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A hazai kocsánytalan
le rom Iásos betegsége

tölgyesek
fapusztulással
é s az erdőgazdálkodók

Számos hazai cikk, előadás, népszerűsítő írás szá
molt be az elmúlt 7-8 év folyamán a kocsánytalan
tölgyesekben fellépett ismeretlen eredetű betegségről,
amelynek következtében jelentős mértékű fapusztulás
következett be. E cikkek és előadások részletesen jel
lemezték a betegséget, tüneteit, a betegség földrajzi
kiterjedését, a betegség lezajlásának dinamikáját, a be
csült kár mértékét (Igmándy et al, 1984; Jakucs, 1984;
Béky, 1984, Szontagh, 1984, 1987; Vájna et al., 1984;
Vájna, 1989). Mivel ezek vonatkozásában sok újat nem
tudunk mondani, e kérdéseket itt nem érintjük. Amivel itt
foglalkozni kívánunk, az a betegség minősítése, azono
sítása és a kiváltó tényezők körülhatárolása. Pontosan
e kérdések körül bontakozott ki jelentős szakmai vita és
fogalmazódtak meg eltérő, sőt egymásnak ellentmondó
vélemények, hipotézisek.
1986-ban OTKA kutatásra kaptunk lehetőséget „A
tölgyek komplex genetikai, taxonómiai és rezisztencia
élettani kutatása, tekintettel a nemesítésre és az erdő
pusztulásra" témában (témavezető Keresztesi B.). Fi
gyelembe véve a komplex témát,, több tudo
mányterületet képviselő teamet állítottunk össze, mely
ben részt vállalt négy egyetem (EFE, ELTE, JPTE és
KÉE), két akadémiai és egy minisztériumi kutatóintézet
(NKI, ÖBKI és KÉKI), valamint az ERTI és az FKI 16
kutatója.
Biotikus vagy abiotikus eredetű a betegség?
Vizsgálataink elsősorban a biotikus tényezők szere
pének tisztázására irányultak. A kutatói munkacsoport
más tagjai azonban vizsgálták az abiotikus tényezők és
a gazdanövény lehetséges szerepét is. A kérdést a
hazai kutatók ellentmondóan, hipotetikusan, közvetett
bizonyítékokra támaszkodva válaszolják meg. Jakucs
P. (1984) szerint a betegséget alapvetően az emberi
tevékenység következtében előálló légköri szennyezés,
savas csapadék váltja ki, tehát abiotikus eredetűnek
tartja. Igmándy Z. (1987) és számos külföldi kutató a
betegséget alapvetően járványnak, tehát biotikus ere
detűnek véli. Kórokozóként Ceratocystis gomba
faj(ok)at jelölnek meg. Ugyanakkor rámutatnak az
egyéb abiotikus és biotikus tényezők lehetséges hajla
mosító szerepére is. Ehhez az állásponthoz áll közel
Fodor S. (1990) véleménye is. Járó Z. (1989) szerint a
légszennyezés következményeként zajló talajsavanyodás mint ok, nem állja meg a helyét. Véleménye szerint
mélyebb ökológiai kutatások tisztázhatják az eredendő
okokat.
Miért ilyen ellentmondóak a betegség lehetséges
okaira vonatkozó megállapítások?

