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ERDÉSZETI POLITIKA 

DR. ILLYÉS BENJÁMIN 

A többcélú erdőgazdálkodás ökonómiai feltételrendszere 
Magyarországon az átmenet időszakában sajátos 

gazdasági és társadalmi problémák keletkeznek. Eze
ket súlyosbítják a környezet állapotának romlásában 
jelentkező ökológiaiiesziMségek. Az új fejlődési pálya 
egyik követelménye e három terület harmonikus keze
lése. 

A termelés hatékonysága emelésének egyikfeltétele, 
hogy az állam a piaci szférából minél teljesebben kivo
nuljon. Az adózási és támogatási rendszer radikális 
átalakítása e követelményeknek megfelelően folyamat
ban van. A másik döntő feltétel az állami tulajdon ará
nyának csökkenése, az egyéni vállalkozások szerepé
nek növekedése. 

A szociális és ökológiai problémák kezelése csupán 
piaci folyamatokkal nem oldható meg. Az állam szerepe 
e területen továbbra is meghatározó lesz. Hazai tapasz
talataink azt tanúsítják, hogy nem elég az állam kezé
ben összpontosítani az ehhez szükséges pénzügyi esz
közöket, felhasználásukra minőségileg új mechanizmu
sokat kell kialakítani. 

A szociális problémák kezelésére a nyugat-európai 
módszerek jó eligazítást adnak. A törvénykezési, a 
pénzügyi és az intézményi rendszer lehetővé tette a 
szociális piacgazdaság eredményes működését. A re-
disztribució folyamatának elemzéséből levonható az a 
következtetés, hogy a kormányzati szerveknek elsősor
ban az egységes, normatív szabályozás kialakítása a 
főfeladata. Ennek kereteit az állampolgár, az adófizetők 
és a vállalkozók öntevékenyen töltik meg tartalommal. 

Napjainkban keresni kell az ökológiai problémák 
piacgazdasággal egybevágó megoldását. Az erdőgaz
dálkodásban igen nagy szerepe van azoknak a nem 
piaci termékeknek és szolgáltatásoknak, melyek befo
lyásolják a környezet állapotán keresztül életünk minő
ségét. Megfelelő pénzügyi alapokat, versenyhelyzetet 
teremtő döntési mechanizmust kell kialakítani e szféra 
finanszírozására. 

A többcélú erdőgazdálkodás kezdeti szakaszát ha
zánkban a következők jellemezték: 

- szűkös pénzügyi erőforrások, 
- a felhasználást az állami irányító szervek konkrét 

döntései határozták meg, 
- a környezetvédő mozgalmak elsősorban egyes el

szigetelt területekre irányuló, fokozódó aktivitása, 
- a vállalatok egyoldalú éves nyereségérdekeltsége. 
Az alapvető nézeteltérések a két utolsó pontra vezet

hetők vissza. A pénzügyi források hiányára hivatkozva 
a vállalatok nem fordítottak figyelmet az ökológiai szem
pontokra, a szűkös erőforrások központi döntéseket 
igényeltek. A környezetvédő mozgalmak a jogos kritika 
mellett nem törekedtek a pénzügyi feltételek megterem
tésére. Az új fejlődési szakasz miatt ennek feloldására 
kell törekedni. Az alapvető feltételek a következők: 

- a hazai és nemzetközi piaci feltételek torzítás nélküli 
érvényesítése a piaci termékek és szolgáltatások vonat
kozásában; 

- az ökológiai szemléletű, többcélú erdőgazdálkodás 
jogi, közgazdasági és intézményi rendszerének kialakí
tása. 
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Magyarországon a szabadpiaci viszonyok kialakítá
sa az erdőgazdálkodásban előrehaladott állapotban 
van. A piaci termékek árai a kereslet-kínálat függvényé
ben alakulnak, dotációt gyakorlatilag nem tartalmaznak. 
A valódi piaci működésekhez az állami vállalatok mono
pol jellegű szervezetének átalakítása szükséges, mely 
egyúttal lehetővé teszi az egyéni vállalkozások megje
lenését és a valódi piac működését. 

A szociális piacgazdaság feltételei a társadalmi és 
gazdasági átalakulással kapcsolatban az erdőgazdál
kodás vonatkozásában is megteremtődnek. Az ökoló
giai gazdálkodás feltételeinek kialakításában azonban 
nemzetközi szinten sincsenek kialakult megoldások, új 
megközelítésre van szükség. 

Az ökológiai erdőgazdálkodás követelményei csak 
úgy érvényesülhetnek, ha a tulajdonosok és vállalkozá
sok tevékenységét e nem piaci jellegű termékek és 
szolgáltatások érdekében az állam korlátozza és egy
idejűleg támogatja. így előírható például az ökológiailag 
alkalmas fafajokkal történő erdősítés megvalósítása, 
természetvédelmi területek speciális kezelése stb. Fon
tos alapelv: az erdőtulajdonosok és vállalkozók csak 
akkor korlátozhatók az ökológiai követelmények alap
ján, ha az ebből származó veszteséget a társadalom 
megtéríti számukra. E támogatásoknál előnyben kell 
részesíteni azokat, akik a legtöbb erőfeszítésre is vállal
koznak e célok eléréséért. 

A pénzügyi feltételek biztosításában meghatározó 
szerepük lesz a természeti erőforrások használati díjá
nak, azún. öko-adóknak (öko-tax). A természeti erőfor
rások újratermelési költségeinek fedezésére indokolt a 
természeti adottságokra visszavezethető jövedelmek 
egy részének elvonása és speciális pénzügyi alap léte
sítése (Samuelson, Nordhaus, 1987). 

Adókedvezményekkel, a vállalkozási tőke felhaszná
lásának megkönnyítésével és az állami költségvetés 
részvételével együttesen kell elősegíteni környezetünk 
állapotának fokozatos javítását. Viszonyaink között az 
erdőtervezéstovábbra is fontos szerepet játszik. A tar
tamos, az ökológiai erdőgazdálkodásnak megfelelő er
et őt e rvek kész ítése ál lami költségvetésből fedezhető. Az 
így készített tervek csak a tulajdonos számára hozzáfér
hetők. Alapinformációt jelentenek viszont a társadalmi 
szükségletek és lehetőségek felmérésére alapozott or
szágos döntések számára. 

Az erdőfelügyelet az erdőtörvény betartását ellenőr
zi, elsősorban az egységes elvek alapján készített erdő
tervek segítségével. 

A jogi szabályozás az erdőtörvényen keresztül biz
tosítja az ökológiai erdőgazdálkodás pénzügyi és intéz
ményi feltételeit. Szabályozza a társadal mi korlátozások 
módját, rendelkezik a pézügyi alapok képzéséről és 
felhasználásáról, meghatározza az erdőtervezés tartal
mát és az erdőfelügyelet szerepét. Az ökológiai erdő
gazdálkodás pénzügyi feltételei közt meghatározó sze
repe lesz az Erdőfenntartási Alapnak. Alapvető rendel-
tetése.a tulajdon gazdasági helyzetétől függetlenül biz
tosítsa az erdők újratermelését. Fontos szempont, hogy 
az újratermelés az ökológiai követelményeknek megfe
leljen. Az ezzel kapcsolatos korlátozások (pl. fafajmeg
választás) többletköltségeit is finanszírozni kell. 

Az Erdőfenntartási Alap pénzügyi forrását alapvetően 
az erdőjáradék képezi. E járadék képződése a termé
szeti adottságok eltéréseire vezethető vissza. A fakiter
melés árbevételének és költségeinek, valamint az újra
erdősítés költségeinek különbségeként határozható 
meg. Az állam az erdőjáradék egy részét sajátos öko-
taxként elvonhatja, hogy a pénzügyi alapból fedezze az 
ökológiai követelményeknek jobban megfelelő erdők 
létesítésének, ápolásának többletköltségeit. 

Az állam törvényekkel szabályozza a felhasználás 
szabályait. Az erdőfelügyelők szervezik meg ezek alap
ján a konkrét igénybevételt, majd a teljesítmények elis
merését és ennek függvényében a pénzeszközök átuta
lását. A felhasználás nem a jelenlegi egységáras szem
léleten nyugszik, hanem többletköltség-kiegyenlítő jelle
gű. A felhasználás objektuma: az ökológiai követelmé
nyeknek megfelelő kész erdősítés, befejezett ápolás, 
elvégzett nevelővágás. 

Magyarországon tervezik az általános öko-tax beve
zetését is. Ezt valamennyi vállalkozó fizetné attól függő
en, hogy milyen mértékben veszi igénybe az adott ter
mészeti erőforrást. Véleményem szerint ebből a pénz
ügyiforrásból egyrészt kiegészítendő az Erdőfenntartá
siAlap(p\. az erdőpusztulás következményeinek finan
szírozására), másrészt finanszírozandó az Externalitá-
sok Erdészeti Alapja. Indokolt az Erdőtelepítési Alap 
kiegészítése is ebből a fonásból. 

Az Externalitások Erdészeti Alapja fő feladata a nem 
piaci jellegű erdészeti termékek és szolgáltatások finan
szírozása. Az általános öko-taxon kívül meghatározó 
szerepet vállal képzésében az állami költségvetés. 
Emellett a vállalkozásokat is érdekeltté kell tenni adó
kedvezményekkel az Alap gyarapításában. 

A tervezésben és a felhasználásban az erdőfelügye
letnek nagy szerepet kell adni. Az erdőtervi adatokra 
támaszkodva az önkormányzatok segítségével felmérik 
a szükségleteket. A különféle társadalmi szervezetekkel 
konzultálva versenyeztetik az igényeket. E folyamatban 
meghatározó feltételt jelent atöbbcélú erdőgazdálkodás 
különféle teljesítményeinek összehangolt értékelése. 
Ezek segítségével rangsorolhatók az igények és szem
beállíthatók a költségek. Az erdészeti kutatás e módsze
rek fejlesztésében nagy segítséget nyújthat. 

Metodikai irányelvek birtokában az erdőfelügyelet a 
tervezésben és a felhasználásban nem bürokratikus 

Az erdők birtoklásának ügye Cseh-Szlováki-
ában is nehezen halad és most riadalmat kelt a téli 
olimpiai játékoknak a Tátrában való megrendezé
sének gondolata. Rudolf Nidriakprofesszor, a zó
lyomi erdészeti főiskola tájökológiai tanszékének 
vezetője tudományos érvekkel támasztja alá a 
szakma ellenkezését. Kifejti, hogy ezen a minden 
erőszakos beavatkozásra érzékenyen viselkedő 
tájrészleten mekkora, visszafordíthatatlan kárt 
idézne elő az ilyen méretű téli sportlétesítmények 
megalkotása és üzemeltetése. 

ÖFZ 1992.1. Jérőme R.) 



szervezetként, hanem különféle döntési szintek közti 
információcsere szervezőjeként vesz részt. Ez remélhe
tőleg új alapokra helyezi a környezetvédő szervezetek, 
az önkormányzatok és az erdészeti szakmai szerveze
tek kapcsolatát. A finanszírozás tárgya: az. erdőfelügye
let által szakmailag igazolt, nem piaci jellegű erdészeti 
teljesítmény. 

Hazánkban a marginális mezőgazdasági területek 
erdősítése kiemelt fontosságú feladat. Jelentősége az 
európai fejlődés szempontjai alapján fokozódik. Az el
következendő 10 évben mintegy 150 ezer hektár új erdő 
létesítése a célkitűzés. Pénzügyi feltételeinek megte
remtése végett indokolt egy decentralizált pénzügyi 
alap, az ún. ErdőtelepítésiAlap létrehozása. Főforrása: 
az állami költségvetés. Emellett az általános öko-tax is 
finanszírozzon olyan munkákat, melyek speciális kör
nyezeti problémákat új erdők létesítésével enyhítenek. 
Egyéni vállalkozások kedvezményesen vehessenek 
részt az új erdők telepítésében. így e forrás is kiegészíti 
az Erdőtelepítési Alapot. A felhasználás tárgya: az er
dőfelügyelők által szakmai normatívák által átvett sike
res erdősítés. 

Az igények felmérésben itt is szerepet játszik az 
erdőfelügyelet Olyan módszerekre van szükség, ame
lyek segítségével rangsorolhatók az igények és az ered
mény visszacsatlakoztatható az önkormányzatokhoz, 
valamint az állampoglároktioz. Ökonómiai kutatásunk 
dolgozik egy ilyen szakértői rendszeren. A három pénz
ügyi alap véleményem szerint hosszú távon biztosítja 

az ökológiai többcélú erdőgazdálkodás feltételeit. Mű
ködtetése alulról építkező információ-áramláson és az 
állampolgárok részvételén nyugszik. Az állami hatósági 
szervezetek főként kövzetítőként vesznek részt a folya
matban. A szakmai irányelvek és normatívák a mini
mumra csökkentik a szubjektív döntések lehetőségét. 

Az intézményi rendszer olyan átalakítására kell töre
kedni, mely a törvények keretei közt maximálisan előse
gíti az állampolgárok öntevékeny vállalkozásait. Az er
dőtörvényen kívül ebben a folyamatban a szakmai irány
elveknek és normatíváknak nagy jelentősége van. 

Fontos feltétel a gazdálkodó szervezetektől független 
erdőfelügyelet működtetése. Tanácsadó és ellenőrző 
tevékenységük tulajdonformától függetlenül az egész 
erdőterületre kiterjed. Különösen fontos szerepük lesz a 
nem piaci jellegű erdészeti teljesítmények rangsorolásá
ban, az állampolgárok és az állami szervezetek közti 
információcsere megszervezésében, a rendelkezésre 
álló pénzügyi keretek ésszerű felhasználásában. Tevé
kenységük kapcsolatot teremt az állampolgárok, a kör
nyezetvédő szervezetek, az önkormányzatok és az ál
lami irányító szervezetek között. 

A jogi, a közgazdasági és az intézményi rendszer 
ismertetett átalakítása előfeltételét jelenti a piacgazda
sággal azonos ökológiai alapokon nyugvó erdőgazdál
kodásnak, és egyúttal módot ad a vállalkozások térhó
dítására a nem piaci jellegű erdészeti teljesítmények 
területén. 

o o o o o 
Szakértői értekezlet Gyarmatpusztán 

A rendszerváltás egyesületünkben az 1990. évi vezetőségválasztással indult. Az új választmány még az év júniusá
ban határozatot hozott az erdőgazdálkodás új rendszerének meghatározására. Bizottság létrehívását határozta el az új 
erdészeti politika irányelveinek összeállítására. Újabb választmányi ülésen - egy évre rá - ez az elhatározás megerő
sítést nyert, megtoldva azzal, hogy nem is egy, de több bizottságot is létre kell hozni erre a célra. A további konkrét 
intézkedéseket késleltette az ilyen munka megkezdését alapozó országos politikai helyzet kialakulatlansága, alapvető 
törvények meghozatalának elhúzódása. Végül is 1991 végén jutott el az elnökség oda, hogy a szakértői bizottságot 
létrehozza a következő résztvevőkkel: dr.  Anda István,  Bánó  László,  Bodor  László,  Czebei  Sándor, Dobó  István, 
Garamszegi István, dr.  Göbölös  Antal,  Halász Gábor,  dr. Illyés Benjámin,  Kovács  Gábor,  Ormos Balázs,  dr. Papp 
Tivadar, Pápai Gábor, Dr. Péti Miklós, fíakk  Tamás,  Reményfy Lászlóné,  Stelner  József,  Wisnovszky Károly. 

A bizottság 1992. január 28-29-én Gyarmatpusztán tartotta 
első értekezletét és azon jött létre a következő 

á l lásfogla lás: 
Helyzetértékelés: A magyar erdőgazdálkodás kritikus hely

zetbe került. Az állami erdőgazdaságok többsége vesztesé
ges, a jelentős erdőterületeket is kezelő Állami Gazdaságok 
jórészt megszűnnek, a termelőszövetkezetek átalakulása so
rán, megváltoznak az eddigi tsz erdők tulajdoni és kezelési 
viszonyai. Az Erdőfenntartási Alap tartalékai elfogytak. 

A helyzet kialakulásához vezető 
ágazaton belüli okok: 

A magyar erdészet hibás választ adott a hetvenes évek 
második felétől az ágazatban és annak gazdasági környeze
tében felhalmozódott kérdésekre. A hibás intézketések követ
keztében 

- az eredménynövelések érdekében erdeinkben túlterme
lések voltak. 

- A többletbevétel jelentős részét a faiparban ós egyéb 
területen használták fel. (Az előző vezetés az Alapból mintegy 
550 millió Ft-ot költött nem erdőfenntartási munkákra.) 

- A túltartott nagyvadállomány okozta erdőfelújítási (szak
mai, anyagi) nehézségek felhalmozódtak. 

- Az Erdőfenntartási Alap képzése és felhasználása közt 
súlyos ellentmondások keletkeztek. 

- Megváltozott az erdőállomány korosztályösszetétele, a 
vágásérettségi kort (indokoltan) fel kellett emelni. 

- Az éves eredményérdekeltség egyoldalúan előtérbe ke
rülhetett, melynek következtében erdeink egy részét a kiter
melések túlzottan megterhelték. 

- A felduzzadt személyi állomány költségének nincs fede
zete. 

Az elmúlt időszak hibáiért a felelősség - a korábbi politikai 
és gazdasági rendszerjellegéből adódóan - a szakmát legfel
ső szinten irányítókat terheli, de a felelősségben osztoznia kell 
az erdőrendezésnek, a felügyeletnek és a gazdálkodó szerve
zeteknek is. A közös szakmai felelősség alól nem lehet fel
menteni az erdészeti kutatást és oktatást sem. 



Ágazaton kfvüli okok: 
- Növekvő költségek, nem emelkedő faárak, a bankhitel 

magas kamatszintje, kölcsönös eladósodás. 
- A támogatási rendszer megváltozása. 
- Túlszaporított nagyvadállomány. 
- Aszályos évek és az erdők egészségi állapotának jelen

tős romlása. 
A bizottság leghatározottabb véleménye, hogy a politikai és 

gazdasági rendszer megváltozásával szükségessé vált az 
erdészeti tulajdon és intézmény átalakítása is. 

A korábbi valós értékek megőrzése és megerősítése mel
lett az új fontossági sorrendek tudomásulvétele és az erdészet 
tervezési, gazdálkodási és felügyeleti gyakorlatába való beil
lesztése az erdésztársadalom létérdeke. 

Nem szabad megengedni, hogy a személyes egzisztenci
ákhoz való ragaszkodás befolyásolhassa az erdők sorsát 
érintő felsőbb, vagy intézményi (vállalati) szintű döntéseket. 

Az erdő és a társadalom 
- A társadalom erdőképe ma már más, mint néhány évti

zeddel ezelőtt volt, és az igény az erdők immateriális szolgál
tatásával kapcsolatban jelentősen megnőtt. Ennek az igény
nek az elsődlegessége egyértelműen megnyilvánul a tömeg
kommunikációban, a zöld mozgalmak és a természetvédelem 
elvárásaiban. Ezt az igényt az új erdőkép kialakításánál az 
erdészeknek is figyelembe kell venni. De azt is - a szakmailag 
szegényes tájékoztatás miatt -, hogy a fa kitermelése olyan 
képzeteket kelt, hogy az immateriális szolgáltatás ezzel ve
szélybe kerül. 

