz és hordalék, romboló hatásával a lejtő és a völgyfenék mező
gazdaságilag művelt területein a vízi létesítményekben, a településeken és az 
infrastruktúrában egyaránt károsít. 

A z esetek többségében az erdészeti beavatkozások önmagukban nem hárítják el 
ezeket a veszélyeket.A vízgazdálkodásnak és az erdészetnek együtt kell az egész 
vízgyűjtőn, így az erdőben is megfelelő fogadóteret kialakítani a csapadékvíz szá
mára, vagy biztosítani a károkozás nélküli, rendezett vízelvezetést. 

Hogyan alakul mindez az árvizek hazai kialakulása és azok levezetése 
szempontjából? 
A vízvisszatartásnak és rendezett vízlevezetésnek az árvizek kialakulására gya

korolt hatása közismert. A z ország területének 25%-a ártér! A több évtizeden át 
folyó árvízmentesítési munkálatok során megépítettek 4200 k m hosszú árvízvé
delmi töltést és ezzel a 23 ezer km2 területű ártérből 20 500 km.2 területet mentesí
tettek az árvizek elöntésétől. 

A z árvízmentesített területen él az ország lakosságának egynegyede, több nagy
város, több száz kisebb-nagyobb település, ipar i üzemek sokaságával. Infrastruktu
rális hálózatával, kulturális értékeivel és fejlett mezőgazdaságával. Belátható te
hát, hogy milyen jelentős társadalmi érdek fűződik az árvizek károkozás nélküli, 
zavartalan levezetéséhez. 

Árvizek azonban mindig veszélyeztetnek! És ezeknek az árvizeknek a korábbi 
nagy területek elöntése helyett annak mindössze 6,8%-án k e l l levonulniuk. Ez 
azonban nemcsak a védelmi művek erősítését jelenti, hanem magában foglalja az 
ezzel kapcsolatos összes körülmény, tényező számbavételét és vizsgálatát, így többek 
között a vízgyűjtő, de az árvízi meder részét képező hullámtér célszerű használatát 
és hasznosítását is. 

A z árvíz kialakulása alapvetően négy tényezőre vezethető vissza: 
— éghajlati adottság (ezen változtatni nem lehet); 
— vízgyűjtő domborzati viszonyai (jelentősen ez sem változik, i l letve nem vál

toztatható) ; 
— a vízgyűjtő növényborítottsága, ami már lényeges változáson eshet át, és végül 
— az emberi hatás. 
Ezek közül döntő az éghajlat, melynek hatására hazánkban bármelyik folyón és 

az év bármelyik időszakában keletkezhet árvíz. 
A z árvizek kialakulásában meghatározó jelentőségűek a folyók hegyvidéki víz

gyűjtői és az ott történt beavatkozások. A Zagyva—Tarna-vízrendszer kivételével 
azonban valamennyi folyónk hegyvidéki vízgyűjtője országhatárunkon kívül fekszik. 
A z árvíz kialakulása szempontjából ugyanis számunkra az 1000—1500 m magas 
vízgyűjtő területek számottevőek, melyek viszont az ország határain kívül fek
szenek. 

A z erdők lefolyást lassító szerepe közismert, de a tavaszi esők hatására be
következő hóolvadás is elsősorban az erdőterületekre jellemző — ez okozza a nagy 
árvizeket —, ezért i lyen szempontból a vízgyűjtő terület erdősültsége, ha az nincs 



kellően vízrendezve vagy összehangolva a vízgazdálkodással, esetenként hátrányos 
is lehet, a tarvágás hatását nem ke l l említenem. 

A z ottani beavatkozásokat nemzetközi kapcsolataink keretében kapott adatokból, 
va lamint nagyobbrészt szakirodalmi adatokból ismerjük, de az ott folyó tevékeny
ségre befolyásunk nincs. így kijelenthetjük, hogy nagy folyóinkon országunk nö
vénytakarójának az árvizek kialakulásában gyakorlati lag nincs jelentősége. 

A z erdőnek döntő szerepe van viszont a kisebb részvízgyűjtőkben, olyan patakok 
esetében, amelyekből a Rába, Zagyva, Marca l vagy a Sajó vízgyűjtője tevődik 
össze. Itt, helyi jelleggel, nagy bajokat lehet okozni és az embernek végül is te l 
jesen mindegy, hogy a Duna vagy a Tárna önti-e k i . Itt az erdőnek és a meg
felelő mezőgazdasági művelésnek, de főleg az erdőben végzett vízrendezésnek nagy 
jelentősége van. 