járó,
feladatai

Röviden e kérdés úgy válaszolható meg, hogy azért,
mert a betegséget eddig sem Magyarországon, sem
külföldön nem sikerült reprodukálni. Azaz, a feltételezett
okokat mesterségesen előidézve a betegséget nem si
került kiváltani. Ez a körülmény önmagában arra utal,
hogy nem egy okozó tényezővel állunk szemben, ha
nem feltehetőleg az erdei ökoszisztémában végbemenő
és időben elhúzódó folyamattal, amelynek több egy
mással összefüggő, egymás negatív hatását erősítő
abiotikus és biotikus összetevője lehet.
Van-e végül is elsődleges okozó tényező?
Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy nincs! —
Több kutató által végzett elemzések szerint a talajsavasodás, a vízdeficit, az extrém hőmérsékleti hatások, a
patogén gombák jelenléte, a lombfogyasztó rovar kárte
vők gradációja, erdőművelési hibák, a termőhelyi sajá
tosságok, mint lehetséges primer kórokozó tényezők
egyike sem mutat szoros összefüggést a betegség fel
lépésével. Ugyanakkor jelentős hajlamosító, gyengültségi állapotot előidéző okok lehettek, bár külön-külön
vett hatásukkai a pusztulás közvetlenül nem hozható
összefüggésbe.
A kocsánytalan tölgyesek leromlása mint
nem specifikus diszpozíciós betegség
Miután sem a hazai, sem a külföldi kutatások nem
igazolták primer, járványt előidézni képes kórokozó je
lenlétét, vizsgálatainkat a leromlásos, nemspecifikus
betegség lehetséges összetevőinek megállapítása irá
nyában folytattuk. Ismeretes, hogy több országban az
erdőt alkotó fafajok nagy részénél évtizedes vizsgála
tokkal kimutatták, hogy létezik egy többtényezős leromlási folyamat (decline) (Schmidt, R.A., 1978). Ezen be
tegségtípusra jellemző többek között:
— az abiotikus stressztényezők gyengült állapotot
előidéző jelentős szerepe (pl. vízhiány, tartós vízborítás,
extrém hőmérsékleti hatás stb.);
— biotikus stressztényezők prediszpozíciót előidéző
szerepe (pl. rovargradációk okozta súlyos károsodás);
— az életközösség részét képező fakultatív parazita
gombák jelentős fellépése, ami a fák elhalását közvet
lenül kiváltja;
— a folyamat reverzibilis volta, azaz a prediszpozíciót
kiváltó tényezők hatásának megszűntével a betegség
mint folyamat lelassul, majd megszűnik;
— a betegség kialakulásában jelentős szerepet ját
szó abiotikus és biotikus tényezők összetétele térben és
időben fakultatív „összetételű". Azaz lehetséges, hogy
pl. a Kárpáton túli területen fellépő pusztulást kiváltó
tényezők összetétele nem azonos a Soproni-hegység-
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ben fellépett betegséget kiváltó tényezőkkel. S ugyanígy
időben is eltérő lehet a kiváltó tényezők „összetétele"
egy adott földrajzi területen.
FŐBB HAZAI MEGÁLLAPÍTÁSOK