- Tudatosítani kell, hogy a korszerű erdőművelési elvek 
szerint kezelt erdő döntően kielégíti a környezetvédelmi, üdü
lési funkciókat is. 

- Az erdészek által szükséges tennivalók elemzését hala
déktalanul meg kell kezdeni a természetvédő, közgazdász és 
erdész szaktekintélyek bevonásával. 

Felhívás 
A Földművelésügyi Minisztérium Dolgozók és Nyugdíjasok Érdekvédelmi 

Szervezete Emlékbizottsága meg kívánja örökíteni azoknak az emlékét, akik 
1945 előtt a Földművelésügyi Minisztériumban, vagy annak országos, vármegyei, 
körzeti, járási hivatalainál, kirendeltségeinél, felügyelőségeinél, szakoktatási és 
kísérletügyi intézményeinél, állami (kincstári) uradalmakban, ménesbirtokokon, 
méntelepeken, erdőigazgatóságokon, erdőfelügyelőségeken, erdőhivataloknál, 
állategészségügyi hálózatnál, mezőgazdasági kamaráknál álltak alkalmazás
ban, onnan bevonultak katonának és a fronton, vagy hadifogságban meghaltak 
(holttá nyilvánították), továbbá bármely hadviselő fél (akár mint polgári személyt 
is) elhurcoltak, internáltak és meghaltak. 

Az Emlékbizottság felkéri a felsoroltak hozzátartozóit, hogy az elhunyt 
(holttá nyilvánított) személy nevét, születési helyét, idejét, a bevonuláskori 
(elhurcoláskori) munkahelyét, beosztását, az elhalálozás helyét, idejét levében, 
telefonon vagy személyesen közöljék, o saját címükkel, esetleges telefonszámuk
kal együtt, legkésőbb 1992. szeptember 1-jéig. 

Amennyiben az illető nem minden kért adata ismert, úgy a meglévő 
(hiányos) adatokat is kérjük közölni 

Levélcím: Földművelésügyi Minisztérium Dolgozók és Nyugdíjasok Érdekév-
delmi Szervezete, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. félemelet 7. 

Telefon: 132-4768. 
Személyes jelentkezés: a minisztérium félemelet 7. sz. helyiségében. 
Budapest, 1992. február 3. 

Földművelésügyi Minisztérium 
Dolgozók és Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szervezete 

Emlékbizottság 

- Az erdósztársadalomnak és a felső irányításnak fokozott 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a szakmailag helyes erdő
kezelés nem korlátozódhat a gazdaságos faanyag nyerésre, 
mert ez a munka egyben alapvető természet-, környezetvé
delmi és rekreációs tevékenység is. 

- Ahhoz, hogy a szakmai érveken alapuló erdőgazdálko
dást társadalmi megegyezéssel, támogatással folytathassuk, 
el kell ismernünk, el kell ismertetnünk a legszélesebb társada
lmi szinten az erdők immateriális értékének elsőbbségét. 

- A tartamosán működő és szolgáltatásokat adó erdei 
ökoszisztémafejlesztése, fenntartása, e munkákfinanszírozá
sa nem lehet a fatermesztés eredményességének függvénye. 

- A társadalom által igényelt, az erdő szakszerű fenntartá
sával nyújtott szolgáltatás árát a társadalomnak kell fizetnie, 
mert a környezetvédelmi, közjóléti feladatok teljesítése a nö
vekvő költségigények miatt összességében csak ráfizetéssel 
hajtható végre. 

- A pénzügyi támogatás elmaradásával várható az erdei 
ökoszisztéma sérülése és a társadalom közérzetének további 
romlása. 

Az erdőgazdálkodás célja és alapelvei 
Az erdőgazdálkodás célja: az erdőkfenntartása és bővítése 

a társadalom változó igényeinek figyelembevételével. Az er
dőnek, mint életközösségnek - és élettelen környezetének -
fenntartása, a közérdekű szolgáltatások biztosítása és az 
erdei termékek hasznosítása. 

A cél elérése érdekében 
- Az erdőket a természetvédelmi előírások figyelembevé

telével, a természetszerű erdők és őshonos fafajok előtérbe 
helyezésével kezelni kell. 

- Az erdőkben a gazdálkodás úgy folytatható, hogy az 
termékeivel és létéből fakadó szolgát látásaival egyaránt meg
feleljen a többcélú hasznosítás és az ökológiai tartamosság 
elveinek. 

- Meg kell határozni - erdőrészletenként - Magyarország 
erdeinek újrafogalmazott elsődleges rendeltetését. 

- Létre kell hozni az ágazat új információs rendszerét. 
- A kitermelt erdőket fel kell újítani. 
- Ki kell dolgozni az erdők kezelésének várható költségeit 

és meg kell állapítani a bevételeihez való viszonyát. 
- Új alapokra kell helyezni a vadgazdálkodást. 
- A társadalmi igények legteljesebb kielégítése érdekében 

az erdők állami tulajdonlását a jelenlegi területtel fenn kell 
tartani. 

- Az erdészetet tulajdonviszonyoktól függetlenül egységes 
nemzetgazdasági ágazatnak kell tekinteni. Felsőszintű ható
sági irányítását egy helyen kell összefogni. 

Törvénykezés, jogi szabályozás 
- Az erdők szakszerű kezelésének tulajdoni, szervezeti, 

gazdasági és jogi feltételeit magasszintű jogszabályokban, 
törvényekben kell rögzíteni. 

- A föld-, környezet- és természetvédelmi, erdő- és vadá
szati törvényeket egymással összhangban kell megalkotni. A 
törvényalkotások minden fázisában az erdő érdekeit érvénye
síteni kell. 

- Az erdőfelújítás ós fenntartás pénzügyi garanciáit tör
vényben kell biztosítani. (A magánerőből kivitelezett erdőtele
pítések pénzügyi támogatását külön kell szabályozni.) Az új 
erdőtörvénynek az erdők fenntartását, gyarapítását minél szé
lesebb körű társadalmi hasznosulást biztosító és minden er
dőtulajdonosra érvényes előírásokat kell tartalmaznia. 

- A fásításokra vonatkozó előírások ne tartozzanak az 
erdőtörvény hatálya alá. 

-Jogi és gazdasági szabályozással kell megakadályozni a 
nem állami erdők területének csökkenését és ökológiai lerom
lását. 



Az erdőgazdálkodás 
Feltételrendszere: 
- Az ökológiai követelményeknek megfelelő erdőgazdálko

dás csak az erdőtervek készítésével és a hatósági felügyelet
tel valósítható meg. 

- A törvény előírásainak figyelembevételével az erdőgaz
dálkodás szakmai feladatait úgy kell meghatározni, hogy azok 
összhangban legyenek a ráfordítási lehetőségekkel. 

- Fel kell tárni a környezet állapotának javítását célzó 
nemzetközi pénzügyi alapok igénybevételének lehetőségét. 

- A haszonvételek a tartamosságot nem veszélyeztethetik. 
- A haszonvételek korlátozása, valamint a változó gazda

sági feltételekhez való szükségszerű alkalmazkodás követ
keztében az államerdészet személyi és eszközállományát 
csökkenteni kell. 

- Az alaptevékenység jelenleginél kedvezőbb adózási fel
tételeinek megteremtésével és hatékonyabb szervezeti rend
szerrel az állami erdővagyon tartamos kezelését biztosítani 
lehet. 

- Az erdők területi bővítése az ágazat eredményéből nem 
biztosítható. 

- Az erdőtelepítések folytatása környezetvédelmi, gazda
sági és foglalkoztatási szempontok miatt rendkívül fontos. 
Ehhez nélkülözhetetlen az állami támogatás. Minden egyéb 
külföldi tőke bevonásának lehetőségét fel kell tárni. 

- Az államerdészeti vagyon hatékonyabb működtetése ós 
a közérdekű célok fokozottabb érvényesítése érdekében az 
államerdészeti szervezeti rendszert meg kell változtatni. 

- A tulajdonosi jogok gyakorlását egy központi csúcsszerv
re kell bízni, melynek területi szervei látnák el a szakkezelési 
feladatok irányítását. 

- Vagyongazdálkodási szempontból az állami erdőt oszt
hatatlan vagyonnak kell tekinteni. 

- Az erdőgazdálkodást egységesen kell szabályozni. 
- Az államerdészeti szervezet erdővagyongazdálkodási 

vagy más gazdálkodási célból vállalkozói vagyont működtet
het és vállalkozásokban részt vehet, azonban a vállalkozói 
tevékenységet szervezetileg is el kell különíteni az alaptevé
kenységtől. 

- Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenységből 
származó bevételeket elkülönítetten kell kezelni és felhaszná
lását eltérő módon kell szabályozni. Az alaptevékenység fej
lesztését a vállalkozási eredményből adókedvezménnyel cél
szerű támogatni. 

Fenntartási Alap 
- A tartamos környezetvédelmi szemléletű erdőgazdálko

dás pénzügyi feltételeit, képzését és felhasználását illetően 
normatív alapokon, egységesen szabályozott (természeti) já
radékelvonás elvén működő, központilag kezelt erdőfenntar
tási alap tudja biztosítani. Létrehozása esetén kezelését egy 
erdőbankra kell bízni. 

- Ha egy ilyen erdőfenntartási alap létrehozásának fettéte
lei nem biztosíthatók, akkor az erdőtulajdonosokat saját erdő
fenntartási alap képzésére kell kötelezni. 

- Az államerdészet esetében ezt egy tulajdonosi csúcs
szervnek kell kezelni. 

- Az egyéb erdőtulajdonosoknak saját bankszámlán elkü
lönített - az erdőfelügyelet által jogszabályokban rögzített 
normatívák által megállapított - erdőfelújítási tartalékot kell 
képezni. 

Erdőrendezés 
- Minden erdőt erdőterv szerint kell kezelni. 
- Az erdőterv szerepét az erdőtörvény határozza meg. 
- Az erdőtervezés szolgáltatás, állami feladat. 
- Az erdőrészlet szintű leltározás és az erdők egészségi 

állapotának felmérése az állam feladata, melyet az állam 
erdőrendezés útján lát el. 

- Az erdőleltár adatai állami alapadatnak minősülnek. 
- A 10 évenként megújítandó erdőterveket az erdőleltár 

adatainakfelhasználásával az Erdőtervezési Szabályzat alap
ján, meghatározott szakképzettséggel rendelkező szakem
berek készíthetik. 

- Az erdőtervet a minisztérium hagyja jóvá. 
- Az erdőterv jóváhagyás előtti felülvizsgálata az állami 

erdőrendezés feladata. 
- Az erdőtervben érvényesíteni kell a természetvédelem, 

táji erdőgazdálkodás követelményeit, fel kell tárni ezek hatását 
a hozamokra és költségekre. 

- Az erdőleltárban kell meghatározni a természetes vadel
tartó képességet. 

- Ha az erdőtelepítés erdőtörvény hatálya alá esik, függet
len a beruházás forrásától (állami, magán) - szakszerű kiviteli 
terv alapján végezhető. 

- Magánerdőkben nagyobb kezelési egységek létrehozá
sát kell szorgalmazni, melyek kezelése az erdőterv alapján 
történik. 

- 1,0 ha alatti fás területre nem kötelező erdőtervet készí
teni. 

- Azerdőterveknek, az eljárási rendnek alkalmasnak kell 
lenni az erdővagyon változásának értékelésére. 

Az erdőfelügyelet 
- Az erdőtörvény és az erdőterv szerinti gazdálkodást 

hatósági jogkörénél fogva biztosítja és ellenőrzi. Az erdőgaz
dálkodás felügyeletét valamennyi tulajdonformában egysége
sen kell szabályozni. 

- Célcsoportos állami beruházások pénzügyi bonyolítását 
és felhasználásának szakmai ellenőrzését végzi. 

- Az erdő forgalmazásváal kapcsolatos hatósági jogkört 
gyakorolja. 

- Az erdőtulajdonost területén megillető vadászati jog gya
korlásával összefüggő feladatokat ellátja. 

- Az erdőművelés erdőfelügyeleti elszámolási rendszerét 
új alapokra kell helyezni. 

Az erdőtörvény-tervezet és módosító javaslat kiegészítése 
Az Erdészeti Lapok f. évi februári számában fenti címeken publikáltak igen figyelemreméltók, és remélem, hogy az 

OEE több ezres tagjainak, valamint a velünk egyetértők véleménye mégis meghallgattatik a parlamentben. 
A fentiek szerzői azonban valamit kihagytak. Nem javasolják azt, hogy a törvény alkotói a bevezetőben határozottan 

jelentsék ki azt, hogy mi az oka a törvény meghozatalának, mi a célja ós mit akar elérni. (Lásd Erdészeti Lapok 1992. 
februári szám 33. oldal. - A Szerk.) 

A törvény végrehajtói gyakran kerülnek olyan helyzetbe,hogy nem találnak megfelelő törvénycikket bizonyos esetekre. 
Ugyanis az életünk sokkal összetettebb, semhogy minden mozzanatát paragrafusokkal lehetne igazgatni. Viszont az 
esetben, ha a végrehajtó tudja azt, mit kell elérnie, ráhúzhat egy hasonlót, amelyből kitűnik az elérendő cél. Valamikor a 
törvényeink ilyen bevezetőkkel jelentek meg. A két háború között és utána elhagyták, talán azért, hogy egyesek a tetszésük 
szerint magyarázzák. 

Még ma is? Kató Pál 
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MAJDNEM 
ugyanolyan élvezettel ol
vastam Reményfy  László 
hasonló című cikét az Er
dészeti Lapok ez évi első 
számában, mint az eddigi 

írásait. A rövid és lényegre törő stílus változatlan. A mondani
valóját illetően viszont MAJDNEM mindenben téved, vagy 
legalábbis vitatható a véleménye. 

Nem fontossági, hanem az eredeti cikk sorrendjében: 
- Pontosan nem tudom, hogy Reményfy László kiket ma

rasztal el „szocialista közgazdász" megnevezéssel, de sejtem. 
S ha jól gondolom, akkor R. L. nagyot téved. A munkaérték
elmélet lényegét nem a marxizmus találta ki. Ez az érdem 
(vagy kártétel?) a klasszikus polgári közgazdaságtanhoz kö
tődik. 

Sir William Petty (1623-1687) így vélekedett: „Ha egy ember 
Peru talajából ugyanannyi idő alatt bányászik ki és szállít 
Londonba egy uncia ezüstöt, mint amennyi idő alatt egy bushel 
gabonát tud termelni, akkor az egyik a másik természetes ára." 
Mert mindegyikben egyforma munkamennyiség (költség) tes
tesül meg. 

Ugyanez a vélemény jelenik meg a jóval ismertebb gondol
kodóknál - A. Smith, D. Ricardo - is. A „baj" tehát jóval 
korábban kezdődött, mintsem a „szocialista" közgazdászok 
„károsítása" fellelhető lett volna. Egyébként a mai nyugati 
közgazdászok a fiatalkorú erdőket (amíg hozam nincsjszintén 
a ráfordítások alapján értékelik. 

-Tudomásom szerint az erdőművelési egységárak mindig 
a termőhelynek megfelelő állomány felújítási költségeit próbál
ták meg fedezni. 

Az alapvető törekvés legalább is ez volt. Egyáltalán nem 
állt szándékában a finanszírozási rendszernek értékesség, 
értékarányok kifejezése. Ennek jóságát számonkérni rajta 
ezért értelmetlen. Azt már inkább csak a kötekedés kedvéért 
jegyzem meg, hogy egy teljesen magára hagyott gyertyános 
cseres a tarvágás után nagy valószínűséggel sarjként újul fel. 
Ennek befejezettkori egységára csupán 1 /6-a a legalább 70% 
tölgy elegyarányú gyertyános tölgyesnek. 

- Az erdősítési egységárakat most nemcsak „állítólag", 
hanem egyedüli törekvésként a szükséges költségek határoz
zák meg, feltételezve természetesen a termőhelynek megfe
lelő állományt. 

A rendkívüli változatosság, a technikai adottságok, a vad, 
az időjárás és a szakmai munka eltérő minősége miatt ez 
persze általában igaz. Tudom, hogy erdőt nem általában, 
hanem nagyon is konkrét feltételek között kell felújítani. Ezért 
bizonyos „rátartás" érvényesül az egységárak megállapításá
nál. A legrosszabb körülmények között, az elfogadott mérték
adó munkarendszer költségeire épültek az elszámolóárak. Az 
inflációval folytatott versenyben azonban csúnyán lemarad
tak, nem is minden esetben sikerült jól meghatározni a költ
ségigényt, és akkor a vadról és egyéb nem kívánatos külső 
hatásokról még nem is beszéltünk. Tehát probléma akad. 
Maga a rendszer - a teljes egységár keresztülfuttatása az 
EFA-n - sem tekinthető az egyedül üdvözítő megoldásnak. 
Folyamatosan igyekszünk jobbá, életközelibbé tenni. 

- Alapvetően mást jelentene, ha a véghasználatkor elérhe
tő hozamhoz igazodnának az egységárak. Ez a gondolat már 
többeknél, többször felvetődött. 

Tetszetős a csomagolás is: az erdőművelési tevékenység 
eredményeként létrejön afelújítort erdő, ami a felhasználónak 
eladható. 

Az ár valamiképpen a későbbi fatermékhozamokhoz kötő
dik, hiszen a majdani kitermelő ennek reményében köt üzletet. 
Van azonban néhány probléma. A jelenlegi fafaj-értékarányok 
1-4 emberöltő alatt alaposan átrendeződhetnek. Gondoljunk 
csak a bükk példájára. A századelőn valószínűleg megmoso
lyogták volna, ha valaki a ma természetes előkelő helyre 

sorolja. A következő ígéretes fa akár az akác lehet. Egyáltalán 
alaposan megváltozhat egyedileg a fafajokkal szembeni meg
ítélés. Teljesen háttérbe szorulhat a holt fa felhasználása, s a 
társadalom értékítélete szerint csak az élőfa számít. A fafajok 
közötti különbség így szinte elmosódik. Ne adj' Isten, hogy így 
legyen, mert ez a mainál jóval nagyobb környezetszennyezést 
jelentene. De a pakliban ez is benne van. 

A piac számára felfoghatatlanul hosszú az az időszak, amit 
az ilyen célú (erdősítés megvétele, még ha képletesen is) 
befektetés jelent. S egyáltalán mi van a jelenlegi ismereteink 
szerint a gazdaságtalan erdőterületekkel? Itt ki fizet kinek? 
Vagy nem lesz erdő? Még a jó termőhelyen lévő nyárerdősítés 
is, az időtáv miatt, éppen hogy belefér a saját adok-kapok 
gondolatvilágába. Reális dolog feltételezni akkor azt, hogy az 
ük- vagy szépunokám fejével gondolkozzam? Érdemes ilyen 
bizonytalan értékrendre alapozni a legfontosabb erdészeti 
tevékenységet? Nemcsak hogy nem érdemes, de nem is 
szabadi Kevésbé bioromantikus, de életközelibb, ha a fő 
törekvésünk az ökológiai szempontból optimális erdősítés 
anyagi feltételeinek biztosítása marad minden, erdőként fenn
tartani kívánt területen. 

Ez nem jelenti feltétlenül a jelenlegi rendszer változatlansá
gát. A cél elérése végett ajánlatos afontos és nélkülözhetetlen 
tevékenységekre koncentrálni, megteremtve ennek pénzügyi 
alapját, aminek forrása gondolkodásban is, agyakorlatban is 
alapvetően a véghasználati hozam kell hogy legyen. Azonban 
a terhek viselése az állam és a tulajdonos (kezelő) esetenként 
változó, de bármilyen arányú kombinációjával elképzelhető. 