A z árvizek magasságát azonban nemcsak a hidrometeorológiai viszonyok és a 
vízgyűjtőn történt emberi beavatkozások alakítják, hanem hatással van arra ma
gának az árvízi medernek az állapota, használata is. A hullámterek hasznosítása 
döntő mértékben befolyásolhatja az árvizek levonulását. A z árvízi meder visszaállító 
képességének kedvezőtlen megváltozása mutatható k i például a Tisza középső sza
kaszán, ami elsősorban a nyári gátak kiépítésével magyarázható. 

A hullámterek összes területe 151 842 ha. amiből 53 805 ha (35,4%) erdő. Most 
csak az erdők hatásával kapcsolatban említek meg néhány összefüggést. Árvízvédel
m i követelményekből k i indulva , a hullámtéri sávok a folyótól távolodva a követ
kezők : 

— a vízügyi törvényben meghatározott 6—10 m-es part i sáv; 
— a jégvédelem miatt szabadon tartandó sáv; 
— a középső sáv; 
— a véderdősáv, és végül 
— az árvízvédelmi töltés 10 m-es sávja. 
Ezek közül a szabadon tartandó sávok kialakítása érdemel figyelmet. Kezdetben 

az a vélemény alakult k i , hogy az árvíz és a jég zavartalan levezetése érdekében 
a feltétlenül szabadon tartandó sáv — a középvízi medret is beleértve — a közép-
sávot vagy annak a felét kel l mind a két oldalon szabadon hagyni. A z így szükséges 
vízi meder szélességének két-háromszorosa, vagyis a mederrel egyenlő szélességű 
szabadon hagyott sávok területe 25 000 ha-t tett k i . amiből 10 000 ha volt az erdő. 

A z is kiderült a számításoknál, hogy a kitermelendő fatömeg jelentős népgazda
sági érdeket érint, a sávok megfelelő fenntartása költséges és nehezen biztosítható, 
az elérhető biztonságnövekedés pedig a felmerülő költségekkel nincs arányban. 
Megállapítható volt, hogy a jég levonulásának biztosítását egyedileg ke l l elbírálni, 
egyébként a vízügyi törvényben előírt 6—10 m-es part i sáv szabadon hagyása ele
gendő. A z így csökkentett terület nagysága 2119 ha és ebből az erdő 886 ha m i n d 
össze. 

Azonban az így csökentett sávok kialakítása is csak részben történt meg. A 10 
m-es part i sáv szabadon tartása és megfelelő karbantartása a jéglevezetés miatt 
fontos feladat, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy ott, ahol erdő van, a part i sávok 
al ig-al ig vannak előírásszerűen kialakítva. Ez pedig a folyószabályozás területén is 
sok gondot okoz, mert a mederbe bedűlő fák mederelfajulást okoznak, a fák k i 
szedése pedig költséges, költségfedezete nem biztosított. 

Megvizsgáltuk, m i történne, ha a hullámtereket a Duna és a Tisza esetében 
teljesen letermelnénk, vagy — ez a másik szélsőség — teljesen beerdősítenénk. 
Utóbbi esetben a Dunán a legnagyobb eddigi árvízszinthez viszonyítva, 12 cm-es 
emelkedés lenne kimutatható, ami jelentéktelen. M i l y e n előnyökkel jár viszont a 
hullámterek erdősítése? 

— Feleslegessé válik a nyári gát és annak minden költsége. 
•—• A hullámtéri erdő a talajvíz kapilláris szintjébe nőtt gyökérszőnyegével és 

párologtatásával az ármentett részből behúzódó nitrát- és egyéb szennyeződés 
egy részét kiszűri, illetve lecsökkenti a folyóba bejutó szennyezett talajvíz 
menmviségét. 

— A hullámtéri fafajok legjelentősebbjeinek exportja évtizedek óta biztosított. 
A z aljnövényzet nélküli, jó szerkezetű szálerdő kedvező kultúra a hullámterek 

árvízlevezető képességének fenntartására. 
A hullámtéri területeket — és ez az O V H álláspontja is — erdészeti téren k e l 

lene hasznosítani, amiben az erdészek támogatását várjuk, felajánlva együttműkö
désünket. Valamennyi folyónk hullámtérrendezési terve elkészült, meg tudjuk mon-



dani, hogy milyen formában, hová lehet erdőt telepíteni. Hullámtéri véderdők íeíe-
pítése és állománynevelése — mely erdők a hullámzás káros hatásai ellen hivatot
tak védeni a töltéseket, és amely erdők vízügyi kezelésben vannak — az O V H 
MI—10—256. szánul műszaki irányelve szerint történik. 