a) A betegség kialakulásában és lefolyásában szere
pet játszó gombák
1. Gyökérzetet és szijácsot károsító fajok
Az 1988-90-es években (Vájna L, 1990) 220 külön
böző egészségi állapotú fa gyökérzetének vizsgálatát
végeztük el (Gyöngyössolymos és Soproni-hegység).
Megállapítottuk, hogy minden egyed gyökfőjén és gyö
kerén az Armillaria sp. gomba rizomorfái jelen vannak
(az egészségesnek minősített fák esetében is). E gom
ba okozta gyökér- és törzs-szijácskorhadás mértéke
szoros korrelációt mutatott a korona állapotával. Pl. a
korona állapota szerint az elhalás utolsó stádiumában
lévő fáknál a vastag támasztó gyökerek csaknem teljes
elhalása volt megállapítható, a gomba a törzsben (szi
jácsban) felfelé terjedt 30-50-150 cm magasságig. Ez
zel szemben az egészséges fáknál a gyökereken lévő
rizomorfák, bár számos helyen behatoltak az élő kéreg
szövetbe, csupán felszínes, lokalizálódott elhalásokat
okoztak minden súlyosabb következmény nélkül. A vizs
gálat eredményei az Armillaria gomba mint fakultatív,
gyengültségi parazita jelentős és csaknem általános
szerepére utalnak az elhalási folyamatban. Ugyanakkor
régóta ismert (Véghelyi K., Konecsni I., 1984), hogy az
Armillaria-fajok fő és rendkívül gyakori élettere a hazai
tölgyesek, ahol évtizedeken át az erdőművelő ember
számára ártatlan gombaként létezik, s funkciója az alá
szorult, természetes öngyérülés folyamán pusztuló fák
lebontásában, annak első fázisában „merül ki".
2. A fa törzsében (szijácsában), ágakban előforduló
endof ita Ceratocystis-fajok
A beteg, pusztuló és frissen elhalt fák jelentős részé
nél (kb. 35-70%-ra tehető) a szijács elszíneződését és
funkciójának zavarát okozó fakultatív parazita és több
szaprotróf Ceratocystis gombafaj fordult elő (Vájna L.,
1990). Számos esetben azonban nem volt megállapít
ható e gombák előfordulása.
3. Kéreg- és háncsnekrózist okozó gombafajok az ága
kon, gallyakon és vesszőkön
Megállapítottuk, hogy a beteg fák kiritkuló koronájá
ban is általános a kéregnekrózist, háncsnekrózist okozó
fakultatív, gyengültségi parazita gombák előfordulása
(Vájna L., 1990.). Domináló a Cytospora leucosperma,
több más faj is előfordul azonban, pl. Botryosphaeria
stewensii (Vájna L., 1990), Botryosphaeria melanops és
mások. E gombák tölgyfajokon a mérsékelt égövben
gyakoriak, s képesek felületi kéregnekrózist vagy mé
lyebb, a háncsszövetre is kiterjedő szövetelhalást okoz
ni. Ennek ellenére nincs példa arra, hogy súlyos környe
zeti stresszhatások nélkül képesek lennének feltűnő
méretű állományritkulást kiváltó betegséget előidézni.
b) Az entomológiai vizsgálatok eredményei szerint
(Szontagh P., 1984, 1987; Mészáros Z., 1990) több
lombkárosító faj (pl. tölgyilonca, egyes araszolok) jelen