No, és persze a szakmai igényességre, az „erdészszívre" 
is lehet, sőt kell is építeni. Értelme azonban csak akkor van, 
ha egyúttal az egyéb feltételeket is megteremtettük. 

Rendkívül fontos lenne (ha nem a legfontosabb) a szakmán 
kívül és saját berkeinkben is egyértelművé tenni, hogy alapve
tő feladatunk az erdők fenntartása, megcélozva az ökológiai 
optimumot. S ebben a keretben jut hozzá az egész társadalom 
az erdő szolgáltatásaihoz (faanyag és egyéb termékek, illetve 
hatások). Tesszük mindezt mindenkor az adott feltótelek kor
látai között. De akkor tényleg tegyük, s valóban így I Az utóbbi 
gondolatokat persze nem Reményfy László kritikájaként 
mondtam el, csak ha már a szónál voltam... 

- Néhány éve egyre több - döntő többségben jogos - kritika 
éri az elmúlt időszak erdőgazdálkodási tevékenységét. A bírá
latok nagy része a „sikerágazatára (sicí) való törekvésekre 
vonatkozik. A kicsengés azonban egy kicsit olyan, mintha 
mindig mások tették, engedélyezték, tiltották, tűrték volna, s 
nem mi, mindnyájan. 

Megalkottunk egy egységesnek tűnő rendszert erdőterv 
készítési és betartási kötelezettséggel, kijelölve a csapatban 
a gazdálkodó, az erdőtervező, az erdőfelgyelő, a főhatóság, 
az oktatás és a kutatás helyét egyaránt. Aztán igazi csapat
munkában, közös erővel gumifalúvá változtattuk a korlátokat. 
Ezért nem szerencsés egyes tevékenységeket, a szakma 
egyes rétegeit kipellengérezni. Azt meg különösen nem 
értem, hogy az egységárrendszer maga mennyiben tolta a 
„sikerágazat"-! szekeret. Hiszen, mint már szó volt róla, a cél 
minden esetben a szükséges költségek fedezete volt. 

Már a 26/1970. MÉM sz. rendelet előírta, hogy a termőhelyi 
adottságoknak nem megfelelő fafajú erdősítést értékkel elszá
molni nem lehet, megismétlésre kell előírni. Ez a szemlélet 
nem változott. A valóságban azonban ez is túl rugalmas, 
valójában alig betartott szabályozásnak bizonyult. A világért 
sem akarom ezért csak az erdőfelügyeletet elmarasztalni -
csapatmunka ez is. 

A „sikerágazat" címszó alatt előadottakat mint jelenséget 
tettem szóvá, ós nemcsak, sőt nem is elsősorban Reményfy 
László ellen irányul, akit - változatlan tisztelettel - ezúton is 
köszönt 

Marosi György 
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XIX. NEMZETKÖZI ERDÉSZDIÁK SZIMPÓZIUM 
1991. szeptember 29-e és október 8-a között vettünk 

részt a XIX. Nemzetközi Erdészdiák Szimpóziumon (Inter
national Forestry Students Symposium), mint a soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem képviselői. Az esemény a 
hollandiai Wageningen nevű városkában került megrende
zésre. Szervezői a helyi Mezőgazdsági Egyetem Erdőmór-
nöki Karának hallgatói voltak. 

A szimpózium - évenként változó helyszínnel - immár 
két évtizede alkalmat ad arra, hogy az erdőmórnök-hallga-
tók találkozhassanak és így megismerjék más országok, 
kontinensek erdőgazdálkodását, annak problémáit, meg
oldást keressenek a világ erdőit érintő problémákkal kap
csolatban és persze információkat szerezzenek az erdő
mérnökképzés rendszeréről a különböző egyetemeket il
letően. 

A XIX. szimpóziumra 38 országból mintegy 150 diák 
érkezett. Kitűnő alkalom volt tehát ez a találkozó arra is, 
hogy barátokat szerezzünk a Föld minden tájáról. 

A szimpózium jelmondata - „Forest, a growing concern" 
(az erdők növekvő jelentősége) - hűen tükrözi azt a prob
lémakört, amely megvitatásra került. 

Egyrészt a társadalom növekvő igénye az erdők nem 
fatermesztési célú felhasználása iránt, másrészt az erdők 
rohamos eltűnése miatt két fő problémakörrel foglakoz
tunk: az erdőterületek tulajdonviszonyaival, és az ezekkel 
kapcsolatos problémákkal, valamint az erdők hasznosítá
sának problémáival. 

1. Az erdőterületek tulajdonviszonyai 
- A földterületek hasznosítása. Ki az első és a határo

zathozó a földterületek hasznosításának módjáról szóló 
döntéseknél? 

- Adott területen mely tényezők határozzák meg, illetve 
befolyásolják a földhasznosítás módját? 

- Mely érdekcsoportok kompetensek a döntéshozatal
ban? 

- Mi a szerepe a jövő erdőmérnökeinek? 
A téma feldogozása vitaműhelyekben folyt. Minden 

egyes csoport egy-egy altémával foglalkozott, amelyek a 
következők voltak: 

1.1. A városi parkerdők jelentősége. Az erdészek és a 
várostervezők közötti együttműködés fontossága. 

1.2. Az Európai Gazdasági Közösség mezőgazdasági 
túltermelésének csökkentése és a hatékonyabb fater
mesztés. 

1.3. A „hanturger-kapcsolat": marhalegelők kialakítása 
a trópusi erdők rovására. 

1.4. Elsivatagosodás. Az erdők szerepe a dizetifikáció 
ellen. 

1.5. Az agro-erdőgazdákodás szerepe a trópusi terüle
teken. 

1.6. A hegyvidéki erdők szerepe az erózió elleni harc
ban, különös tekintettel a trópusokra. 

2. Az erdők hasznosításának problémái: 
- Többcélú hasznosítás. 
- Mely funkciókat képes betölteni egy erdő? 
- Hogyan lehet az egyes funkciók (fatermesztés, véde

lem, rekreáció...) értékét gazdasági mutatókkal kifejezni? 

- Kinek van beleszólása az erdőterületek hasznosításá
nak döntési folyamatába? 

Az altémák a következők voltak: 
2.1. Különítsük el vagy integráljuk az egyes tevékeny

ségeket az erdőn belül. 
2.2. Az erdei melléktermékek szerepe. 
2.3. Az erdő funkcióinak értékelése: 
Az ökonómiai szempontok szerinti döntéshozatal az 

egyetlen lehetséges út? 
2.4. Természetvédelem. Az emberek távol tartása a 

védendő természeti értékektől. A természetvédelem átér
tékelésének szükségessége: ne csak azt védjük, ami „vég
veszélyben" van! 

2.5. Európa önálló faellátásának lehetőségei hatéko
nyabb fatermesztési rendszerek kifejlesztésével. 

Az altémák feldolgozása folyamán minden csoportban 
a résztvevők egy-egy 15-20 perces előadást tartottak. 
Majd a csoportok vitavezetőinek - akik holland diákok 
voltak - segítségével próbáltunk választ, megoldást keres
ni a műhelymunka közben felmerülő kérdésekre. A csopor
tok végkövetkeztetéseit egy diákcsoport összegyűjtötte, 
elemezte és végső formában összeállította. 

Az alább felsorolt végkövetkeztetésekre jutottunk: 
1. Jelenleg az ember a természet elsődleges pusztítója, 

mivel még nem ismerte fel az emberiség és a természet 
együttélésének kölcsönösségét. 

2. Az erdészeknek igen csekély befolyásuk van a dön
téshozatalnál. Ennek oka, hogy a társadalom, a közvéle
mény alulértékeli az erdők jelentőségét, a gazdasági hata
lom az erdőt csupán „faanyagnyerő helyként" kezeli. 

3. Az erdészeti oktatás meglehetősen hiányos, és szűk
látókörűén csak az erdőre összpontosít. 

4. A mai erdészek nem veszik figyelembe a társadalmat, 
vagy kis jelentőséget tulajdonítanak neki, ami közvetlenül 
kihat az erdőterületek használatának módjára. 

5. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos problémák (kör
nyezet- és természetvédelem) megértéséhez szükség van 
az erdészeti témák bevonására az általános oktatási rend
szerbe. 

6. A földtulajdonlás, földhasználat kérdéseinek eldönté
sére gyakran nincs beleszólása az erdészeknek. 

Az erdő termelési szerepén kívül egyéb funkcióinak 
konkrét értékelése változatlanul legizgatóbb kérdése 
ökonómusainknak. Az IUFRO legutóbb többnapos kon
ferencián tárgyalta a kérdést Göttingában öt kontinensről 
jött résztvevőkkel, a FAO pedig az egész világot felölelő 
tanulmányra készül, amely az erdőgazdaságon túlmenő
en valamennyi természeti erőforrással való eljárást fel
ölelve. Az ökológiai krízis legfőbb oka a természeti va
gyon értékelésének hiánya; ideje, hogy legalább az erdő
gazdaság olyan számokhoz jusson, amelyekkel kimutat
ható, hogy szolgáltatásaiért elismerésként nem elegendő 
a vállveregetés... 

(ÖFZ. 1991.7. Ref.: Jéröme R.) 



7. Még mindig nincs megfelelő pénzügyi módszer az 
erdőterületek és erdőfunkciók értékelésére. 

8. Az erdésztársadalom szerepének meg kell változnia, 
ha nagyobb felelősséget akar vállalni a világ erdeiért: 

- Az erdésznek „ki kell lépnie" az erdőből és „belépni" a 
társadalomba. 

- Minden szinten (helyi, nemzeti, nemzetközi) aktívabb 
szerepet kell kivívni és vállalni a döntéshozatalban. 

- Fel kell hívni a társadalom figyelmét az erdők növekvő 
jelentőségére. A figyelmeztetés eszközei a különféle mé
diák (újság, televízió... stb.) és az oktatás lehetnek. 

- Az erdőkkel kapcsolatos tudásanyagot, a problémák 
megoldási lehetőségeit és a tanácsokat, javaslatokat köz
érthetően kell megfogalmazni. 

- Meg kell találni az egyensúlyt az érdekek érvényesí
tése és a törékeny természet között. 

- A társadalmi igények elsőbbséget élveznek. Ezek 
alapján döntsük el egy adott terület hasznosításának, ke
zelésének módját. 

9. Az erdészeti oktatás rendszeren is változtatni szük
séges: 

- Az erdészeti ós más diszciplínák integrációjára kell 
törekedni, különös tekintettel a szociológiára. 

- Engedni kell, hogy az erdőmórnök-hallgatóknak na
gyobb befolyásuk legyen az erdészeti oktatási rendszer 
kialakításában. 

- Fektessenek nagyobb hangsúlyt a diákok látókörének 
kiszélesítésére, gondolatok kicserélésére, a kutatásban 
való részvételre mind helyi, mind pedig nemzeti és nem
zetközi szinten. 

- Törekedni kell az elmélet és a gyakorlat közötti eltéré
sek minimalizálására. 

10. Területi, nemzeti és nemzetközi szinten is nagy 
szükség van a döntéshozók és az erdészek közötti együtt
működésre az átfogó problémák megoldásában. 

11. A problémák hosszú távú megoldásának alapja egy 
„szellemi forradalom", mely a környezetünk megóvását, a 

A politikai felfordulás,  a  gazdasági káosz  ós a környe-
zeti ártalmak  eluralkodása  nagy  hatást  gyakorol  a  volt 
Szovjetunió erdeke,  erdészeti  iparára  és  fsexportjára. 

Hogy mennyire súlyos a helyzet, az már az 1991. 
augusztusi puccskísérlet előtt Is nyilvánvaló volt Az 
előző esztendőbem 12 millió m 3 fa exportja maradt el a 
normális viszonyok kőzött szerződési kötelezettségé
nek részteleire is ügyelő Szovjetuniónak. 

A belső faeItatás helyzete is rohamosan romlott, 1990-
rői 1991-re 67 millió m-t jelentő 17%-os csökkenéssel 
számolt a még központilag készített fakitermelési terv. 

A drasztikus csökkenés főbb okai: a fakitermelési 
kapacitás beszűkülése; a fakitermelési lehetőségek idő 
előtti kimerítése egyes helyeken; a megbízható eszkö
zök hiánya; elavult szervezés; környezeti korlátozások; 
alacsony hatásfokú, sok veszteséggel {áré termelések. 

Mindezek háttere a szovjet kormányzat ós az önálló
suló köztársaságok, valamint a fakitermelési és környe
zetvédelmi érdekek növekvő konfliktus volt 

Az erdészek és fakitermelők hagyományos konfliktu
sának az volt az oka, hogy tevékenységük szervezetileg 
is teljesen elkülönült Csak tavaly hozták létre az integ
rált Erdészeti Válalatokat (KLP), Ezek egyesftJk az erdé
szetet és fakitermelést azzal a jelszóval, hogy Juci ter
meli, újítsa is fel az erdőt". 

környezet és az egymás iránt érzett felelősség növekedé
sét vonná maga után. 

12. Olyan törvények megalkotására kell törekedni, me
lyekjobban figyelembe veszik a „természet törvényeit". Az 
erdészeti politika feladata ezen elvek érvényre juttatása. 

13. Szükség van a kommunikációra az erdészek, a 
döntéshozók és a társadalom között, ezért fontos az erdé
szek kommunikációs készségének fejlesztése. 

Természetesen ezek a végkövetkeztetések nem tartal
mazhattak konkrét programokat, megoldási javaslatokat, 
mivel a felmerült problémák megoldásának első lépéseit 
helyi szinten kell megtennünk, a helyi érdekcsoportokkal 
harcolva. Ez pedig országonként más és más. 

A szipózium során előadásokat is hallhattunk, például. 
dr. Salleh Mohd. Nor (az IUFRO elnöke): A trópusi erdők 
növekvő jelentősége, prof. dr. ir. RAA O /deman.fkz erdők 
hasznosítása. 

Megismertük valamennyire Hollandia erdőgazdálkodá
sát is: kirándulásokon vettünk részt, holland erdőmérnökök 
előadásait hallgathattuk. 

Mindent egybevéve a szimpózium kitűnő alkalom volt 
ismereteink bővítésére, a világban felmerülő erdészeti 
problémák megismerésére, barátok szerzésére és az an
gol nyelv gyakorlására. 

Kellemes meglepetés volt tapasztalni, hogy milyen jól 
szervezett információcsere folyik az erdészeti egyetemek 
között (főleg Nyugat-Európában). Ezen információcsere fő 
lebonyolítója az Erdész Diákok Nemzetközi Szervezete 
(International Forestra Students Association = IFSA), 
melynek bármely egyetem tagja lehet, ha létrehozza és 
megszervezi a saját helyi IFSA csoportját. Nálunk - sajnos 
- ez még nem történt meg, ezért Hollandiából hazaérkezve 
igyekeztünk ezt a csoportot megalapítani. Jelentkezésün
ket már elküldtük az IFSA központjába, Lisszabonba. 

Batthyányi Anikó 
Gulyás Gyula 

Az orosz köztársaság erdeibői nagy területeket von
tak ki a termelés alól. Kiváló minőségű Pinus síbMca és 
P. koraiensis állományok termetesének tiltásával meg
késve kísértik meg Szibériában és Távol-Keleten a roha
mosan apadó források megőrzését. Korlátozzák a terme
lést a halak fvásl helyét képező folyókat övező erdőkben 
is, hogy fékezzék a kereskedelmií halállomány csökkené
sét Oroszország 71,4 mit Bárd m 3 fakész le tértek kereken 
1/3-át érinti a korlátozás, ugyanakkor az alacsony haté
konyságú fakitermelés során jellemzően 30-50% megy 
veszendőbe a ledöntött fának a hatalmas tarvágások
ban. 

A környezetszennyezés erdót pusztító hatása is sok 
helyen nyilvánvaló. 

Az ellenőrzés és a felelősség átkerűlése a központi 
tervező és végrehajtó szervektől (pL Gospfan, 
Míntesprom) az önállósuló köztársaságokhoz az egykor 
monolitikus szovjet struktúra gyors szétesését eredmé
nyezi. 

Mindez egy szabályozatlan helyzetet teremt Egyes 
köztársasági és helyi hatóságok környezetvédelmi 
okokból tiltják vagy korlátozzák a termeiest területükön, 
mig másutt a meg megmaradt erdőkben szabad utat 
engednek mindennemű fakitermelési tevékenység
nek. (World Wood 1991. dec. Ref.: Varga 8.) 



1991. október 9-én Erdészeti és Faipari Műszaki Bizottság 
alakult. 

A bizottság szándékaink szerint szakmai fórumként fog 
működni az erdészet, a fűrészipar, afa alapanyagú lemezeket 
gyártó, a különféle fa félkésztermékeket gyártó, valamint a 
vegyesipar szakterületén. 

Elsődleges feladatai közé tartozik az 1993. január 1-jével 
induló egységes európai piacra való felkészülés elősegítése a 
szabványosítás terén. Ez azt jelenti, hogy korszerűsítjük szab
ványosítási munkamódszerünket a Nemzetközi Szervezet 
(ISO), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
szabványainak beépítésével a magyar szabványrendszerbe, 
felülvizsgáljuk a szakterületen érvényben lévő szabványokat 
az ISO, illetve a CEN előírásainak megfelelő szempontból, és 
hatálytalanítjuk mindazokat, amelyek ütköznek azokkal. Ez 
azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy szükség esetén 
új nemzeti szabványok kidolgozására is sor kerüljön, főkép
pen, ha az adott témában ISO, illetve CEN szabvány nem 
létezik. 

1991. október 23. óta a Magyar Szabványügyi Hivatal a 
CEN társult tagja. Ez azt jelenti, hogy minden munkaanyagot 
megkapunk és véleményezhetjük azt, a CEN műszaki bizott
sági üléseken képviseljük hazánkat, azonban a szavazásban 
részt nem veszünk. 1995-ben megvalósulhat teljes jogú tag
ságunk is, ha szabványrendszerünk átalakítása azt megenge
di. 

1993-tól kezdve az Európai Gazdasági Közösség tagorszá
gai minden CEN szabványt bevezetnek a saját nemzeti szab
ványrendszerükbe, ugyanakkor kölcsönösen elismerik egy
más nemzeti szabványait. 

Az Európai Közösség (EK) országaiban a szabványok a 
gyártó számára nem kötelező hatályúak. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy szabványokra többé nincs szükség. Vannak 
területek, ahol a közérdek, elsősorban az egészségügyi, biz
tonsági, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi okok továbbra 

Értesítés 
Korlátozott mennyiségben még kaphatók a 

csúcsban mért 
- rönkköböző táblázatok c. kötet, 

- egyéb erdei választékok 
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köbözótáblái, 
valamint a kötelező 
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is indokolttá teszik a szabványok kötelező betartását. Ez eset
ben azt külön rendelkezések (direktívák) írják elő. Egyébként 
a gyártónak bizonyos feltételek mellett van lehetősége eltérni 
a szabvány követelményeitől. Abban az esetben, ha a szab
vány szerinti megoldást választja, akkor előnyösebb helyzet
ben lesz, mert arról eleve minden hatóság feltételezi, hogy az 
kielégíti a direktíva követelményeit; ha pedig a másik megol
dást választja, a szabványtól eltérőt, a gyártónak azt minden 
esetben bizonyítania kell. A szabványelőírások kibocsátását 
üzleti érdekeik alapján maguk a termelők és a kereskedlemi 
vállalatok tartják szükségesnek, és csak olyan szabványok 
kidolgozására kerül sor, amelyekre a gazdasági területről je
lentkezik igény, illetve megrendelés. Különös figyelmet fordí
tanak a termékek minőségtanúsítására, illetve azok minőség
ellenőrzésére, miután ebben legjelentősebb szerepe a konku
rens cégeknek van. ők rendszeresen vizsgálják piaci vetély
társak termékeit, és ha azok nem felelnek meg a tanúsításnak, 
akkor bírósághoz fordulnak. 