Befejezésül a vízrendezés, vízhasznosítás és az erdőgazdálkodás kapcsolatáról 

Magyarországon a közel 4 millió ha nagyságú sík területet 40 ezer k m össz-
hosszúságú belvízcsatorna hálózza be. Ezzel és a közel 700 m 3 /s teljesítményű 
szivattyúkapacitásunkkal, világviszonylatban a 3. helyen állunk. Vízrendezési fe l 
osztás szerinti másik területünk a 4,7 millió ha nagyságú dombvidékünk, 103 víz
gyűjtővel és 25 ezer k m hosszú összvizfolyassal. Síkvidéken évi átlagban 130 ezer 
ha, dombvidéken közel 200 ezer ha a belvízzel sújtott terület. 

Vízrendezési műveinket a mindenkori és egyre fokozódó népgazdasági igények
nek megfelelően bővítjük, korszerűsítjük, különös tekintettel a mezőgazdaság, a 
települések, a közlekedési hálózat, ipar i objektumok védefbmére. 

Ezek a műszaki beavatkozások azonban igen költségeesek, kiépítésük mértéke 
és helye sokoldalú gazdaságossági és műszaki mérlegelést kíván, amiben nem ha
nyagolható el az erdőnek, mint művelési ágnak az alkalmazása sem. 

Külön ke l l azonban vizsgálni a dombvidéki és síkvidéki területeknél megoldandó 
feladatokat és az alkalmazható eljárásokat. Hegy- és dombvidéki területeinken e l 
sőrendű népgazdasági érdek a 2,3 millió ha-t érintő talajerózió mérséklése, illetve 
megszüntetése. 

Nézzük ezt egy kics i t részletesebben. A z erdő ós a mezőgazdasági terület határ
vonala a bioszféra teljes egészére kiterjedően, válaszvonalat jelent A mezőgazda
sági hasznosítású terület legtöbb jellemzőjében kedvezőtlenebb vízgazdálkodási tu 
lajdonságokkal rendelkezik. így n e m különös, hogy ha az erdőből koncentráltan 
sok víz lép k i , az alatta húzódó mezőgazdasági területen eróziós, a völgyfenéken 
pedig hordalékleraikódásból eredő károkat okoz. 

Mindez pedig bekövetkezik, ha hiányoznak az erdőszéli vízelvezető övárkok, 
övsáncok, nincsenek kis hajlatmélyi víz- és hordalékfogók, ha az erdei utak hegy
völgy irányúak és így kimélyültek, vízmosássá alakultak. Márpedig az erdőből e l 
vi leg nem léphet k i szabályozatlan felszíni víz. 

A z egész összefüggő problémakör megoldását annak a szemléletnek az elterjesz
tésével lehet elérni, mely szerint az intenzív vízgazdálkodásnak a vízválasztókon kel l 
kezdődnie és a vízgyűjtő egészére k i k e l l terjednie. A z erdők vízvisszatartó hatásá
nak növelésére több lehetőség kínálkozik. Általános vélemény szerint a hegy- és 
dombvidéki vízgyűjtőkön, vízgazdálkodási szempontból a 40%-os erdősültség a leg
kedvezőbb. Magyarországon ez nem érd el a 20%-ot. 

Fentiekben felsorolt problémákat hazánkban áttekintve, azt hiszem, indokolt, hogy 
az üzemi meliorációs, vízgazdálkodási beruházások területarányos része az erdők
re fordítódjék. A meglevő erdők esetében következetesen meg ke l l valósítani az 
erdők meliorációját. A z ezt a célt szolgáló vízügyi munkának segítésére az O V H 
vízi biotechnika címmel, a 

— lefolyásszabályozás és talajhasználat, 
— a vízfolyások és állóvizek medervédelme, 
— a vízügyi rendeltetésű fásítás és erdőállomány-kialakítás tárgykörben 

1985-ben, műszaki irányelvsorazatot adott k i . 
A dombvidéki komplex meliorációban nagy szerep jut az erdőnek és azoknak 

is, akik az erdővel gazdálkodnak. 
A síkvidéken jelentkező vízrendezési feladatok megoldásánál vízügyi műszaki 

szempontból az erdőknek azt a tulajdonságát használhatnánk k i a jelenleginél na
gyobb hatásfokkal, hogy az erdők úgy funkcionálnak, mint egy, a Nap energiájá
v a l működő, hatalmas szivattyúrendszer. E sajátosságuk lehetőséget teremt arra, 
hogy meghatározott körülmények között — költséges műszaki berendezések he
lyett, kisebb területeken a művelési ágak megváltoztatásával és erdők telepítésével 
oldjuk meg a rendszeresen jelentkező belvizek gondját. 