tős kárt okozó ismételt gradációja volt megfigyelhető az
1960-as évektől az elmúlt évekig. E kártételek közvetle
nül nem hozhatók összefüggésbe afaelhalással, ugyan
akkor jelentős biotikus stressztényezőként értékelhetők.
c) Az agrometeorológiai elemzések (Führer E., 1985;
Újvári . , 1985) kimutatták, hogy az 1970-es évektől
több aszályos periódus sújtotta a kocsánytalan tölgye
seket : téli aszályok, aszályos tavaszok és nyári aszályok
is. Esetenként kimutatható az aszályos periódus és a
rovar kártevők gradációjának egybeesése is. A szakér
tők a csapadékhiánnyal nem tartják megmagyarázhatónak a betegség nagymértékű fellépését és a fapusztulást. Ugyanakkor az ismétlődő aszályos periódusokat
abiotikus stressztényezőként minősítik.
A betegség dinamikájának megállapítására irányuló,
évente ismétlődő országos felmérések állandó megfi
gyelő helyeken (Béky A. et al., 1987; Béky A., 1989) arra
engednek következtetni, hogy a betegség mérséklődik,
az évente elpusztult fák aránya fokozatosan csökken.
Megállapították, hogy a beteg fák egy részénél állapot
javulás, gyógyulás következik be, s Európa más terüle
tein fellépett erdőpusztulások (pl. Németországban) is
jelentősen mérséklődnek. Ha feltételezzük, hogy az
alapvető kiváltó tényező a légkörszennyezés („savas
eső") volt, akkor a betegség mérséklődésére nem talá
lunk logikus magyarázatot, hiszen az ipari eredetű lég
körszennyezés drámai módon nem csökken Európa
nagy ipari körzeteiben, s ha netán bekövetkezett volna,
úgy hatása az erdők állapotára csak több év múltán,
hosszabb távon jelentkezne.
P
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Fentiek alapján a betegséget nemspecifikus leromlási folyamatként jellemezhetjük, s találóbb név híján
„tölgyleromlás" (= oak decline) névvel jelölhetjük. Fő
jellemzője, hogy abiotikus és biotikus eredetű stresszté
nyezők letális kimenetelű kombinációja váltja ki. A fák
elhalását követlenül, alapvetőenfakultatív, gyengültségi
parazita gombák okozzák, amelyek egyidejűleg támad
ják a prediszponált fák gyökérzetét, szijácsát, a koronát.
Az elhalási folyamatban számottevő szerepük van a
xylofág rovaroknak is mint közvetlen kártevőknek és
egyes gombák vektorainak. Az abiotikus stressztényező
alapvetően a csapadékhiány (aszály), nem zárva ki a
légkörszennyezés, talajsavasodás esetleges lokális
szerepét sem.
d) A hazai kocsánytalan tölgyesek életközössége
csak részben feltárt. Több százra tehető fajainak száma,
közöttük vannak olyan szervezetek (főleg gombák),
amelyek a pusztulás potenciális okozói lehetnek. Az
elmúlt másfél-két évtized folyamán a tölgyes erdei öko
szisztémát ért negatív hatások összessége, s ezek köl
csönhatása okozhatta a stabilitás megbomlását, a jelen
tős mértékű fapusztulást. Az erdőművelési beavatkozá
sok e folyamatot elősegíthetik vagy fékezhetik. Úgy
tűnik, hogy több vonatkozásban az erdőművelési gya
korlat is inkább „besegített".
Ez az OTKA kutatás a magyar erdőgazdálkodás leg
fontosabb és legnehezebb problémáját vizsgálta. Az
aggasztó megbetegedés legértékesebb erdeinkben, a
tölgyesekben lépett fel, melyeknek amúgy is hosszú
ideje megoldatlan a természetes felújításuk.
Populációgenetikai vizsgálataink szerint kiemelkedő
fontosságú kocsánytalan tölgyeseink nagyfokú geneti
kai diverzitása. Nagy eltérések mutathatók ki az egyes
populációk között, de jelentős a változatosság a popu
lációkon belül is. Kimutattuk, hogy a betegség különbö
ző stádiumaiban lévő fák, valamint az egészségesek
között a diverzitás szintjében nincsen eltérés. Néhány
olyan enzimfehérje esetében, amelyek működése a fizi
ológiás állapotban bekövetkező változásokat jól követi,
kis szignifikanciaszinten tendenciózus különbséget ta
pasztaltunk a beteg és egészséges fák között. Ez abban
nyilvánult meg, hogy bizonyos enzimváltozatokat hordo
zó fák között nagyobb volt a betegek száma, míg más
enzimváltozatokat tartalmazó fák között inkább az
egészséges fákat találtuk. A jelenség növényélettani
magyarázata lehet, hogy egyes enzimváltozatok terme
lődése a megbetegedett fákban visszaszorul, illetve
más enzimváltozatok termelése a betegségre való rea
gálás folytán megindulhat, akár védekezési reakciók
során. Jellegzetesnek mondható ezen kívül a relatíve
kevesebb megbetegedett fa a genetikailag heterozigóta
típusok között. A vizsgált állományokban, ahol a beteg
fák száma jelentős volt, kimutattuk továbbá a heterozi
góta fák viszonylagos hiányát is. Az előzőekkel össze
függésben ez magyarázatát adhatja annak, hogy nem
minden területet érintett egyformán a leromlásos beteg
ség: az eredeti állapotukban heterozigótákat nagyobb
arányban tartalmazó faállományokban kevesebb, a ho
mozigóta fákat nagyobb mennyiségben tartalmazó faál-