Az utóbbi években mindkét szabványügyi szervezetben -
az ISO-ban és a CEN-ben - a vizsgálati szabványok kidolgo
zásáról mindinkább a termékszabványokra helyeződik a 
hangsúly. Ez érthető is, miután 1993. január 1-től Európában 
bevezetésre kerül az úgynevezett termékfelelősségi rendszer. 
Ennek értelmében hibás áruk esetében a gyártónak nem 
csupán a vétlenséget kell a továbbiakban bizonyítania, hanem 
a termék által okozott kárt is teljes mértékben meg kell téríte
nie. A jövőben a gyártó vállalatoknak az egységes európai 
rendszeren belüli minőségtanúsítási kötelezettséggel kell ter
mékeiket előállítaniuk. 

Ez azt jelenti, hogy azt a terméket, amelyre minőségi bizo
nyítványt állítottak ki a Közös Piac országain belül, vizsgálat 
nélkül beengedik az országba; ehhez azonban szükséges, 
hogy a bizonyítványt olyan szervezetek állítsák ki, amelyeket 
Brüsszelben bejegyeztek. A Nemzeti Akkreditálási Rendszer 
kialakítása hazánkban - amelynek előkészítő munkálatai már 
folynak - többek között ezt a kérdést is hivatott elősegíteni. 

Az elkövetkező időszakban nemzeti szabványaink korsze
rűsítésénél, új szabványok kidolgozásánál azokat nem a ha
zai adottságokhoz, illetve lehetőségekhez igazítjuk, hanem 
felzárkózunk a nemzetközi, az európai szabványok követel
ményeihez azzal a céllal, hogy termékeink gazdaságosabbá 
és versenyképesebbé váljanak. A közös CEN szabványok 
alkalmazása eleve csökkenti a kutatásra, a termelésre fordított 
költségek részarányát, amely a termelőkre hárul. A fogyasztó 
érdekeit pedig az ezzel összefüggő verseny növekedése szol
gálja. 

A Magyar Szabványügyi Hivatal a jövőben intézetté alakul 
át, amely egyesületi formában működteti a különböző műszaki 
bizottságokat, így a Magyar Erdészeti és Faipari Bizottságot 
is. 

A bizottság nyílt szavazással megválasztotta 
- elnökét, Káldy  József, a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 

Gazdaság igazgatója, 
- elnökhelyettesét, dr.  Wíttmann  Gyula, az AGROKOMP-

LEX Ipari Rt. fejlesztési főmérnöke személyében. 
A műszaki bizottság titkársága a Magyar Szabványügyi 

Hivatal mezőgazdasági és élelmiszeripari szakosztályán mű
ködik, titkára a szakterületet gondozó illetékes szakreferens. 
A műszaki bizottság ülésén került sor az 1992. évi munkaprog
ram, valamint az ideiglenes alapszabály megvitatására és 
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elfogadására. Konkrét szabványalkotó tevékenységgel a mű
szaki bizottság nem foglalkozik. Erre acélra szakértőkből álló 
szakirányú albizottságokat, munkacsoportokat hozunk létre 
az ISO- és a CEN-hez hasonlóan, messzemenően támasz
kodva az eddig működtetett hazai szakértő bizottságokra. 
Céljai és feladatai közé a következők sorolhatók: 

- a Magyar Szabványügyi Intézet megalakulásának előké
szítése; 

- közreműködés a szabványügyre vonatkozó műszaki, tu
dományos információk hozzáférhetővé tételében; 

- a tagok szakmai érdekeinek képviselete a szab
ványosításterületén; 

- közreműködés a magyar szabványrendszer korszerűsí
tésében; 

- a gazdasági szférából jelentkező szabványosítással kap
csolatos igények kielégítése; 

- munkaprogram kialakítása ós annak megvalósításához 
szükséges feltételek és anyagi eszközök előteremtése; 

- javaslatok megtétele a nemzetközi és európai szab
ványok és egyéb műszaki kiadványok átvételére, valamint 
terjesztésére; 

- együttműködés a szabványosításban érdekelt egyéb ha
zai és külföldi szervekkel; 

- részvétel az ISO és a CEN műszaki bizottságainak mun
kájában, képviselők delegálása az ülésekre; 

- a tagok összehangolt fellépésének koordinálása mind
azon kérdésekben, amelyek a szabvánnyal és a minőséggel 
kapcsolatos érdekeik érvényre juttatása kapcsán felmerülnek. 

Az Erdészeti és Faipari Műszaki Biztotság alapító tagjai: 

AGROKOMPLEX Ipari Rt., 
ANTICIMEXPROTECT Kft., 
Bajai Épületasztalos és Faipari Válallat, 
ERDŐKÉMIA Vállalat, 
Faipari Kutató Intézet, 
FAGOSZ, 
Gyufaipari Vállalat, 
INTERSPÁN Közös Vállalat, 
MÁV Faipari Üzem, 
Mecseki EFAG, 
MOSZ, 
MULTIPÁN Közös Vállalat, 
Nagykunsági EFAG, 
PYROSTOP Kft. és a Somogyi EFAG. 

Tekintettel a műszaki bizottság önkéntességére és nyitott
ságára, a fenti felsorolást nem tekintjük véglegesnek. To
vábbra is várjuk a minőségért elkötelezett mindazon válla
latok, intézmények és szakértők jelentkezését és csatlakozá
sát a munkához, akik tevékenyen kívánnak részt venni a 
nemzetközi és az európai szabványok kidolgozásában és 
honosításában. Ugyancsak várjuk javaslataikat az érvényben 
lévő hazai szabványok felülvizsgálatára, valamint hatálytala
nítására is. 

Erdőbirtokosság - erdőszövetkezet 
A jelenleg hatályos erdőtörvény (1961 .évi VII. törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozták az erdőbirtokossági 

társulati erdők fogalmát. Atársulati erdők kialakulása történetileg hosszúfolyamatra vezethető vissza, hiszen évszázadokkal 
ezelőtt teremtődtek meg ennek a sajátos tulajdoni (használati) jognak az eredői. 

A társulat: közös tulajdonlás; a tulajdonos az erdőbirtokosság, amelyen belül a tagok érdekeltségének arányát atársulati 
névjegyzék tünteti fel. A társulatok erdeiben államerdészeti üzemeltetés keretében kell gazdálkodni. 

Mint ismeretes, az 1991. évi XXV. törvény (közismert elnevezéssel: kárpótlási törvény) egy rövid mondatban rendelkezik 
az erdőtulajdonosok kárpótlásáról, ugyanis a törvény 13. § (1) bekezdése szerint, ha az egykori tulajdonos erdőterület 
elvételével szenvedte meg a kárt, akkor a kár mértékét az aranykorona (AK) érték négyszeres szorzatával kell megállapítani. 
Ennek atermőföldhöz képest eltérő számítási módnak az az oka, hogy az AK érték erdők esetében nyilván nem tartalmazza 
az „erdő", a fák értékét, viszont visszamenőlegesen nyilván nem lehet konkrét kárértéket megállapítani, ezért a négyszeres 
szorzója AK átalánykártérítésként is funkcionál. 

A kárpótlási törvényt egyfajta végrehajtási törvényként lehet minősíteni a szövetkezetekre vonatkozó átmeneti szabá
lyokat tartalmazó 1992. évi II. törvényt, amely a „termőföldre vonatkozó sajátos szabályok" című részben, annak 24. §-ában 
erdőre vonatkozó szabályt is tartalmaz. E szerint: „a szövetkezet közös használatából kikerült erdőben és legelőn - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - osztatlan közös gazdálkodást kell folytatni." 

Ha összevetjük a bevezető gondolatokat ez utóbbi törvényi rendelkezésekkel, látható, hogy a törvény megteremtette a 
lehetőséget az erdőbirtokosság továbbéléséhez, de nem zárja ki egy másmilyen hasznosítási lehetőség előfordulását. Ez 
a másmilyen hasznosítás az erdőszövetkezet lehet. Nézzük végig ennek törvény szerinti lehetőségót. Az erdőbirtokossági 
társulat és a szövetkezet között az a különbség, hogy az erdőbirtokosságnál  a társulat a tulajdonos, az újtípusú (az 1992. 
évii. törvény szerint alakult) szövetkezeteknél  a tag  megmarad tulajdonosnak, hiszen tulajdonáról nem mond le, viszont 
tulajdonát közös használatba adja. Ha tehát a kárpótlási eljárás során a kárpótoltak elhatározzák, hogy erdőbirtokossági 
társulatot alakítanak, akkor az erdők tulajdonjogát a társulat megszerezheti, de eleget kell tenni az idézett tövénynek 
(átmeneti törvény 24. §). 

Ha viszont a kárpótlási eljárás során a régi tulajdonosok (vagy az újak, hiszen erdőre is lehet licitálni minden megkötöttség 
nélkül), akik erdőt kapnak a kárpótlási jegyért és nem kívánják tulajdonukat átruházni másra, a közös gazdálkodást úgy 
tudják a legegyszerűbben megvalósítani, hogy „erdőszövetkezetet" alakítanak. Ebben az esetben a tulajdonukban marad 
az erdőterület (illetőleg kimérés nélkül a közös tulajdonból a részarány) és a közös hasznosítás megoldható. 

Szövetkezetet - az új törvényi szabályozás szerint - már öt személy is alakíthat. Nem szükséges olyan anyagi 
eszközökkel rendelkezni, mint például a kft, vagy részvénytársaság alapításakor (1, illetőleg 10 millió Ft). A szövetkezet 
ugyanúgy jogi személy, mint az erdőbirtokossági társulat, illetőleg a kft., vagy rt. 

Elnevezésben pedig lehet utalni a tulajdonosok helyzetére ós meg lehet alakítani az „erdőbirtokosok szövetkezetéit. 
Dr. Karner Ottó 

MOSZ főtanácsos 
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M I A HELYZET? 
Kényszerhelyzetben 
vagyunk, 
méghozzá nem is először. Néhány éve egyik napilapunknak 
nyilatkozott így az ágazatunkat irányító főtisztviselő, amikor a 
túlzottan magas fakitermelés szükségességét indokolta. Hogy 
tudniillik az újonnan létrehozott nagy fűrészipari kapacitások 
kihasználása érdekében „kényszerülünk" a nagy fakitermelé
sekre. Majd - kevéssel ezután - ismét „kényszerhelyzettel" 
indokolta a nyugatra irányuló gömbfaexportot, miszerint azért 
adjuk el feldolgozatlanul az értékes faanyagot, mert nem győz
nénk itthon felfűrészelni. Vagy tényleg nem tudtuk a kívánt 
minőségben? De akkor hol az eredménye a milliárdokat fel
emésztő „vertikális integrációnak és fűrészipari rekonstrukci
ónak"? 

A rendszerváltás után, a dilettáns vezetés megszűntével 
azt gondolhattuk, hogy vége lesz a mellébeszélésnek, hazu-
dozásnak, a „kényszerhelyzeteknek". Ám az Erdészeti Lapok 
februári számában ismét találkozunk e „szakkifejezéssel". Ez
úttal az Erdőfenntartási Alap szűkös volta indította a főosztály
vezetőnket a „kényszerhelyzet" újbóli meghirdetésére. De e 
miatt nem tanúsít túlzott aggodalmat, mert szerinte az „...erdő
felújítási munkák 1 -2 éves elmaradása nem okoz akkora kárt, 
hogy az ne lenne korrigálható..." Ámde magam abban a „kény
szerhelyzetben" vagyok, hogy kétségbe kell vonnom e meg

nyugtató mondás igazát. Először is, az erdőfelújításban már 
eddig is sokkal több elmaradást szedtünk össze az 1 -2 évinél. 
Erre nem ráfejelni kell további 1-2 évit, hanem törleszteni 
illenék már belőle valamit. Másrészt, a szomorú példák tanú
sága szerint nem 1-2 évi, de néhány hónapi késedelem is 
tönkreteheti az eddigi erőfeszítések eredményét. (Mindezek 
bemutatására készséggel vállalkozom egy rövidke erdei túra 
keretében.) 

Szerencsére van - volna - lehetőség a pénzhiánnyal küzdő 
gazdaságok fellendítésére, például a vadászbérleti díjak reális 
szintre emelésével. Sajnos azonban a főosztályvezető szerint 
ez nem lehetséges, mert, mint mondja: „A vállalati önállóság 
szuverenitását (sicl) csorbítaná bármiféle beavatkozás a bér
leti kérdésekbe". 

Hát kérem, itt nemhogy az „önállóság szuverenitását" nem 
szabadna félteni, hanem egyenesen a bűnüldöző szervekhez 
kellene fordulni az állami javak elherdálása, a korrupt kapcso
latok felderítése és felszámolása érdekében. Kétségbe kell 
vonnom ugyanis a bérbeadó szervek tisztségviselőinek a tisz
tességét, akik nem tesznek meg mindent a bérleti díjak reális, 
a piacon elérhető maximális szintre emelése érdekében. 

Az igazi megnyugvást tehát az hozná meg a számomra, ha 
észrevételeim nyomán nem 1-2 évi elmaradás következnék 
be erdeinkben, hanem inkább 1-2 évit be tudnánk hozni a 
tetemes elmaradásunkból! 

Reményfy László 

Kényszerhelyzet, 
avagy kereszttűz 

Reményfy László erdőmérnök kollégával és néhány millió 
magyar állampolgárral együtt magam is reméltem és remélem, 
hogy a rendszerváltozás után sok minden megváltozik. 

Reméltem és remélem, hogy egyszer vége lesz a mellébe
szélésnek, hazudozásnak és egyéb a közmorált mérgező 
szokásnak. Abban azonban biztos vagyok, hogy a változások 
folyamatában az erkölcsi mélypontról való kikapaszkodás a 
legkeservesebb és leglassúbb küzdelem. 

Ebben erősít meg az az elszomorító tapasztalás, hogy 
szakmai vitáink is sokszor a szellemi erőfeszítést alig igénylő 
személyeskedések ringjében folynak, gyakran övön aluli ütés
váltások közepette. Erre utal az a jelenség is, hogy elemzés 
és érvelés helyett szakkérdésekben előkerülnek a múlt rossz
emlékű módszerei. 

Például a címkézés. 
Ezen módszer szerint, ha egy kijelentés nem tetszik - pl. 

az, hogy „kényszerhelyzet van" - akkor nem magának a 
megállapításnak a helyessége vagy helytelensége válik érvelő 
kritika tárgyává, hanem címke készül a kijelentésből. Előbb 
azonban - a kijelentés tárgyától teljesen független, ám -
hatásos negatív fogalmakkal (mellébeszélés, hazudozás, di
lettáns vezetés) a kívánt érzelmi töltés kapcsolandó a címké
hez. Ezután csak a ragasztás marad, az érvekre már nincs 
szükség. 

Akik nem azzal a szándókkal olvasták el a februári szám
ban - a Hónap kérdése rovatban - megjelent interjúmat, hogy 
mibe lehet belekötni, bizonyára emlékeznek, hogy az Erdő
fenntartási Alappal kapcsolatos fenti kijelentésemet részlete
sen indokoltam. Megismételni felesleges, és mivel nem érvek 
és adatok állnak szemben vele, vitatkozni sem lehet érdemben 
róla. Az sajnos banki számlakivonatokkal nyomatékosított 

tény, hogy az Alapnak a szimulált gazdaság összeomlása 
következtében előállt helyzete az erdőfelújításokra nézve fi
nanszírozási kényszerhelyzetet jelent. 

Az Erdészeti és Faipari Főosztályra most a romeltakarítás 
lehangoló munkája és az alkotmánynak is megfelelő új finan
szírozási rendszer kidolgozása hárul. Az utóbbi munkához 
minden javaslatot, segítő kritikát szívesen fogadunk. 

Nehéz azonban az olyan ötletek figyelembevétele, amelyek 
nem összefüggő és összehangolt gondolatok részeként, ha
nem indulatos általánosítások formájában jelennek meg. És 
reménytelen a konszenzus - vezesse bár a legjobb szándék 
és szakmai hevület a kritikust - ha nem a fair play szabályai 
szerint vitatkozunk. 

Felhívom a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a legutóbbi 
időben mindezekről a felvetett kérdésekről több cikkben és 
riportban tájékoztatást adtunk, pl. 

- Dauner Márton: Az erdőgazdálkodás és az alap
anyaggyártó faipar szakmai, szervezeti kapcsolatainak idő
szerű kérdései (Faipar XL. évf. 1990/12.) 

- Holdampf Gyula: Adósságállomány az erdőfelújításban 
(Erdészeti Lapok 1991. okt.) 

- Merkel Gábor: Az Erdőfenntartási alap múltja, jelene-jö-
vője? (Erdészeti Lapok 1991. okt.) 

- 1992. évi beköszntő cikk (Erdőgazdaság és faipar 
1992/1.) 

- Négyszemközt a kereszttűzben (interjú, Nimród, 1992. 
március) 

- A vertikum jövője (Erdőgazdaság ós faipar 1992/2.) 
- Beszélgetés Dauner Mártonnal (Erdészeti Lapok 1992. 

február). 
Mindezen válaszcikk közlése mellett is kötelességemnek 

érzem továbra is a közvetlen tájékoztatást, melyre Reményfy 
László esetében úgy is szívesen vállalkozom, hogy az Erdé
szeti Lapok társaságában minden feltett kérdésére válaszo
lok. 

Dauner Márton 



E rövid írásomban nem a hazai, hanem a Németor
szágban bevált vadkárbejelentést, -térítést stb. ismerte
tem. 

A szövetségi állam és a szövetségi tartományok elő
írásokat bocsátottak ki, amelyek szabályozzák a vad, és 
a vadászat által okozott károk megtérítésével kapcsola
tos eljárást. Kérdések kapcsán kívánom megvilágítani 
ennek az eljárásnak az egyes szakaszait. 

Ki téríti meg a vadkárt? A szövetségi állam vadá
szati törvénye szerint (29. § 1.) a közös tulajdonban lévő 
vadászterületen a vadásztársaság köteles a vadkárt 
megtéríteni a károsultnak. Ezt a kártérítési kötelezettsé
get a vadászati haszonbérleti szerződés által részlege
sen vagy egészen át lehet ruházni a szóban forgó 
vadászterület haszonbérlőjére. Ha a haszonbérlő nem 
képes a teljes kártérítést megfizetni, akkor a vadásztár
saság a kezes. A vadásztársaságnak joga van ahhoz, 
hogy a vadkár megtérítéséhez szükséges anyagi esz
közöket a társaság tagjaitól behajtsa a területben való 
részesedésük arányában. 