E z megoldást jelent a kisebb, mélyebben fekvő, mezőgazdasági művelésre a lka l 
matlan vagy csak költséges meliorációval alkalmassá tehető területeknél, ahol a 
belvízmentesítésre az erdősítés olcsóbb és gazdaságosabb módszer, mint a költsé
ges — és üzemeltetési költséget is emésztő — belvízrendezés. 

Ilyen jellegzetes terület továbbá a magas vezetésű öntözőcsatomák mentén két 
oldalt húzódó sáv, amelyben a belvízveszély fokozottan fennáll. Ebben a sávban 
szintén az erdősítés a természetes és gazdaságos megoldás. 



A legutóbbi időkig azonban ezek a megoldások nem találtak alkalmazásra, sőt: 
részben a csatornák gépi fenntartásának biztosítása miat t i járóút-kialakítás, a fe l -
iszapolódás csökekntése, részben repülőgépes vegyszerezés biztonságának megterem
tése, de még a melioráció sokszor mechanikus végrehajtása is, a csatornák menti 
erdősávokat követelte áldozatul. Valamennyi szempont figyelembevétele esetén már 
világossá válna, hogy az erdősávok kivágása nagyobb károkat okoz, min t az azok 
megszüntetésével szerzett, sokszor csak látszólagos előnyök. 

A vízügyi szolgálat a kezelésében levő földterületeken hosszú távú fásítási terv
vel rendelkezik. A csatorna menti fásítást illetően, 600 k m hosszban irányoztuk 
elő új fasorok telepítését. A vízügyi kezelésű erdőterületekkel kapcsolatban pedig 
(figyelembe véve az 1986. évi adatokat) egyelőre nem számottevő, de minden te
rületen javuló mutatókkal rendelkezünk. 

Végezetül engedjék meg, hogy annak a reményemnek adjak hangot, hogy együtt
működésünk a jövőben is eredményes lesz, mint ahogy az elmúlt időszakot figye
lembe véve ezt nyugodtan megállapíthatjuk. 

Sikeres együttműködésünk példájaként megemlítem a: 
— bős—nagymarosi vízlépcső környezeti hatástanulmányában nyújtott segítségü

ket, 
— a hullámterek hasznosítására kidolgozott tanulmány elkészítésében és a 
— melioráció és erdészeti vízgazdálkodás fogalmi rendszerének meghatározásá

ban vállalt segítő részvételüket és munkájukat. 

Előadásomban szerettem volna rávilágítani, hogy a korszerű vízgazdálkodást nem 
tekintjük kizárólag műszaki feladatnak, hanem úgy gondoljuk, hogy például a víz
gazdálkodó erdészet megvalósulása az erdészek és vízügyi szakemberek együttgon
dolkodása, egymás feladatainak a közös cél érdekében történő figyelembevétele 
hatékonyan segíti közös dolgaink megoldását. 

A z Erdészeti és Fa ipa r i Egyetem Erdőmérnöki K a r a 1988. februári indítás
sal, újra meghirdeti a 

TÁJRENDEZŐ- É S KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMÉRNÖK I SZAKO T 
Tanulmányi idő: 2 év (4 félév) — félévenként egy-egyhetes konzultációval. 
A szakmérnökképzésre felvételt nyerhetnek azok az okleveles mérnökök — 

elsősorban erdőmérnökök, agrármérnökök, kertészmérnökök •— továbbá épí
tész-, közlekedési, vízügyi mérnökök, akiket munkahelyeik vezetése felvételre 
javasol. Előnyt élveznek, ak ik i lyen irányú munkakört töltenek be, ós ide
gen nyelvismerettel rendelkeznek. 

A pályázatot a TÜ. 820. vagy TÜ. 821. sz. Jelentkezési lapon lehet benyúj
tani (Nyomtatványellátó Váll. boltjaiban beszerezhető), melyhez csatolni k e l l : 

— az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet (vagy másolatát), 
— önéletrajzot (eddigi szakmai tevékenység leírásával), 
— munkahelyi javaslatot a szalanérnökképzésben való részvétel indokolt

ságáról, mely tartalmazza a pályázóról alkotott szakmai és po l i t ika i j e l 
lemzést is, 

— hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
— egészségügyi igazolást. 

A szakmérnökképzés költségeire a 7/1987. (VI. 29.) M M . számú rendelet 
8. paragrafusa ad felvilágosítást. 

A pályázat beküldési határideje: 1987. december 15. 
Cím: Erdészeti és Fa ipa r i Egyetem, 

továbbképzési osztálya, 
9401 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. sz., Pf . : 132. 

Dr. Németh Károly 
rektorn elyettes 