lományokban esetleg több fa betegedhetett meg. A
populációgenetikai eredmények egyértelműnfelhívják a
figyelmet e nagyfokú változatosság fontosságára. A ki
fejtettek alapján az is nyilvánvaló, hogy a középhegysé
geinkben megmaradt kocsánytalan tölgyesek igen érté
kes faállományokat képviselnek, hiszen jelentős sze
lektáláson estek át, azt természetes génállományának
köszönhetően túlélő növényanyagról van szó. A további
sorsa attól függ, hogy a leromlásos megbetegedésnek
ellenálló fák utódai vesznek-e részt az erdőfelújítások
ban, a jövő számára is megőrizve értékes génjeiket és
genetikai változatosságukat. Utolsó lehetőségünk van
meg az évszázadok alatt kialakult sokféle genotípus
megőrzésére. A természetes, ill. a természetszerű er
dőkben a fakitermelések nyomán évente 12 ezer ha
erdőfelújítási kötelezettség keletkezik, az évente tényle
gesen végrehajtott természetes felújítás viszont csak
2,5-3,0 ezer ha, amit nagy erőfeszítésekkel legfeljebb 5
ezer ha-ra lehet növelni. A többi természetszerű erdő
ben ma már nincsenek meg a természetes felújítás
ökológiai és gazdasági feltételei. Ezért ezeket csak
mesterséges makkvetéssel vagy csemeteültetéssel le
het felújítani. Kiment a divatból a természetes felújítást
pótló alátelepítéses felújítás is. Az okok, amelyek idáig
vezettek, részben az ökológiai adottságok kedvezőtlen
megváltozása, részben pedig a rövid távú gazdasági
érdekeltség előtérbe kerülése, mely utóbbi ösztönzi a
koncentrált nagyvágások elterjedését és a túlgyérítéseket, valamint a nagygépek bevitelét az erdőkbe, illetve
a természetes felújítás korábban szokásos 15-30 éves
időszakának 5-10 évre való csökkentését. Fokozza a
nehézségeket a túlszaporított nagyvadállomány kárté
tele a természetes újulatokban.
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A XIX. IUFRO Világkongresszuson Montrealban
1990-ben kitűnt, hogy nemcsak Európában, hanem
szinte az egész világon pusztulnak az erdők. Döbbene
tes volt hallani, hogy szinte mindenütt hasonló a pusz
tulás helyzete, jellege. A kutatók ezt általában komplex
folyamatnak tekintik, sok kiváltó okkal. Beszámoltak az
érzékeny és rezisztens fafajokról. A kiváltó okok feltárá
sához újfajta kutatást tartanak szükségesnek, mely tisz
tázza, mi is játszódik le korunkban a talajokban és a
faállományokban.
A mi vizsgálataink is egyértelműen bizonyítják, hogy
több szakterület együttes, összehangolt elemző munká
jára van szükség, amelyben a növényélettani, a bioké
miai, a patológiai kutatások kiemelt jelentőségűek.
Mindez mutatja, hogy a tölgy OTKA témában helyes
volt a problémamegközelítésünk, mely szerint a pusztu
lást kárláncolat okozza. Mivel vannak rezisztens fafajok
és típusok, célszerű rezisztens származások keresése.
A műszeres kutatásokban a nyugati erdészkutatók el
húztak tőlünk, célszerű volna jól felkészült fiatalokat
nyugati intézetekbe küldeni.
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A bükk levélszáradását okozó gomba
[Apiognomonia errabunda (Rob.) Höhn.] fellépéséről
Erdeinket manapság a legkülönbözőbb károsító ha
tások érik. Ezek részben ismert jelenségek, részben
azonban mint ismeretlen eredetű elváltozások kerülnek
szemünk elé. Az elmúlt 10-15 évben a savas eső (savas
ülepedés) gyakori fellépése, Nyugat- és Közép-Európá
ban tapasztalható katasztrofális kártétele szokásossá
tette, hogy a növények minden olyan elváltozását, ame
lyek a levelek, hajtások perzseléses vagy ahhoz hason
ló száradásosfoltosodását, pusztulását okozta, e ténye
ző hatásának tulajdonították. így elmaradtak az alapos
növénykórtani vizsgálatok, és gyakran pontatlan, rossz
diagnózis született. Ennek sajnálatos megnyilvánulása
(nem erdész szakemberek részéről) a napi sajtóban,
rádióban, televízióban is főleg a kocsánytalan tölgy
pusztulásával kapcsolatosan volt tapasztalható.
Bükköseinkben a 80-as évek második felében, főleg
az ország nyugati területein, június első felében a lom
bozat csaknem teljes vörösödése jelentkezett. A beteg
ség tünetei: szabálytalan alakú, barnuló nekrotikus fol
tok a levéllemez különböző részein, s ezek idővel a
teljes levéllemezre kiterjednek (1. ábra). Erősebb fellé
pés esetén a vékony hajtásvégek is elpusztulnak.