Ha az illető földterület magántulajdonban lévő va
dászterülethez tartozik, akkor annak tulajdonosa vagy 
haszonélvezője köteles a vadkárt megtéríteni. Itt is fenn
áll a lehetőség, hogy a kártérítési kötelezettséget a 
vadászati haszonbérleti szerződés által a vadászati ha
szonbérlőre áthárítsák. A vadászati haszonbérlő fizetés
képtelensége esetén a tulajdonos vagy a haszonbérlő a 
kezes. 

Ha a földterület magántulajdonban lévő vadászterü
letheztartozik, akkor a vadkár-megtérítési kötelezettség 
azon jogviszonyhoz igazodik, amely a károsult és a 
vadászatra jogosult személy között áll fenn. Érvényes 
az, amit a haszonbérleit szerződésben rögzítettek. Ha a 
szerződésben mást nem állapítottak meg, akkor a vadá
szatra jogosult személynek a kárt mindazon esetekben 
meg kell térítenie, ha ki nem elégítő kilövés, vagy a vad 
túl magas száma által ő okozta a kárt. 

Ha a vadkárt olyan csülkösvad okozza, amely vadas
kertből tört ki, akkor egyedi az a személy a kártérítésre 
kötelezett, aki a vadaskert tulajdonosaként, haszon
élvezőként vagy vadászatra jogosultként üzemelteti a 
területet. 

Ki téríti meg a vadászat által okozott kárt? A 
haszonbérlő köteles azon károk megtérítésére, amelye
ket a vadászat folyamán a vadászok, a hajtók, a kutyák 
és a járművek okoznak. 

Milyen határidőt kell betartani a vad és a vadászat 
által okozott károk bejelentésénél? A német vadásza
ti törvény 34. §-a kötelező erővel előírja, hogy a vad és 
a vadászat által okozott kárt egy héten belül be kell 
jelenteni. Ha a bejelentés később történik, akkor a kár
térítési igény érvénytelen. Az egyhetes határidő azzal a 
nappal kezdődik, amelyen a károsult tudomást szerzett 
a kárról, illetve „kellő gondossággal végzett megfigyelés 
esetén" tudomást szerzett volna róla. 

Ezen határidő betartására azért helyez a törvény 
ilyen nagy súlyt, hogy a kár okát kifogástalanul fel lehes
sen ismerni és meg lehessen állapítani, hogy ki köteles 
a kárt megtéríteni. „Kellő gondossággal végzett megfi
gyelés" alatt az értendő, hogy a károsult egész éven át 
köteles a földjét megfigyelni. Nem szükséges azt min
dennap megtekintenie. 

Megkésett bejelentés esetén az illetékes hatóságnak 
írásban kell közölnie a bejelentővel, hogy a határidő 
elmulasztása miatt kártérítési igénye érvénytelenné vált. 

Hol és milyen formában kell bejelenteni a vad és 
a vadászat által okozott kárt? Ez tartományonként 
változhat. Az állami vadászati törvény a bejelentés for
máját nem említi, csak azt mondja ki, hogy a vad és a 
vadászat által okozott kárt a károsított földterület ügyé
ben illetékes hatóságnál kell bejelenteni. Azokban a 
tartományokban is, amelyekben a kárbejelentés formá
jára vonatkozólag nincs előírás, ajánlatos bizonyítási 
okok miatt az írásbeli formát választani. 

Mit kell az illetékes hatóságnak kezdeményeznie 
a vad és a vadászat által okozott kár szabályszerűen 
megtörtént bejelentése után? Valamennyi tartomány 
felhasználta az állami vadászati törvény 35. §-ában 
foglalt azon lehetőséget, hogy a szabályos jogi eljárás 
megindítása előtt úgynevezett előzetes eljárást lehet 
előírtni. 

Baden-Würtemberg és Bajorország ezen túlmenően 
azt a lehetőséget is elismeri, hogy az érdekelt felek a 
hatóság közreműködése nélkül kielégítően megegyez
hetnek egymással. 

Az egyes tartományok előzetes eljárásai egymástól 
eltérőek. Az előzetes eljárásnak az érdekelt felek kielé
gítő megegyezéséhez kell vezetnie. Ezért valamennyi 
tartomány előírja, hogy a kár szabályszerűen megtörtént 
bejelentése után az illetékes hatóságnak haladéktalanul 
ki kell tűznie a helyszíni tárgyalás időpontját. A tárgya-

Járu Íjának hozzá a fogyasztók az erdészet 
költségeihez - vetette fel a párizsi Erdészeti Világ
kongresszuson J.  Borattó a Brazil Erdőművelési 
Szövetség elnöke. Az erdészek magukra vállalják 
az erdőfelújítással, az erdők gondozásával és az 
őshonos erdők megőrzésével a környezetvédelmi 
költségek jelentős hányadát. A hozzájárulást a fo
gyasztóktól a fa, fatermékek és a papír árán keresz
tül javasolja. Hosszúlejáratú hazai és nemzetközi 
hitelekre is rászorul az erdészet és a faipar különö
sen ott, ahol elodázhatatlan a fejlesztés, a hatékony 
technológia bevezetése. így Brazíliában, ahol a ki
termelt fának csupán 27%-át dolgozzák fel végter
mékig, míg ez az arány Svédországban és Kanadá
ban 90-95%. 

(World Wood 1991. dec. ref. Varga B.) 

WALTERNÉ DR. ILLÉS VALÉRIA 

Ismét a vadkárról 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 
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A szerkesztőbizottság 
kéri mindazokat, 

akiknek az 1996-os 
világkiállítás 

erdészeti rendezvényeivel 
kapcsolatos ötlete, 

javaslata van, hogy 
juttassa el a 

szerkesztőségbe! 
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lásra az érdekelt feleket be kell idézni. Érdekelt feleknek 
tekintendők: a károsult (pl. a gazda, a földterület tulaj
donosa) , valamint a kártérítésre kötelezett (pl. a vadász
társaság, a vadászati engedély tulajdonosa, a vadaskert 
tulajdonosa). Schleswig-Holsteinben, Rajna-vidék -
Pfalzban, Észak-Rajna-Vestfáliában és Bajorországban 
már az első tárgyalásra be lehet vonni vadkárbecslőt. 
Már az első tárgyaláskor kielégítő megegyezésre kell 
törekedni. Ha ezt elérték, akkor jegyzőkönyvet kell ké
szíteni, amit az érdekelt felek aláírnak. 

Az első tárgyalás alkalmával akkor is megállapításo
kat lehet tenni a vadkárról, ha az érdekelt felek valame
lyike nem jelenik meg. Mindegyik érdekelt félnek joga 
van ahhoz, hogy az első tárgyalás időpontjának elha
lasztását kérelmezze, ha a kár végleges nagysága majd 
csak a betakarításkor lesz megállapítható. Ez esetben 
az érdekelt feleket röviddel a betakarítás időpontja előtt 
ismét be kell idézni. Ezen helybeli tárgyaláskor is kielé
gítő megegyezésre kell törekedni és arról jegyzőkönyvet 
kell készíteni. 

Ha kielégítő megegyezés nem jön létre, az illetékes 
hatóságok újabb tárgyalásra tűznek ki határidőt. Be kell 
idézni a vadkárbecslőt. Ezen a tárgyaláson is megtör
ténhet még a kielégítő megegyezés. Ha erre nem kerül 
sor, akkor a vadkárbecslő becslés útján megállapítja a 
kárt. Ennek alapján az illetékes hatóság előzetes hatá
rozatot ad ki, amely a kárösszeget tartalmazza és ami a 
törvényerőre emelkedés után végrehajtható. A határo
zatnak a jogi eszközre vonatkozó tájékoztatást kell tar
talmaznia, amelyből kitűnik, hogy bizonyos határidőn 
belül mindkét érdekelt fél panaszt emelhet az előzetes 
határozat ellen az illetékes járásbíróságon. 

Panasztétel a járásbíróságon (utólagos eljárás). A 
járásbíróságon panaszt emelhet az előzetes határozat
ra vonatkozóan a károsult a kártérítésre kötelezett ellen, 
valamint a kártérítésre kötelezett is a károsult ellen. 

Az ügyben illetékes az a járásbíróság és Észak-Raj-
na-Vesztfáliában az a megyei bíróság is, amelynek kör
zetében a kárt szenvedett terület fekszik. Figyelembe 
kell venni azt, hogy a panasz benyújtása csak az előze
tes határozat készítésétől számított kéthetes határidőn 
belül engedélyezett. A bíróság szabad meggyőződése 
alapján dönt és nem köteles figyelembe venni az előze
tes eljárás során hozott hivatalos becsléseket. A járás
bíróság ítélete megfellebbezhető. 

Végezetül leszögezhető, hogy a mező- és erdőgaz
dálkodásnak előnyt kell élveznie a vadászati érdekekkel 
szemben, és a jó kilövési terv segédeszköze lesz az 
elviselhető vadállomány létrehozásának, amely jelentős 
vadkárcsökkentő tényezővé válhat. 

OLCSÓ erdész-vadász EGYENRUHÁK 
aMÜSZI-ERDÉSZKft.-nél. 

Nyugdíjas erdészeknek  15%  engedmény! 
Nagy választék zsűrizett 

egyenruhákból és  tartozékokból. 
Olcsó árak! 

Méretre Is  adható rendelés. 
ÚJ CÍM áprilistól: 

1082Budapest, VIII.,  Nap u.6. 
Telefon: 113-6870. 

Kérten árjegyzéket! 



BENÉNÉ IGNÁCZ MAGDOLNA 

VADÁSZATI TÖRVÉNYEK 
EURÓPA EGYES ORSZÁGAIBAN 

Annak ellenére, hogy a vadászati törvény megalkotá
sa alig több mint 10 éves múltra tekint vissza, valószínű, 
hogy a gazdaság minden szféráját érintő változások 
kikényszerítik újabb megszületését. Az új vadászati tör
vénynek azonban mindazon túl, hogy összhangban kell 
lennie elsősorban a földtörvénnyel, az erdőtörvénnyel 
és a természetvédelmi jogszabályokkal, bizonyos fokú 
azonosságot is kell mutatnia Európa országainak ha
sonló jogszabályaival. Ez a hasonlóság természetesen 
nem jelenti azt, hogy minden országban hasonló szabá
lyokat kell bevezetni, hiszen igen nagy különbségek 
vannak élőhelyi adottságokban, vadfajban, vadászati 
hagyományokban, tradíciókban. Ezért a hazai jogsza
bályalkotáshoz elengedhetetlen az európai országok 
vadászati törvényeinek ismerete. 

Spanyolország vadászati törvényét 1970-ben fo
gadták el. Az országban megközelítően 1 millió vadászt 
tartanak nyilván. A törvény a vadászat céljául és felada
tául a természeti értékek megőrzését és megóvását, a 
vadon élő állatvilág fejlesztését fogalmazta meg. Ennek 
érdekében tevékenykedik a vadászat hatósági szerve
zete és ezt szolgálják a vadászat-vadgazdálkodás sza
bályozására alkotott rendelkezések. 

A vadászati jog Spanyolországban a földtulajdonhoz 
kötődik. A vadászterületek jellegét tekintve elkülönülnek 
az apró- és a nagyvadas vadászterületek. A vadászati 
jog gyakorlására önállóan a földtulajdonosok csak akkor 
jogosultak, ha a földterületük eléri a törvényben meg
szabott nagyságot. így országrészenként eltérően a 
minimális vadászterület nagysága apróvad esetén 250, 
illetve 500 ha, nagyvad esetén 500, illetve 1000 ha. 
Vízivadra 100 ha területen is lehet vadászni. Ha a ma
gántulajdonban lévő földterületek nagysága nem éri el 
a minimálisan előírtat, akkor társulni kell a vadászati 
jogot gyakorlóknak. A jogszabály a vadászat és a vad

gazdálkodás célja szerint minősíti a területeket. A köz
ségi, illetve magán vadászterületekre általában a tör
vény általános szabályai az irányadók. Az állam, illetve 
a nevében eljáró szervezetek által kijelölt vadrezervátu
mokban, vadvédelmi területeken, nemzeti parkokban 
és a biztonsági körzetekben különleges feladatai van
nak a vadászatnak. Ilyen területeknek a létesítés célja 
szerint feladata lehet a vadvédelmi, összekapcsolva 
kutatási és oktatási vagy turisztikai célokkal. 

A vadászterületek a Mezőgazdasági Minisztérium ál
tal évente kiadott irányelvek szerint kötelesek az adóha
tóság részére a vadászati jog gyakorlása után adót 
fizetni. Ennek az adónak az alapja a vadászterületek 
törvényben megállapított értéke. Ugyanis mind a nagy
vadas, mind az apróvadas területeket a törvény négy 
kategóriába sorolja, és pénzben fejezi ki értéküket. Az 
értékszámítás alapja nagyvadas területeken a 100 ha-
ról levett vadmennyiség, apróvad esetén az 1 ha-ról 
levett vad. Eltérő adókulcsok vonatkoznak azokra a 
vadászterületekre, ahol az elsődleges cél a tenyésztés, 
a kereskedelem és a bérvadásztatás. A vadászterületek 
értéke kategóriánként a duplájára növekszik. 

Vadászatot folytatni 14 éves kortól, a minisztérium 
által kiadott engedély birtokában szabad. Az ún. licenc
jegy, vagyis vadászati engedély A, B, C, D kategória 
szerint különböző. így lehet éves és az egész országra 
szóló vadászati engedélyt kiváltani, de lehet csak egy 
tartomány területére szólót. Ezenkívül lehet időszakosat 
és bizonyos vadfajok elejtésére szólót. A vadászati en
gedély díja nem azonos a vadfaj elejtéséért fizetendő 
összeggel. Az országban külföldi állampolgároknak is 
lehetősége van vadászterületet bérelni, illetve bérvadá
szatot folytatni. A külföldi állampolgárok a vadászati 
engedélyért lényegesen magasabb térítést fizetnek. 

A vadászat irányítását a Mezőgazdasági Minisztéri
um látja el a Vadászati, Halászati és Nemzeti Park 
Szolgálat és annak tartományi igazgatóságai útján. A 
vadászat és vadgazdálkodás vadászati tervek szerint 
történik, amelyekre elveket a minisztérium ad ki. A va
dászati idény kezdetét és végét minden év június 30-ig 
közzéteszi a mezőgazdasági miniszter. A vadkárok 
megtérítése a polgári eljárások keretében a büntető 

Az erdőgazdaság bevételi forrásainak növelési lehetőségeit vizsgálták tavaly ősszel az osztrák erdészeti 
egyesület üzemgazdasági szakosztályának egyik ülésén. Felmerült többek között az üdülési hatásnak ellenté
telezése. 

Az egyik, kirándulóktól, sportolóktól erősen igénybevett Bécs közeli erdőségben érdekelt bizottsági tag 
elmondotta, hogy ez súlyosan terheli a száraz termőhelyű, károsítókkal erősen veszélyeztetett állományt és 
benne a gazdálkodást. Különböző egyesületek a 80-as évek óta gyalogos portyanapokat rendeznek és ezekre 
az erdészet 1984-ben személyenkénti részvételi díj fizetését vezette be. Napi egy sillinggel kezdték, ma ez már 
10 silling és az egyesületek fizetik be. A látogatók ezért tájékoztató lapokat kapnak, amelyekben az erdészet 
ismerteti, hogy a díjat mire fordítja. Tiltás és buzdítás helyett kérelem és felvilágosítás az új stílus. A közönség 
részéről ez nagy megértéssel találkozik. 

A kialakult vita során kiderült, hogy a szakemberek nagy része még elutasítóan viszonyul az ilyen új piacok 
nyitásához. Mások szerint pedig múlhatatlan az új lehetőségek felkutatása, megfelelő teherátvállalók találása, 
s ezért az ülés résztvevői egyesületi álláspont kialakítását látták szükségesnek - a vadászat terén tettekhez 
hasonló módon. 

(ÖFZ 1992.2. Jéröme R.) 



kódex szabályai szerint történik. A különleges rendelte
tésű vadászterületeken a vadkárok megelőzését, illetve 
a vadkárosítást állami költségvetésből fedezik. 

A vadászat és vadgazdálkodás céljainak megvalósí
tását a befizetett adók és a vadászati engedélyek díjai 
teszik lehetővé. A vadászati törvény rendkívül sok vadá
szati és vadgazdálkodási szankciót és büntetést sorol 
fel. A tartományokban vadászatot segítendő konzultatív 
jellegű vadászati tanácsok működnek és ugyancsak 
minden tartományban működik a Vadászszövetség is. 
A vadászati törvényhez szorosan kapcsolódik az 1989-
ben elfogadott természetvédelmi törvény, amelynek 
melléklete sorolja fel a vadászható vadfajokat. 

Portugáliában a 10 milliós lakosságból 250 000 fő
nek van vadászengedélye. A parlament 12 éves előké
szítő munka után fogadta el 1989. évben az új vadászati 
törvényt. A vadászati jogszabály hasonló elvekre épül, 
mint a spanyol, annak ellenére, hogy Portugáliában a 
vadászatnak az európai országoktól rendkívül eltérő 
tradíciói és hagyományai vannak. A vadászterületek 
célját az állam határozza meg. így, bár a vadászati jog 
kapcsolódik a földtulajdonhoz, a vadászterületek funk
cióit tekintve szintén vadásztársasági vagy turisztikai, 
bérvadászati, illetve kiemelkedő értékű területek esetén 
állami minősítést kapnak. 

Belgium vadászati törvénye talán a legrégebbi Euró
pa országai közül, hiszen 1882 óta van hatályban. A 
törvény azonban csak keretjellegű szabályozást tartal
maz, s ez többnyire a vadászat szabályaira terjed ki. 
Ezenkívül királyi és miniszteri rendeletek vonatkoznak a 
vadgazdálkodásra és a vadászatra. Az ország három 
tartományában pedig - wallon, flamand és bruxell -
további, saját tartományi rendelkezések vannak élet
ben. 

A törvény értelmében a vadászatért felelős mezőgaz
dasági miniszter minden évben rendeletben hirdeti ki a 
vadászati idény kezdetét és végét minden tartományra, 
esetleg annak egy részére. Minden kategóriában meg
határozza az alkalmazható vadászati módokat, az elejt
hető vadfajt, esetleg nemet. A vadon élő állatokat a 
törvény négy kategória szerint csoportosítja: nagyvad, 
vízivad, apróvad és egyéb vadfajok. 

A vadászvizsgát is e kategóriák szerint szabályozzák, 
lehet A kategóriás nagyvadvizsgát tenni, lehet C kate
góriás apróvadasat, de lehet mindet együtt is. Csak a 
vadászati engedély birtokában szabad vadászni, ennek 
előfeltétele az eredményes vadászvizsga, a 16 éves 
életkor betöltése és a feddhetetlen élet igazolása. Az 
ország mindhárom tartományában elméleti és gyakor
lati vadászvizsgát kell tenni vadászati és termé
szetvédelmi ismeretekből, a vadászati szabályokból és 
fegyverhasználati ismeretekből. A vizsga rendje és tar
talma tartományonként eltérő. 

A vadászati jog az országban szintén a földtulajdon
hoz kötődik. Ennek szellemében azt saját jogon az 
ország északi részén általában 25 ha, a déli részén 
pedig 50 ha fölött gyakorolhatják a tulajdonosok. A 
vadászterületekre bérletek is köthetők, ezek általában 
kilenc év tartamúak. Külföldi állampolgárok szintén bé
relhetnek vadászterületet. A külföldi állampolgárok ré
szére azonban kötelező a licencjegy kiváltása, s ez igen 
szigorú feltételekhez kötött. 