riumi vizsgálatok ezt a feltételezést igazolták, a begyűj
tött levélmintákon a gomba jellegzetes ivartalan termő
teste megtalálható volt. A laboratóriumi vizsgálatok és a
vonatkozó szakirodalom alapján a gombáról a követke
zőket tudjuk: A károkozó az Apiognomonia errabunda
(Rob.) Höhn. a tömlősgombák (Ascomycetes) Diaporthales rendjének Gnomoniaceae családjába tartozó faj.
Konídiumos alakja a Gloeosporium fagi (Desm.et Rob.)
Westend, amelynek termőtestei (acervuluszok) a beteg
levélszövetben a levélfonák epidermisze alatt képződ
nek (2. ábra). A nedves időben bőségesen termelődő
konídiumok sárgás tömege az epidermiszt felrepesztve
kerül a szabadba. A konídiumok egysejtűek, hialinok,
10-16 x 4-5 mikrométer méretűek, pálcika alakú konídiumtartókról fűződnek le. Ezek az ivartalan spórák
terjesztik a betegséget a vegetációs időszakban.

2. ábra. Acervulusz-keresztmetszet levélben

Az ivaros alak, az Apiognomonia errabunda (Rob.)
Höhn. termőtestei (peritéciumok) a fertőzött, lehullott
levelek szövetében alakulnak ki, tavaszra érnek meg.
Feketék, gömb alakúak, rövid, hengeres nyúlványuk
(osztiólum) van, amely a levél fonákján tör a felszínre. A
A jelenséget tüzetesebb vizsgálat nélkül a legtöbben
savas eső vagy gáz hatásának, néhányan kései fagy tömlők (aszkuszok) a peritéciumfálról korán leválnak,
bunkó alakúak, vastagodott csúcsi részükön egy fény
következményének tulajdonították.
A szakirodalom áttanulmányozása és külföldi kollé törő gyűrű figyelhető meg, nyolc aszkospórát tartalmaz
gáktól kapott értesítés alapján felvetődött a gyanú, hogy nak, amelyek két sorban helyezkednek el. Az aszkoaz erős mértékű lombvörösödést az Apiognomonia er spórák hialinok, kétsejtűek, a harántfal a spóra alsó
rabunda (Rob.) Höhn nevű gomba okozza. A laborató vége közelében található (3. ábra).
1. ábra. Apiognomonia errabunda (Rob.) Höhn.
okozta foltok bükk levélen
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4. ábra. Acervulusz-keresztmetszet hajtáskéregben

3. ábra. Peritécium, aszkusz, aszkospórák

szembetűnő lombvörösödés erdeinkben csak június
második felében lépett fel, valószínűleg a szélsősége
sen csapadékszegény időjárás miatt. 1991-ben már
március közepén találtunk érett peritéciumokat, amikor
a gazdanövény a vegetáció megindulásának látható
jelét még nem mutatta. A korai fertőzés tényét a szak
irodalmi utalások is alátámasztják, ezek szerint kevéssel
a rügyfakadás után a friss levelekről a kórokozó kite
nyészthető.
Az Apiognomonia errabunda (Rob.) Höhn. patogenitását illetően még sok a tisztáznivaló, ugyanis a gomba
mint szaprof ita majdnem mindig és mindenütt jelen van
a levélsérülések szélein, időnként viszont erőteljesen,
járványszerűen lép fel. Úgy tűnik, hogy ez akkor követ
kezik be, ha a tömlőspróra-szóródás idején meleg, ned
ves az időjárás, ami az intenzív primer fertőzés elősegítő
tényezője.

Mikroszkópi méréseink alkalmával a következő érté
keket állapítottuk meg:
— konídiumok 10-16 x 4-5 mikrométer
— peritécium-átmérő 170-270 mikrométer
— peritécium-nyúlvány (osztiólum) 75-90 x 25-30
mikrométer
— aszkusz 40-60 x 10-14 mikrométer
— aszkospóra 12-14 x 3-4,5 mikrométer
Az elsődleges fertőzés főként az aszkospórák által
történik. Ezenkívül megfigyeltük, hogy az elpusztult haj
tások kérgében is képződnek ivartalan termőtestek,
amelyek tavasszal, megfelelő légköri nedvesség ese
tén, konídiumtermelésre képesek (4. ábra).
A betegség fellépésének a szakirodalomban említett
és általunk is tapasztalt évenkénti eltérő erőssége úgy
tűnik az időjárási viszonyok függvénye. 1990-ben a

Megállapodás

a Soproni

Uni

1. Az egykori Selmecbányái felsőfokú tanintézet szel
lemi örökségét továbbfejlesztő soproni egyetemi képzés
jelenlegi profilja több évszázados múltra tekinthet vissza
az erdészeti, faipari és földméréstani felsőoktatás és
tudományos kutatás területén.
2. A mindenkor szakfelsőoktatási intézményként mű
ködő selmeci, ill. soproni egyetem képzése arra irányult,
hogy sokoldalúan szakképzett mérnököket bocsásson
ki, természeti erőforrásaink ésszerű és tartamos hasz
nosítását helyezve előtérbe. Szellemi műhelyként min
denkor képes volt országos hatáskörén túl nemzetközi
kisugárzásra is. Életerejét bizonyítja, hogy képes volt
többszöri történelmi csapások pusztításai után is meg
újulni és a változó feltételekhez alkalmazkodni. A jelen
leg zajló társadalmi változások újabb kihívást jelente
nek, amelyekre a megfelelő választ meg kell találni.

versitaslétrehozásáról

3. Az Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, az Er
dészeti Tudományos Intézet, Budapest, a Faipari Kutató
Intézet, Budapest, az MTA Geodéziai Kutatóintézet,
Sopron képviselői jelen nyilatkozat aláírásával egyet
értő akaratukat kinyilvánítják a fenti oktatási és kutatási
intézményekönkéntes szövetségének létrehozásáról. A
Soproni Universitas célja országos hatáskörben az er
dőgazdálkodás, a faipar, a föld- és környezettudomá
nyok és más tudományágak területén a felsőfokú kép
zés és az alap- és alkalmazott kutatás fejlesztése és
összefogása.
4. Tekintetbe véve az európai egyetemek Magna
Chartáját, valamint a Magyar Köztársaság felsőoktatási
és tudománypolitikai érdekeit, a Soproni Universitast
alkotó intézmények a következő feladatok megvalósítá
sára lépnek szövetségre:
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— korszerű, az európai normákhoz kapcsolódó felsőoktatási rendszer létrehozása ,
— a posztgraduális képzés , a tudományos fokozat szerzés feltételeinek közös megteremtése ,
— az alap- és alkalmazott kutatások ágazati és nemzeti tudománypolitika i érdekeke t figyelemb e vevő ,
egyeztetett fejlesztése a kutatási szabadság fenntartása mellett,
— kutatási és felsőoktatási feladatkörök közötti átjárhatóság, a z interdiszciplinári s együttműködés i formá k
előmozdítása, a szellemi és anyagi erőforrások ésszerű
hasznosítása érdekében,
— az infrastruktúra (könyvtárak, műszerpark, számítástechnikai park stb.) kölcsönös használata .
5. Fent i célo k megvalósításár a a z alapít ó intézmé nyek konföderációs alapo n önkéntes szövetsége t hoz nak létre . Az intézménye k a továbbiakban i s megőrzi k
szervezeti, gazdaság i é s jog i önállóságukat , valamin t
főhatósági és ágazati hovatartozásukat, a hatályos törvényeknek megfelelően.
6. A Soproni Universita s irányít ó testülete a z Elnök ség, amelyben minden alapító azonos számú szavazati
jogú képviselővel rendelkezik .
7. Az alapító intézményeket minde n tekintetben azonos jogo k illeti k meg . A z Elnökségb e delegál t 3- 3 f ő
képviselőt az intézmények vezető testületei, ill. tanácsai
választják me g 2 évi időtartamra.
8. A z Elnöksé g munkájá t a z elnö k irányítja , aki t a
képviselők előzetese n megállapítot t intézmény i rotáci ó

szerint eg y éve s időtartamr a választana k meg . A z
ugyancsak rotáci ó szerint eg y évr e megválasztot t alel nök a következő időszak elnöke.
9. A szövetséghez társult tagként felsőoktatási intézmények, kutatóintézete k é s más , a felsőoktatás i tör vényben részletezett intézmények is csatlakozhatnak. A
társulás feltételei:
— az önkéntes szándék kinyilvánítása, az Universitas
céljainak, működési rendjének elfogadása,
— az alapítók konszenzuson alapuló fogadókészsége.
10. A soproni Universitas ügyviteli teendőit az alakulás időszakában az Erdészeti és Faipari Egyetem Innovációs Irodáj a látja el.
Sopron, 1991 . október 24.
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címmel negyedévente egy
kötettel jelentkező, nemzetközi
sikert aratott sorozat az
óvodás-kisiskolás korosztály
számára.
A természet védelme napjain k
egyik legégetőbb feladata. A
sorozat az erdők, a rétek-mezők,
a nádasok-vizek, a barlangok
élővilágával, az ott élő
növényekkel és állatokkal
ismerteti meg a kíváncsi
gyermekolvasókat.
A könyvek különlege s
kivitelezése, kihajtható, stancolt
panorámaoldalaival egészen
egyedi a jelenlegi könyvpiacon.
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