A vadászati törvény számos tiltást és büntetést sorol 
fel. így pl. tilos a vadászat napnyugta után és napfelkelte 
előtt, kivéve a vízivad és a szalonka vadászatának 
egyes módjait. A vad által okozott károkért a vadászatot 
gyakorló teljes mértékben felelősséggel tartozik. A vad
disznó bármikor elpusztítható, még vadászati és fegy
vertartási engedély nélkül is. 

A vadászat hatósági irányításában jelentős szerepe 
van az erdők és vizek felett hatósági ellenőrzést gyakor
ló szervezetnek, s ez egyúttal a vadászvizsgák lebonyo
lításáért is felelős. 

Franciaországban nincs a vadászatnak önálló tör
vénye. A vadászat és a halászat törvényszintű szabá
lyait a polgári törvénykönyv III. fejezete tartalmazza. A 
törvény alapvetően keretjellegű, elsősorban a vadászat 
szabályai, a vadászat gyakorlásának személyi feltételei 
rögzítettek, amit büntető szankciók egészítenek ki. 
Mindezen túl számos miniszterelnöki, miniszteri rende
let szabályozza a vadgazdálkodást, a vadásztársasá
gok és szövetségek működését. Vadászati vonatkozású 
szabályokat tartalmaz továbbá a büntető törvénykönyv 
és a mezőgazdasági kódex is. 

A vadászati jog a földtulajdonost illeti meg. A minimá
lis terület annak önálló gyakorlására apróvadas terület 
esetén 20, nagyvadas terület esetén 100 ha. Vízivadra 
jól körülhatárolt 1 ha-os tavon is lehet vadászni. A 
vadászat gyakorlására a földtulajdonosok társulnak, és 
így községi vagy községek közötti vadásztársaságok 
alakulnak. A magán vadászterületeken a vadászati jo
got bérlet formájában is lehet hasznosítani. Az állami 
kezelésben lévő erdőterületeken a vadlelövést licenc 
útján értékesítik. 

Végre van valami, amiben pártállástól függetle
nül összefog 15 képviselő. Azt akarják, hogy a 
vadászati jog ezután se kötődjön a földtulajdonhoz. 
Dr. Schamschula György, az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet erős embere a „Magyar Va-
dász"-nsik. azt is kijelentette: a vadászlobby na
gyobb létszámú, mint a mezőgazdász-, az erdész
vagy a fogorvos-lobby. (Az újságírókról nem is 
beszélve.) Ha összefogásukon felbuzdulva Vadász 
Köztársasággá alakulnánk, mégis csöbörből vö
dörbe kerülnénk, mert az államtitkár szerint a 
vadászatban sem ment végbe a rendszerváltás. 
Emiatt náluk jobban csak a nyúllobby van elkese
redve. P. Á. (Népszabadság) 



A vadászati idényeket minden évben azok kezdete 
előtt 10 nappal teszik közzé, s ez általános érvényű, attól 
megyénként eltérő szabályozások lehetségesek. A me
diterrán vidékekre tekintettel Európában itt a leghosz-
szabb a vízivad vadászati idénye. Minden nagyvad va
dászata kizárólag vadászati terv alapján történhet, az 
erre vonatkozó miniszterelnöki rendelet 1989-ben lépett 
hatályba. 

Az éves vadászati terv kötelezően írja elő a lőhető 
vadfaj nemét, korát és ivararányát. A vadászterületek a 
vadászati szezon után 10 nappal kötelesek az elért 
terítékről a vadászati hatóságot tájékoztatni. 

Vadászni csak az állami vadászvizsga letétele után 
az évente megújításra kerülő vadászjegy birtokában 
szabad. Vadászvizsgát 15 éves kortól lehet tenni, ilyent 
általában évente két alkalommal, minden megyében 
azonos napon tartanak. A vadászjegyet lehet az egész 
országra, de lehet csak egyetlen megyére is kiváltani. 
Lehetőség van kizárólag vízivad vadászatára szóló en
gedély váltására is. 

A vadászjegyek megújításakor a vadászok úgyneve
zett vadászatfejlesztési hozzájárulást fizetnek. Az állam 

ebből fedezi a vadászat hatósági szervezetének, és a 
vadrezervátumok fenntartásának költségeit. A megyék
ben kiváltott vadászjegyek árának egy része a megyei 
vadászszövetséget illeti meg. Az éves vadászjegyek a 
baleseti biztosítással, illetve a szövetségi tagságot iga
zoló bélyeggel érvényesek. 

Jelenleg mintegy 1,8 millió vadászt tartanak nyilván 
az országban. Ebből csak 20% az, aki országos vadász
jegyet vált. 

A vadásztársaságok megalakulásának feltételeit, sőt 
még az alapszabály mintáját is egy 1901 -ben elfogadott 
törvény rögzíti. Ugyancsak törvény határozza meg a 
vadászterületekre kötendő bérletek tartalmát és formá
ját. Külföldi állampolgárok évente csak két alkalommal, 
48 órára kaphatnak Franciaországban vadászati enge
délyt. 

A vadászat irányítását az Országos Vadászati Hivatal 
látja el. Felelős a környezetvédelmi tárcával megbízott 
miniszter. Az Országos Vadászati Tanács konzultatív 
jelleggel működő testület, ehhez hasonlók működnek az 
ország hét vadgazdálkodási körzetében. A megyei va
dászszövetségek elnökét a miniszter nevezi ki. 

JERÖME RENE ooooo 
Vadkárt ellenőrző kerítésekről Szakmai berkeink hangosak a vadkár panaszától. 

Hovatovább fel kell azonban tennünk a kérdést: mi 
magunk mennyiben vagyunk hibásak a helyzet ilyetén 
kialakulásában? - A bajból való kilábolásnak első felté
tele a helyzet felismerése, a mi helyzetünkben pedig 
főként annak elismertetése. Ennek egyik legkevésbé 
vitatható, tárgyilagos eszköze 

a vadkárt ellenőrző kerítés. 
Ezeknek a kis területű, 10x10 m körüli kerítéseknek 

fogalma Ausztriában az ötvenes évek óta ismert és 
Európa nyugati felén néhány évtizede általánosan elter
jedt. Magam az 1975. évi klagenfurti favásárral kapcso
latban tartott osztrák szimpózium és tanulmányút alkal
mával ismerkedtem meg vele. A helyszín látványa rend
kívül meggyőző volt és siettem tapasztalatomat a hazai 
szakközönséggel megismertetni. Beszámolóm Az Erdő 
1976. évi 2. számában vezércikként jelent meg és a 
természetben látottakat az 52. oldalon féloldalnyi nagy
ságú képpel közöltem. Állásfoglalásomat a szövegben 
így rögzítettem: 

,A kisterületű, vadmentes ellenőrző területek létesíté
sét a mi viszonyaink között is rendkívül hasznosnak 
tartom és országos bevezetésre javasolom." 

A szervezett bevezetést, amire akkoriban a törvényes 
lehetőségek bőven rendelkezésre álltak, a főhatóság 
elvetette. A vadászati oldal politikailag túlzottan erős 
volt, az erdészet nem mert vele ujjat húzni. Maradt a 
földalatti munka, egyenként meggyőzni és cselekvésre 
késztetni egyes tőmelletti szakembereket. Sajnos nem 
sok sikerrel járt. Egyedül a Mátrában készült néhány 
olyan kerítés, amit az erdészet jelentős sikerrel mutat
hatott be a helyszínen néhány, az erdőre kizarándokolni 

megnyerhető törvényhozónknak - 15 évvel később, 
1991 őszén. Talán még mindig időben... 

Hallottam róla, hogy kezdeményezések másutt is 
történtek - pl. a Pilisben is - , de részleteket ezekről 
sajnos nem tudok. Közben Európában, ahová nagy 
igyekezettel törekszünk, tovább fejlődött az eljárás. Már 
általánosan használják az ellenőrző területeket. Svájc
ban St. Gallen és Bern tartományokban egységes rend
szer szerint folyik kialakításuk, országok közötti egysé
ges munka folyik Ausztria és Lichtenstein részvételével. 
Az ausztriai Vorarlberg tartomány az 1988. évi erdőtör
vényében írta elő a vadkárt ellenőrző kerítések rend
szeres alkalmazását, Stájerországban a tartományi Me
zőgazdasági Kamara a paraszterdőkben 40 ilyenen el
lenőrzi a vadállományt. 

Az ellenőrző területekben rejlő lehetőségeket a kuta
tás is felismerte. A németországi Baden-Württemberg 
tartomány tudományos intézete a korábban üzemileg 
telepített, később a tudományos munka számára kifej
lesztett és legutóbb 1990-ben véglegesített rendszer 
szerint a vadkáron kívül még számos, az erdő fejlődé
sére kiható jelenséget is vizsgál. 

Mindez egy Beesett és egy Freiburgban dolgozó ku
tatónak az ALLG.FORST-u. JAGDZEITUNG 1992/2. 
számában közölt tanulmányából derült ki. 

Körülményeink az 1976-ban tett javaslatom óta sze
rencsére megváltoztak, így újabb - lehet, hogy utolsó -
alkalom nyílik annak megismétlésére: 

Javasolom, hogy a vadkárt ellenőrző kerítések 
hálózatának kiépítését, fenntartását és értékelését 
az új erdőtörvény tételesen írja elő - ennek részletes 
szabályozását tegye a miniszter feladatává. 



TERMÉSZETVÉDELEM 

ÉRVEK A VÍZLÉPCSŐ MELLETT 

Szigetközi veszedelem 
Az elmúl t hetekbe n a  győr i é s budapest i környezetvédő k Ma -

gyaróváron, Ásványrárón ó s Győrben nyi lváno s fórumoka t tartot -
tak a c ím szerint i ké rdésben. A f ó r u m o k on érdekel t és megfele lőe n 
képzett szakembe r ne m je lent me g sehol sem . A győr i fó rumo n -
egy-két kivétel t leszámítv a -  minde n fe lszólal ó a  bős-nagymaros i 
vízlépcső létesítés e elle n foglal t álást , ne m kü lönbe n a z előz ő 
kettőn is . A fe lszóla lásokból az t lehetett megál lapí tani , hog y n e m 
i s m e r i k s e m a t e r v e k e t , s e m a m e g é p í t é s e l ő t t i é s - a v á r h a t ó 
- u t á n i k ö r n y e z e t e t é s e m i a t t f é l r e v a n n a k v e z e t v e . Persz e 
nemcsak ők , hanem a z egész magya r tá rsada lom . A fé l revezeté s 
azért let t lehetséges , mer t a  magya r sajtó , rádi ó é s a televízió -  a 
„média" - ne m volt haj landó a  BNV megépí tését helyesl ő megny i -
latkozásokat közzétenni . Egyedü l a  Hidrológiai Köz lönybe n je len -
tek meg szakszerű ismertetése k -  úg y mel lette, min t e l lene . Eze n 
felül a  lap volt főszerkesztő je , dr.  Szőllősi-NagyAndrás- akkor a 
Vízrajzi Tudományo s Kutat ó Intéze t igazgatóhelyet tes e -  nyitot t 
egy csúfondárosan Refuznyik i -ne k nevezet t rovato t a  v isszautasí-
tott publ ikáció k számára . M a dr . Nag y a z Unesc o v íz tudomány i 
részlegének a z igazgatój a Pár izsban . N e m hal lgathato m e l azt , 
hogy a jó hely ismeretekkel rendelkez ő szerkesztősé g a  Kisfalföld-
nek i s helye t adot t néhán y helyesl ő c ikknek . (1988 . V I . 25 . A 
beavatkozás jó tékon y i s lehet , 1989 . V I I . 10 . A  vesztet t időér t 
kártérítés jár , 1989. IX. 10. Mementó, 1990 . VI I. 10. Kútba dobot t 
mill iárdok.) 

Nem köztudot t a z sem, hogy a  BNV már harmadik nagymére t ű 
beavatkozás a  Dun a te rmészete s lefolyás i rendjébe , amelyne k 
olyan mélység ű meg ismeréséhez , hog y b á r k i a n n a k j ö v ő b e l i 
ká ros v a g y h a s z n o s v o l t á t b í r á l n i t u d j a , 12-14 e g y e t e m i s z i n t ű 
s z a k i s m e r e t s z ü k s é g e s . Azonban mé g i lyen szint ű s em elegen-
dő ahhoz, hogy bárki vé leménye százszáza lékos lehessen . Éppe n 
ezért a  BN V megépí tés e sorá n létesü l eg y o lya n „moni tor ing " 
(hajózó) vizsgálat i rendszer , amelyne k a lka lmazásá t a z amerika i 
szakirodalom ajánl ja és követendőnek tart ja . Eze k után gondo lo m 
helyes, ha n é h á n y m o n d a t b a n m e g e m l é k e z e m az e l h i t t - t e h á t 
n e m t u d o t t - á r t a l m a k r ó l : 

1 . Tönkreteszi  a  mélyben lévő  ivóvizet.  N e m teszi tönkre , mer t 
az ismer t f izika i törvén y szerin t a  fo lyadéko k mindi g a  könnyeb b 
ellenálálás útjá n sz ivárogna k el . Ezér t n e m kátrányíz ű e z a  víz, 
pedig a  Dun a é s ké t ág a felett e folyi k má r évezrede k óta . A 
szigetközi ásot t kuta k viz e ige n so k helye n má r azér t ihatat lan , 
mert a műtrágyázással é s a házi szennyv izekne k a z elszikkasztá -
sával má r tönkre tették ! 

2. A  Szigetköz árvízi  veszélye  növekszik.  Éppe n a z el lenkezőj e 
az igaz . A  Dun a veszélye s áradásaina k a  v í zhozam a 1 0 00 0 
köbméter másodpercenként . A  hajózás i csatorn a é s a megmara -
dó Duna-mede r 1 5 000 köbméter /s menny iség ű vize t tud elvezet -
ni, íg y az árvá i zárá s (Ásványráró ) felet t katasztrofál i s árví z ne m 
lehetséges é s a hul lámtere t i s legfel jebb 10-2 0 évenként egysze r 
lepheti e l egy-eg y ige n maga s szint ű áradás . A z itten i rétek , 
kaszálók k iemelked ő hozam ú szántófö lde k lesznek . 

Az osztrá k é s néme t víz lépcsőkke l fe lduzzasztot t ví z rend -
szertelen leeresztés e a  Dun a áradásako r nálun k o lya n rövi d id ő 
alatt je lentkezhet veszélyesként , hog y a z árv ízvéde le m ne m ké-
pes felkészülni . Há t ez mos t nagyo n igaz , mer t mé g nem készül t 
el a  Dun a korszer ű ha józásána k a  biztosí tásár a szüksége s 47 
vízlépcső. D e ez t megelőzőe n i s a  nemzetköz i Duna-bizot tsá g 
intézkedésére meghatározhat ó a  duzzasztott v ize k lebocsátásá -
nak az idej e és időtar tama . 

3. A felszín  ieletti  17  kilométeres  hajózási  csatorna  töltései 
átszakadnak, é s a Szigetközt a  dunakil i ti tározó fe lduzzasztott v iz e 
elsodorja. Há t ké rem, évezredes példáva l b izonyí to m a z el lenke -
zőjét. Kínába n a  Huang H o folyó néhány szá z ki lométe r hosszba n 
már évezred e folyi k a  fe lszín felett i gá ta k közöt t é s mé g egysze r 
sem szakad t át , pedi g a  Kuli k csa k fe jükö n hordot t kosarakba n 
lévő földdel töltötték fel és csak a  meztelen ta lpukka l tömörí tet ték . 
A ma i töltésépítési technológ i a ez t a szinte t se m éri el? A felszí n 
feletti é s alatt i összese n 2 5 k i lométere s mestersége s hajózás i 
csatorna nélkü l a  szigetközi Duna-szakas z a  80 méte r hosszúsá -

gú , 135 0 tonna teherbí rású , valamin t a  18 5 méte r hosszúság ú 
3300 tonna teherbírású úgynevezet t Európa-hajó k közlekedésér e 
a lka lmat lan. Kis vízen fennakadnak, kanyarokba n partr a futnak . 

4. Várható  íöldrengés  tönkreteszi  a  nagymarosi duzzasztót  és 
a szigetkőzi  töltést.  A  nagymaros i duzzaszt ó a lapozásána k terv e 
a közel i rengés i törésvona l miat t enne k f igyelembevéte léve l ké -
szült . A tö l téseket tönkretehető fö ldrengés pedi g csak katakl izma -
szerű lehet , amel y a z egész Szigetköz t i s elpusztít ja . 

5. A  nagymarosi vízlépcső  szükségtelen,  káros.  A  nagymaros i 
v íz lépcső éppe n olya n szükséges , min t va lamenny i duna i , köztü k 
az adony i é s a fajszi is . Ugyanis minde n víz lépcs ő a  felette lévői g 
kel l , hog y emel j e a  vízszintet , ezér t lépcső . Ezér t fo g megépüln i 
az osztrá k népszavazássa l elhagyot t Heimburg- i is . Tudni kel l azt 
is, hog y Dömösné l a  Dun a medrébe n ké t ki lométe r hosszba n 
csaknem vízszintes sz ik lapad és Nyergesújfalunál többszáz méte r 
hosszban függőlege s sziklaréte g képezi k a  mede r fenekét . Eze k 
felett a  má r fent említet t Európa-hajó k ki s vízál láson közlekedn i 
n e m tudnak . Eze n felü l az erőmű év i 1 mill iárd ki lowattór a áramo t 
is termel , amelyne k éneke ma évi 4 mill iár d forint , amine k fel e a 
miénk. 

6. A  bősi  erőmű  üzemeltetéséhez  szükségtelen  a  dunakiliti 
tározó. A  Dun a át lago s v ízhozam a csa k 200 0 köbméter /s . A  bős i 
8 dara b turb in a vízszükséglet e 400 0 köbméter /s . Tehá t duzzasz -
tás nélkü l csa k 4  turb ina üzemel tethető . A  duzzasztot t vízbő l 6 0 
mill ió köbméte r vize t lehe t napont a kétsze r 5  órá n á t adn i a 
turb inákte l jes üzemel te téséhez . így évente 2,6 mil l iárd ki lowattór a 
áramot i s termel, éspedi g a z est i é s reggel i csőcs időben , amiko r 
az á ra m érték e háromszoros , tehá t a  termelé s érték e íg y évi 30 
mil l iárd forin t -  fe l e a  miénk ! 

7. A  .C" változat,  azaz  a  Duna vizének  a  hajózási csatornába 
való juttatása Szlovákia  területén  a  Szigetköz  katasztrófáját  okoz-
za. Sa jno s e z igaz ! Ugyani s a  magya r o ldalo n fé l ig-meddi g elké -
szült ké t vízpót ló rendsze r csa k a  dunakil i t i zsi l ipekke l láthat ó e l 
szükséges fr is s vízzel . Pedi g eze k a  vízpótl ó rendszere k többe t 
adnak, hasznosabba k min t mag a a  változat la n Duna . Ál land ó 
talajvízszintet biztosít az oldalágak és holtágak lépcsőzésével, ami 
lehetővé teszi az értékes és itt őshonos kemény lomberdő k (tölgy , 
kőr is, juhar, szil ) és éger galér i a erdő k telepítését . 

A mentet t o ldalo n 1 0 ezer hektá r szántófölde t tes z öntözhető -
vé . Sajno s a  hajózás i csatorn a töl téseine k á l lékonyság a megkö -
veteli azt, hogy benne víz legyen - err e let t tervezve és kivi telezve. 
Ha szárazon marad , a nyári nap heve és áté li fagy miatt i táguláso k 
és összehúzódások tönkreteszi k a  víz szigetelését. A „C" vál toza t 
megépí tése éppe n olya n nemzetköz i szerződésszegés , min t ré-
szünkről a  munkabeszünte tés . 

8. A  Duna vize  elíogalgásodni.  E z is igaz, de miért? Az algá k 
(víz imoszatok) -  min t növénye k -  csa k akko r tudna k élni , h a 
táplálékuk van . Jelenleg sajno s bőve n van , mer t a  Duna-part i 
te lepülések szennyviz e t isztí tat lanul , legjob b esetbe n csa k me -
chan ikus t isztí tássa l ömli k a  Dunába , pedi g má r fé l évszázad a 
ismert a  biológia i t isztítá s é s az üzem i vize k méregtelení téséne k 
a szükségessége . Eze n felü l a  mezőgazdaság i műtrágyá k kb . 10 
száza léka jut a Dunába, mer t a csapadékok odasodor ják . Amí g az 
algák i lye n „abrakol tatása " fennál l , a  nagymaros i duzzasztot t ví z 
annyi ra a lgásodhat , min t a  mai bajai Duna-víz . 

Jól t udom , hog y sora i m ne m mindenki t győzne k meg , hisze n 
kétségbe vonhat já k szaktudásoma t é s pedig jogosan. De kérem , 
mióta fe lsőfok ú erdészet i oktatá s van , ú g y 150 éve az e r d é s z e k 
k a p j á k a k ö r n y e z e t v é d e l m i o k t a t á s t , m e r t az e r d ő k léte a t i s z t a 
v í z t ő l , m é r e g t e l e n ta la j tó l é s l e v e g ő t ő l f ü g g , tehát már több min t 
egy évszázad a fogla lkozun k környezetvédelemmel . Eze n felü l 
évt izedekig já r ta m a  szigetköz i Duna-szakas z csodálato s labirin -
tusán -  hivatalbó l é s min t sporthorgás z -  éveki g sajá t motoro s 
csónakommal is . 

K a t ó Pál 
g y é m á n t o k l e v e l e s e r d ő m é r n ö k 

ép í tész 



ERDŐKERÜLŐBEN 
A kiskunsági EFAG immár ha

gyományosan a nyíri erdészház
nál tartotta az 1848-as forradalom 
és szabadságharc megemlékező 
ünnepségét. 

A Szulyovszky  László  kerületvezető erdész szer
vezte ünnepi műsorban felléptek Bessenyei Ferenc, 
Pál Attila, Sirkó  László,  TwimanNóraés  Vitéz  László 
színművészek. 

Ünnepi beszédében Pápai  Gábor,  az Erdészeti 
Lapok főszerkesztője a következőket mondotta: 

Tisztelt vendégsereg, kedves barátaim! Nagy öröm
mel vállaltam a felkérést a mai ünnepségen való rész
vételre. Külön örömömre szolgál, hogy 44 év után ismét 
magamra ölthettem nemzeti jelképünket, a piros-fehér
zöld szalagot. Abban a szerencsében és ajándékban 
részesültem ugyanis a sorstól, hogy éppenhogy három 
évesen 1948-ban a forradalom századik évfordulóján 
szavalhattam el Petőfi Nemzeti dalát, e szalaggal a 
vállamon. Mint látszik, azóta megkopott kissé, s rövi
debb is lett, mert néha-néha ebből vágtam le a szív fölé 
valót, az erőt adót. Mert elkelt többször életemben, hogy 
március erkölcsi töltését érezzem magamban. 

Megtiszteltetésnek vettem a meghívást azért is, mert 
- bevallom - ünnepi beszédet soha nem tartottam még 
e jeles napon. 

Vajon átérezhetjük-e kellően az 1848-as forradalmi 
események hangulatát, az örömmámort, az önkéntes 
harc és halál vállalást? Azt hiszem, csak sejthetjük, hogy 
mit érzett ez a Mátyás király óta gyötört nép, mikor 
felcsillant függetlenségének lehetősége. 

József nádor 1847 tavaszán halott. A novemberi or
szággyűlést a király nyitja meg: magyarul. És magyarul 
mondták el azt a néhány szót is, melyben István főher
cegnek nádorrá választását megerősítették. István fő
herceg válaszában köszönetet mond a trónörökösnek, 
hogy: „ajkairól zengeni hallotta hazánk édes nyelvét". A 
néhány köszönő szó leírhatatlan hatást tesz a jelenvol
takra, s visszhangot kelt az egész országban. Annyira 
szokatlan, hogy a Habsburg család valamely tagja ma
gyarul szóljon a magyarokhoz, hogy ez a néhány szónyi 
beszéd is örömet fakaszt. Széchenyi nem is állja meg, 
hogy Naplójában gúnyos megjegyzéssel ne kísérje ezt 
az országos örömet. Ezt írja: „Ime két fiatal osztrák 
főherceg könyv nélkül betanul néhány magyar szót, és 
már-már elszédül a hű magyar nép". 

A király megnyitó szavait a rendek túláradó lelkese
désükben arany betűkkel nyomtatják az országgyűlés 
jegyzőkönyvébe. Szegény hazám, szegény népem! 
Hogy ki lehetett éhezve magyarsága elismerésére, ha a 
nagypolitika emberei is így elragadtatják magukat né
hány magyar szóért. Mennyi keserűség, megaláztatás 
évszázadokon keresztül! Felfoghatta-e mindezt Euró
pa? Ennyivel volt több és szenvedélyesebb a magyar 
március, mint Európa forradalmai. Ezért özönlöttek az 
önkéntesek Kossuth táborába, ezért válhatott egy költő 
nagy szimbólummá. 

Kedves barátaim! A nagy események, évfordulók 
ünnepségének csak akkor van értelme, ha tanulságait 
az ország, és saját javunkra fordítjuk. Mai helyzetünk 
sokban hasonlónak mondható a múlt század történése-

1848 - 1992 
ivei. A 48-as forradalom után éppen 
úgy megtorlás következett, mint 
1956 után. A monarchia Magyaror
szágra eső adósságállománya, me
lyet nélküle, sőt ellene csinált Auszt

ria - 1896-ban majd hárommilliárd forint volt. Hogy ez 
nem volt kis összeg, mutatja, hogy 1845-ben hárommil
lió-hétszázezerforint volt az országból befolyt házi adó. 

Aztán jött a milleneumi kiállítás, és az ország mond
hatni világelső lett több területen. Mert megtörtént a 
kiegyezés, mert a hosszú évszázadok után a viszonyla
gos függetlenség is óriási hajtóerő volt. A magyar szó 
már nemcsak a magyar népnek nem volt szokatlan, de 
ismerkedett vele Európa és a nagyvilág is. 

Nemrég levelet kaptam Horvátországból, s a bélyeg
ről Jellasics bán nézett vissza rám. Lám, lám, ki egyhe-
lyen kiátkozott, máshelyen nemzeti hős. És így van ez 
rendjén. A tolerancia, a másság tisztelete nélkül nem 
létezhetnek örökéletű forradalmi igazságok. 

Tavaly itt a környéken jártam. A tanyavilág egy idős 
gazdaemberével, János bátyámmal beszélgetve meg
kérdeztem, ő hogyan is látja ezt a földvisszaadást meg 
egyebeket, mit tenne, ha rajta múlna? 

Hát - vakarta meg ősz fejét - , az attól függ, öcsém, 
hogy az ország érédekét nézzük-e, vagy a magunkét? 

Megdöbbentem! Először az ország érdeke? Ezt 
mondja az a parasztember, akitől elvették földjét, lesö
pörték padlását... gyötörték a beszolgáltatással. ...az 
attól függ, hogy az ország érdekeit nézzük-e, vagy a 
magunkét... 

„Sehonnai bitang ember, /ki most ha kell halni nem 
mer, /kinek drágább rongy élete, /mint a haza becsü
lete... "írja Petőfi, ami ma annyit jelent, hogy a mai bitang 
az országdézsmáló, vagyonátmentő, milliárdosodó... 
miközben az ország többsége küzd, fárad, izzad. 

Vajon elegendő-e, ha a „részünk minden nyomor, de 
szabadok vagyunk" gondolat igazságával elnézzük az 
egyre zsírosodó kutyafalkát... 

Mit tehetünk? Mit kell tennünk? 
Egy ország forradalma polgárainak sok kis önmagá

val megvívott forradalmából áll. 
Barátaim! Ha elszéledünk ma e jeles ünnep után 

dolgainkhoz, jusson eszünkbe e háromszínű jelkép, és 
hagyjuk beköltözni a szívünk fölül a szívünkbe. 

A pirosafomadalom, a vér, az egészség színe. Vívjuk 
meg a magunk kis forradalmát azzal, hogy egész
ségesen élünk, vagy próbálunk élni. Csak egészséges 
polgáraival tud a nemzet is egészséges lenni. 

A fehér a tisztaság, az erkő/cösség színe. Vívjuk meg 
saját mindennapi forradalmunkat igaz erkölcsi normáink 
szerint. Szilárd nemzet csak tiszta erkölcsű polgárain 
építkezhet! 

És végül a zöld a trikolorból a természet színe! Ne 
hagyjuk magunkat tovább pusztítani! Csak vívjuk meg a 
mindennapok kis saját forradalmát azzal, hogy nem 
rongáljuk, hanem óvjuk ezt a zöld csodát, ami itt is 
körbeölel bennünket. 

Beteg nemzet, vagy egészség... 
Tiszta erkölcs, vagy züllött ország-
Szennyes erdő, pusztuló föld - vagy tiszta patakok... 
ez a kérdés, válasszatok! 



JÉRŐME RENÉ 

A nagy ka land I . 

Máglyázás a keleti Kárpátokban (:Jóröme:) 

Alig száradt meg a tinta kinevezési okmányomon - amely 
engem 1939-ben szolgálattételre a Rahói m. kir. Erdőigazga
tósághoz helyezett és megbízott a Tiszaközi m. kir. Erdőhi
vatal vezetésével - , rohantam első állandó munkahelyemre, 
Tiszabogdányba. Kispest-Wekerletelepen pakoltunk be a 
szürke, „cserebogár"-nak csúfolt STEYR-55 gépkocsinkba. 
Feleségemmel és drótszúrú foxinkkal szűken fértünk el, 
mert az akkori üzemanyag-korlátozás miatt a hátsó ülésen 
kellett elhelyezni kannákban 50 liter benzint is. A pakolás
hoz mindenki segített. Édesanyám, amíg mi el voltunk fog
lalva, alaposan megreggeliztette Hunnia Pepitantot - a ku
tyát-, maj d következett az érzékeny búcsú az 500 km távolra 
szakadó menytől, fiútól... 

Csakhamar hátunk mögött hagytuk a fővárost, halkan 
duruzsolva futott a kocsi, lassan elült első izgalmunk, csen
desült az utazási láz, mikor csak gyanús hangokat hallot
tunk hátulról: a benzinkannákon trónoló eb a szokatlan 
rázástól, meg talán a szivárgó gáztól, rosszul lett és simán 
kitálalta a bőséges reggelit... Engem elfogott a méreg, a 
vadászbabonára gondoltam, amely szerint a nagyobb piszkc-
lás elviszi a szerencsét, feleségem meg gyorsan kitakarított 
és megvédte mind az elkövetőt, mind a reggeliztetőjét. Ma 
sem tudom, hogy végül is mit jelentett ez a kis baleset - bajt 
vagy szerencsét-e - , mert mindkettőből jutott bőven. Az 
akkor szokásos 70 km-es átlagsebességgel estére Beregszá
szon voltunk és megéjszakáztunk, hogy másnap frissen, jó 

időben érkezzünk új munkahelyemre. Az idő másképp is 
jónak mutatkozott másnap, s így valóban szívet bizsergető 
érzés fogott el bennünket, amint Aknaszlatina után először 
pillanthattuk meg a Máramarosi-havaaok vonulatát! 

Beértünk a Tisza hegyi szakaszába, az út egyre jobban 
kanyarogva furakodott a hegyek közé. Rahón éppen csak 
bejelentkeztem, küldtek tovább, mert várnak már odakünn. 
Tiszaköznél izgatottan köszöntöttük munkahelyem névadó
ját, aztán a Fehér Tiszát, felkaptattunk a Hucknak becézett 
nyeregre, egy pillantást vetettünk a túloldali görögkeleti 
fatemplomocskára és csakhamar beérkeztünk a 12 km 
hosszúságban elnyúló Tiszabogdányba. Útbaigazítás nélkül 
is rátaláltunk a többi ház közül kirívó erdőhivatalvezetői 
viliácskára. A házban Roth Gyula (Busa), egykori főiskolás 
évfolyamtársam várt már rám erősen. Megérkezésemig őt 
bízták meg helyettesítésemmel, és igyekezett volna már 
saját állandó helyére. 

Az üres házban való gyors elrendezkedés után sürgetett; 
menjünk át az irodába. Ez a mintegy 50 lépésnyire fekvő, 
külön épületben volt. Magasföldszintién két egymásba nyíló 
szobából állt, mellette vendégszoba, az emeleten másik ven
dégszoba a szükséges mellékhelyiségekkel. A torkomban 
vert a szívem, amikor beléptünk az irodába. Tudtam, hogy 
itt várnak a beosztottjaim, talán még nagyobb szorongással, 
mint amilyent magam érzek ebben a pillanatban, amikor el 
kell foglalnom első igazi munkahelyemet. Minden komo
lyabb gyakorlat nélkül, terjesen idegen környezetben, talán 
még szavukat sem értve. 

Beléptünk az irodába. Ott sorakozott fel tíz marcona 
erdész. Belőlük kettő pagonyerdész, a többi kerületvezető. 
Busa röviden bemutatott engem, kezet fogtunk, ő megkö
szönte nekik a tőlük kapott segítséget, ezt kérte számomra 
is, elbúcsúzott és máris ment. Ott álltam az oroszlánketrec
ben. Mit mondjak én most nekik, akiknek nevében Birosz 
Emil (elmagyarosodott ruszin), a keleti résznek a Kvasz ni 
pagonynak vezetője jelentkezett, üdvözölt és kérte rendelke
zéseimet? Sebesen forgott az agyam és lehető legmélyebb 
hangomon igyekeztem én is köszönteni őket. Biztosítottam 
őket, hogy nem szándékozom felforgatni semmit, igyekszem 
mindenkivel és m i n d a n n á l a helyszínen megismerkedni, és 
csak ezt követően fogunk - ha ennek szükségességét látom 
- együtt változtatni, ók láthatóan megkönnyebbültek, én 
pedig úgy éreztem: fog az menni. Fog ez u n n á l is inkább, 
mert valamennyiükkel szót tudtam érteni, mind a tízen 
kifogástalanul beszéltek magyarul. Még a másik pagonyer
désszel, a nyugati Voucsi- Vidricaka pagony vezetőjével, Mar-
tignoni Istvánnal (olasz vasútépítő elmagyarosodott leszár
mazottjával) váltottunk röviden szót és siettem vissza a 
lakásba, vigasztalni kétségbeesett feleségemet 

Nem sokáig kesereghetett, mert másnap általános feltű
nést keltve hat lóval húzattuk fel a rahói vasútállomásról a 
bútorainkat, felszereléseinket rejtő bútorszállító kocsit. 
Ezen a tájon ilyent még nem láttak, de a kocsi sem ilyen 
nyaktörő utat. Akadt elég segítő kéz, így gyorsan ment a 
kipakolás, elrendezkedés. Pedig ez nem is volt olyan könnyű: 
a földszinten három lakószoba volt, az egyikhez külön üve
gezett télikert. Falemezzel burkolt hall a középen, mögötte 
külön gardrób és üvegezett, fűtött veranda, mindehhez csat
lakozóan konyha, cselédszoba, kamra, fürdőszoba ós WC. A 
hallból falépcső vezetett az emeletre, itt vendégszoba te-



ERDŐKERÜLŐBEN 
rasszal és külön fürdőszobával. Mindez luxuskivitelben, 
csaknem vadonatúján... Az épületben saját vízvezeték, az 
udvarban istállók, kocsiszín, garázs. Álmodni sem lehetett 
volna szebbet. Hála a cseh építőnek és építtetőnek, nem 
csodálva a fegyelmi vizsgálatot és büntetést, amivel ez állí
tólagjárt. 

A rendezkedéssel aznap még nagyjából végeztünk, este 
hullafáradtan zuhantam ágyba, éjjel álmodni sem értem rá. 
Reggelre ébredve szipogást hallottam az asszonyom szobá
jából. 

- No mi baj van? - kérdeztem még álmosan. 
- Mit fogok én itt főzni? - zokogta el magát a megszeppent 

hitves. Erre menten elszállt belélem az álmosság. 
- Tényleg, hogyan is fogunk itt megélni? 
Nem sokáig töprenghettünk. Beültem a kocsiba, bemen

tem Rahóra. Szerencsém volt, éppen piaci napra érkeztem. 
Megtömtem a hátsó ülést káposztával, zöldséggel, vettem 
füstölt húst, kolbászt és minden egyebet, ami éppen eszembe 
jutott. Hazaérve kiderült, hogy a pincében 30 mázsa krumpli 
volt betárolva az 1939. évi illetményföldem terméseként. 
Birosz közben cselédlányt is szerzett feleségemnek. Megin
dult hát a háztartás. Egy év múlva a kincstári lovak mellett 
már egy tehén is bőgött, az ólban malac visított és tyúkok 
kapirgáltak az udvaron... 

A háztartás beindítását közvetlenül követte az adminiszt
rációé. Erről ideiglenesen már az előzetes katonai közigaz
gatás is gondoskodott. Az országnak égető szüksége volt a 
fára. Nemcsak építőfa kellett, de közeledett a tél is, külön 
tűzifa-kormánybiztost nevezett ki a kormány. A terület bir
tokbavételével nyomban meg is kellett indítani a kiterme
lést, szállítást. A munkásokat - legalábbis az erdei munká
sokat - pénzzel, élelemmel, bakanccsal kellett ellátni (a 
ruszinok nagyrésze már kinőtte a bocskort). Mindez terve
zést, elszámolást - adminisztrációt - követelt. Mivel a sze
mélyzet nagyrészt idegen rendszerben nevelkedett a kine
vezett hivatalvezetők többsége kezdő volt, az igazgatóság 
megkövetelte, hogy az anyag-, a pénznaplót, de még az ikta
tót is maga a hivatalvezető fektesse fel és vezesse. Nagysze
rű, de fárasztó iskola volt ez, jól is ment m i n d a d d i g , amíg a 
központban a helyi körülményeket ismerő, a csehszlovák 
adminisztráción nevelkedett személyzet legalább csekély 
maradványaiban rendelkezésre állt. Ezek demokratikus 
közvetlenséggel, baráti megértéssel osztották meg tudásu
kat velünk Külön hálával gondolok közülük Kampü Ivánra, 
aki egy időben felügyeleti tisztem is volt. Az irodámban 
Birosz volt legnagyobb segítőtársam, most már nyíltan 
mondhatom, sok mindenben mesteremmé is vált, sok gya
korlati fogást tanultam tőle. A szívem vérzett, amikor a 
harmadik évben hűtlen kezelés miatt végelbánásra kellett 
javasolnom... 

Az irodában az első napokban egyedül voltam. A legszük
ségesebbek ellátása végett Birosz hozzájárulásommal iroda
szolgának Staniczky Viktor lengyel származású, helybeli 
fiatalembert szervezte be, aki púpos lévén erdei munkára 
kevésbé volt alkalmas, de egyébként rendkívül jó tulajdon
ságúnak bizonyult Csakhamar bizalmasommá vált. Volt 
már, aki legalább felemelhette a telefonkagylót, ha nem 
vagyok ott, én pedig kevés szabadidőmben ki-kiszaladhat
tam ismerkedni a hivatal területével. Kocsival csak a völgyek 
voltak járhatók: a Kvasz ni 10 km-én, Voucsi 4, Vidricska 5 
km-én, a Paulik 8 km-én pedig egy elhanyagolt, 60 mm-es 
nyomtávú vasútvonal húzódott, szorosan a patak mentén. 
Fogat állt rendelkezésemre, de nehézséget okozott, hogy 
Vaszil, a kocsis magyarul egy kukkot sem tudott. Pár napig 
kínlódtunk egymással, én változtatni nem akartam, 6 unta 

meg a dolgot Bejött az irodámba, Viktor tolmácsolásában 
megkért, hogy az erdőre mehessen dolgozni, és beajánlotta 
maga helyett Milcsevics Lajost, aki valamilyen délszláv szár
mazású lehetett, de magyarul jól beszélt Csakhamar össze
barátkoztunk. 

Az üzem legfontosabb telephelyei a fő völgyekben lévő 
tutajrakodók voltak. Ide futottak be a mellékvölgyek csúsz-
tatói, itt került a kitermelt fa először számbavételre. Dön
téshez csak törzsdarabszám szerint lett a vágás kijelölve, 
minden vágásnak tapasztalati db/m3 száma volt, ami azt 
mutatta, hogy egy törzs a vágásban hány köbméternek felel 
meg bemáglyázva a tutajrakodón. Az üzemtervi bruttósítás 
mintegy 30 %-os apadékkal számolt... 

Ez az elszámolási rend kielégítőén működött. A fa az 
erdőről csak ellenőrzött úton, vízen, tutajban, őrzött völgy-
kijáratokon átjuthatott ki, a döntést, felkészítést, közelítést 
darabszám szerint fizettük. A baj akkor kezdődött, amikor 
sorra érkeztek az ország belsejéből a kicsinyes neveltetésű 
számvevők, akiknek a magas hegységi viszonyokról fogal
muk sem volt A legnagyobb botránykő a „vetet" volt. Igy 
neveztük azt a farakást, ami a csúsztatok végénél képződött 
a csúsztatott anyagból. A csúsztatok kellő kihasználása vé
gett a mellékvölgyekben a vágások évről évre egymás mellett 
sorra következtek. A fához a csúsztatás alatt hozzáférni nem 
lehetett, mert gyorsvonati sebességgel érkeztek a 20-25 m 
hosszú szálak. Ez szaporodott fel a ve tétben gyakran több 
ezer m3-esre, mire a csúsztatás befejeződött, a vetetre gyak
ran leesett a hó, és ha a széthúzatás télen nem ment kellő 
ütemben és tavasszal a tutajozásnak meg kellett indu ln ia , a 
vetetben bizony jócskán maradt fa, amit felmérni megint 

Talpfafaragó a keleti Kárpátokban (:Jóröme:) 



nem volt mód, mert zúdult rá a következő vágás anyaga. Ezt 
a derék hazai számvevőink lenyelni nem tudták. Hozzászok
tak, hogy a vásárolt légyfogót anyagszámadásba vegyék, 
majd ha a legyek már ráragadtak, jegyzőkönyvezzék, tűzbe 
dobják és az anyagszámadásból kivezessék... 

De jött az országból jó támogatás is. Az irodába kaptam 
egy frissen végzett erdészeti szakiskolást - Szalontai Bélát 
-, aki nagy segítségemre lett. Most már megindulhattam 
nagyobb utakra is, megismerni az állományokat. Az iroda 
falon függő színes üzemi térkép sokat ígért. Egyetlen fafajt 
tüntetett fel - a lucot - korosztályonként más-más színnel. 
Sárga volt az első, kávébarna a száz- és többéves. A térkép
nek csaknem negyede barna volt... Birosz fordította a cseh 
üzemtervet, ebben többek között állt: „a magyarok lehetet
len politikája miatt nekik a fát eladni nem tudjuk, így az 
értékesíthetetlen". Ténylegesen csak a legjavát vágták és 
felfűrészelve Gdinián át vitték Angliába. Megtakarítottak 
nekünk vagy 15 évi vágást... 

SZABÓ 

Úgy gondolom, hogy sokan kíváncsiak a legifjabb erdőmér
nök generáció tevékenykedésére, szellemiségére, vélemé
nyére, valamint bízom benne, hogy az általunk (vagy általunk 
is) említett problémák feltárására, javaslataink segítenek a 
megoldásban. 

A soproni SÜNI Klub tevékenységéről számolok be. A SÜNI 
Klub 1988. februárjában alakult meg a soproni Gyermekek 
Háza szakköreként. A klubot az Erdészeti és Faipari Egyete
men működő ÖKOKLUB tagjai vezetik. Miért is kezdtünk el 
annak idején erdőmérnök hallgató létünkre gyerekekkel fog
lalkozni? Erre a kérdésre egy igen leegyszerűsített kis eszme
futtatással válaszolok. 

A civilizáció terjeszkedése hatással van mind a termé
szetre, mind a társadalomra. Ennek a következménye a kör
nyezeti katasztrófa veszélye, valamint egy hamis környezeti 
világkép, túlhajszolt életmód kialakulása és eluralkodása. 

A hamis világképű, magukat mindenhatónak, termé
szetfelettinek képzelő társadalmunk tagjai nem képesek fel
fogni az eddig még soha nem tapasztalt méretű környezeti 
problémák nyers valóságát, a katasztrófa veszélyét, (gy a 
hatékony közbeavatkozás is elmarad. Ezt az óriási problémát 
a környezetvédők, tudósok figyelemfelkeltő, felvilágosító mun
kája eddig nem tudta megoldani. Ennek oka az, hogy elsősor
ban a felnőttekre, tehát márkialakult személyiségekre próbál
tak hatni, pedig hatásos személyiségformálást csak a még 
nyílt, kialakulóban levő személyiségekre, tehát a gyerekekre 
lehet kifejteni. A gyerekek nevelésében döntő szerepe a csa
ládoknak és az iskoláknak van, melyeknek tagjai a vázolt torz 
környezeti szemléletű társadalomhoz tartoznak (többségé
ben). Márpedig hamis környezeti szemléletű emberek csak 
hamis szemléletet plántálhatnak a gyerekekbe. Ezért kezd
tünk mi magunk gyerekekkel foglalkozni. 

Mindezekből következően alapvető célunk szemlélet- és 
magatartásformálás, a természeti szocializáció helyes útra 
terelése. (A természeti szocializáción a társadalom termó-
szethezf űződő viszonyának elsajátítási folyamatát értem.) Ezt 
a következő egymásra épülő ismeretkörök oktatásával próbál
juk elérni: 

Rengeteget jártam. Ahogy elmúlt az első tél, felszabadult 
a temérdek hó alól az 1000 m tengerszint feletti magaságban 
területemen végighúzódó cserkészét Ezt valamikor vala
mennyi kincstári erdőhivatalban kiépíthették, legalábbis a 
rahói erdőigazgatóság területén mindenütt megtalálható 
volt Ez számos kilátópontjával nagyon megkönnyítette a 
rendkívül meredek lejtőkön való közlekedést, és jó távcsővel 
sok mindent végig lehetett látni. Először elbűvölt az elém 
táruló kép. „Luc hátán luc" - amerre csak elláttam, elegyet
len, jól záródott fenyőállomány. Legalábbis úgy másfélezer 
méterig, ahonnan már csak a havasi legelő következett 
Habzsoltam a látnivalót, és megmámorosodtam tőle. Idővel 
megszoktam, majd sokat járva benne feltűnt belsejének élet-
telensége, komorsága. Sokat töprengtem, kerestem, hogy mi 
a helyzet nyitja, míg rájöttem, hogy egy 200 éves, kíméletle
nül tudatos erdőgazdálkodás produktumával, h a t a l m i m mé
retű „természetátalakítással" állok szemben. 

Folytatás a következő mámban, 

- alapvető természetismerete (fajismeret), 
- ökológiai jelenségek, összefüggések ismerete, 
- környezet- és természetvédelmi ismeretek. 
Az alkalmazott lényeges módszertani eszközeink: 
- kiscsoportos oktatás (8-10 fő), 
- cselekedtető tevékenységek alkalmazása, 
- a természettel való közvetlen kontaktus megteremtése 

(természetjárás, megfigyelés, magyarázat). 
A megalakulástól eltett időszak programjai címszavakban: 
1988. tavasz: hétvégi foglalkozások (2-3 hetente); 
1988. nyár: egyhetes tábor Sopronban; 
1988/89 tanév: hétvégi foglalkozások; 
1988. ősz: kétnapos buszkirándulás a Tihanyi-félszigetre 

és Badacsonyra; 
1989. nyár: egyhetes tábor a Bükk hegységben; 
1989/90 tanév: hétvégi foglalkozások; 
1989. ősz: kétnapos buszkirándulás az Őrségbe; 
1990. tavasz: egyhetes tábor Középrigócon, a barcsi Ős-

borókás mellett; 
1990/91 tanév: hétvégi foglalkozások. 
Jelenleg a klubnak több mint 60 gyerek a tagja: 9-14 éves 

általános iskolás lányok és fiúk. Nagy az érdeklődés. A foglal
kozásoknak az erdő és más természetes ökoszisztémák je
lentik az egészséges és változatos színhelyet. A játékos, 
szemléltető tanuláshoz ez a legideálisabb terep. 

A következőkben tevékenységrendszerünk vázlatát köz
löm: 

TEVÉKENYSÉGRENDSZER 

Évközi tevékenységek 
Külső fogl. Belső fogl. 

Nyári tevékenység 
Táborozás 

1. Kirándulás 1. Madárodú 
készítés 

Délelőtti 
foglalkozás 

2. Békamentés 2. Karácsonyi össze
jövetel Kirándulások 

3. Madárodúk kihe
lyezése, ellenőrzése 

3. Vetélkedő 
4 . Diavetítés 
5 . Videózás 

Délutáni program 
(közös sport, játék) 
Esti program 

LAJOS 

Természeti-környezeti nevelés a SÜNI Klubban 



Két élmény csaknem egyidejű hatása késztetett arra, 
hogy az erdészhagyományokhoz híven „megrégülő" Er
dészeti Lapokban jelentessem meg felhívásomat a ma
gyar erdésztársadalom számrára mint egy „poroshasú 
balek", más vonatkozásban, mint egy „isteni fényben 
tündöklő" firma. 

Először az egyik élményről beszélek. A múlt évben 
volt 50 éves találkozója azoknak a bányászoknak, ko
hászoknak és erdészeknek, akik abban a háborús idő
szakban fejezték be vagy fejezhették volna be tanul
mányaikat, amikor a világ úgy elembertelenedett, de ők 
mint a selmeci hagyományokon nevelkedett hallgatók 
szétszóródtatásuk előtt vagy alatt is tudtak igaz hazafiak 
maradni, és emberségesek lenni egymáshoz éppen 
úgy, mint a környezetükhöz. Ezért emlékezhettek 
vissza, még így 50 év múltával is meghatottan arra az 
eltöltött „huzatos" soproni időszakra. Mivel nem adatott 
meg számukra, hogy együtt valétáljanak, ezért a négy
napos találkozó első napján felavattak egy emlékoszlo
pot. Majd a most összegyűlt évfolyamtársakkal egy fe
lejthetetlen közös bányász-kohász-erdész szakestélyt 
tartottak. 

Másik élmény: Mivel Sopronban hosszabb ideig tar
tózkodom, hogy összeállítsam tudományos munkámat, 
ezért nemcsak ennek a rendkívüli évfolyamtalálkozónak 
lehettem közvetlenül vagy közvetve - apósom volt a 
szervezője - részese, hanem a hétköznapi egyetemi 
életnek is. Véletlen folytán az egyetemi könyvtárban 
találkoztam egy évfolyamtársammal, akit jó kollégám
nak, barátomnak kell, hogy tekintsek, mert máskülön
ben mit érnek azok a hagyományok, amiért 50 év után 
is összejöttek azok az egy tőről „lenyesett" kollégák, akik 
még megérhették ezt a kort. Amint a könyvtárban meg
hallottam a barátom hangját, rögtön odamentem hozzá. 
Foglalkozásunkat tekintve csak annyi a különbség köz
tünk, hogy egyikünk erdőrendező, a másikunk erdőfelü
gyelő. 

A továbbiakban beszélgetésünknek nem az egyedi, 
hanem a tipikus voltát szeretném kiemelni okulásként. 
Sajnos hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a 
korábban egységes intézményi keretek közt működő 
erdőrendező-erdőfelügyelő szakági csoport között a kü
lönbség nemcsak a sajátos - de egymással elválaszt
hatatlanul összefüggő - feladat-, illetékességi kör miatt, 
hanem a korábbi jó viszony megromlása révén is létre
jött. Ismét „visszaköszönt" a szakmai körökben már 
elterjedt vélemény, hogy a korábban összetartó erdész
társadalomra az elmúlt évtizedekben azzal médék az 
utolsó csapást, hogy mesterségesen szétválasztották a 
korábban egységes keretek között működő erdőrende
zői és erdőfelügyelői szakágakat. Beszélhetenénk itt a 
régi időkben egységes szemléletben működő erdő
gondnokságról, ahol még nem választották szét mester
ségesen az erdészkollégákat „fahasználó"-ra, „erdőmű-
velő"-re és „vadgazdálkodó"-ra (nem vadászra), és a 
sort így folytathatnám tovább. Igaz, akkor az erdőigaz-
gatóságok nem azért működtek, hogy nyakukra üljenek 
az egységes szemléletű, önálló működésű erdőgond
nokságoknak vagy erdőhivataloknak. így nyilvánvalóan 

elkerülhető volt, hogy az egy munkahelyen lévő kollégák 
szembekerüljenek egymással csak azért, mert erdőmű
velőként, fahasználóként vagy vadgazdálkodóként dol
goztak ugyanazon egységen belül.Legutóbb, ERTI-s 
korom legszomorúbb időszakában láthattam, hogy a 
korábban egy tőről fakadó erdészeti kutatáson belül 
hogyan feszül(t) egymásnak az ERTI és az egyetem. 
Amikor pedig pénzügyi okok miatt úgy szerveződik át 
tudományos intézetünk, hogy elsőként a pótolhatatlan 
és hatékonyabban is működtethető táji kísérleti állomá
sokat számolják fel, összetévesztve a tüneteket az 
okokkal, már a reményem is fogyatkozóban van. 

Ha megérjük - tisztelt évfolyamtársaim, barátaim -
vajon mi lesz a mi 50 éves találkozónkkal? Hogyan 
vívunk ki majd megbecsülést magunknak, ha nem 
adunk méltó erkölcsi elégtételt azoknak az idős kollé
gáknak, akik szerénységük vagy „más" ok miatt feledés
be kerültek, vagy nem részesültek abban a megbecsü
lésben, amit megérdemelnének. Az erdészoktatás ne 
csak szakmai elismerést, tisztséget, hanem anyagi 
megbecsülést is jelentsen, hogy minél több, önálló isko
lát teremtő személyisége legyen a közép- és felsőfokú 
oktatási intézményeknek. 

A közelmúlt történelméből jól tudjuk, hogy Rákosi 
fontos feladatának tartotta a „reakciós" selmeci hagyo
mányokon nevelkedett erdésztársadalom szétrobban-
tását, amelyhez jó alanyul szolgáltak, szolgálnak a to
vább élő intézményi struktúrák és funkciók. Pedig hát az 
„antropobiogeocönozis" szemléletében nevelkedett ma
gyar erdészek fejében jól megférhet egymás mellett az 
erdőművelés, fahasználat, vadgazdálkodás és azok er
dőrendezési, felügyeleti, kutatói és természetvédelmi 
vonatkozásai. 

Tudom, hogy a változás nem mehet végbe máról 
holnapra, de legalább tegyünk különbséget a távlati 
tartamos cél és az azt megvalósító átmenet között. 
Kényelmi és - az erdészekre éppen hogy nem jellemző 
- rövid távú érdekeltség miatt ne fogadjuk el a már 
régóta kifogásoltakat, kiváltképpen az új erdészeti poli
tika által megirányzott végcélt ne helyettesítsük külön
böző megideologizálások által a szükséges megoldás
ként jelenleg kínálkozó átmenettel. 

Kérve kérem a magyar erdésztársadalmat, hogy is
mét fogjunk össze, és bátran vessük el az ezt megaka
dályozó kereteket. Az összefogás érdekében indítvá
nyozom, hogy az Erdészeti Lapokban tegyék meg erre 
vonatkozóan javaslataikat, amire bizonyára a szerkesz
tőség lehetőséget nyújt. Akkor sem szomorodnék el, sőt 
örülnék annak, ha az egységben és összetartásban 
előbbrevivő javaslatok mellett az észrevételeimet meg
cáfoló,korábban is megvolt vagy létező ellenpéldákat 
felsorakoztatva akár „megszégyenülnék" amiatt, hogy a 
felhívásra késztető okokat tipikusnak érzem. Ebben az 
esetben még bentlévőként is, nyilvánosan megkövetem 
a magyar erdésztársadalmat. 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek. 

Gaál György 
alias Mózes 

Felhívás a selmeci hagyományok ürügyén 



DR. LAKOS ANDRÁS 
Lyme-kór szűrővizsgálatok 
erdészeti dolgozók körében 

Megszámlálhatatlan betegséget képesek terjeszteni a kul
lancsok. A mi éghajlatunkon szerencsére csak néhány kóroko
zót hordoznak ezek az apró termetű paraziták. Kullancs által 
terjesztett és emberre is veszélyes betegséget Magyarorszá
gon lényegében csak kettőt ismerünk: a közismert vírusos 
agyvelőgyulladást és az újabban felfedezett és a tudomány 
számára még sok meglepetést tartogató Lyme- (ejtsd: lájm) 
kórt. Az előbbi betegség a súlyosságával, míg az utóbbi a 
gyakoriságával tűnik ki. Míg a vírusos agyvelőgyulladás két-
három hét alatt lezajlik, addig a Lyme-kór évekig, sőt évtize
dekig is eltarthat, ezalatt újabb meg újabb szervek bántalmát 
okozhatja. A vírusfertőzés tünetei a csípéstől számított egy 
hónapon belül jelentkeznek, de a Lyme-kór lappangási ideje 
hetek-hónapok, sőt néha több év is lehet. Fontos különbség, 
hogy az agyvelőgyulladás megelőzhető védőoltással, de a 
Lyme-kór ellen még nem rendelkezünk oltóanyaggal. 

A Lyme-kór jellegzetes kezdeti tünete a csípés után és a 
csípés helyén több nappal kezdődő és a széli részein lassan 
növekvő bőrpír. Ez a folt rendszerint fájdalmatlan, nem is 
viszket. Az erdőben dolgozó, fizikai munkát végző ember nem 
is veszi észre, figyelmet sem fordít rá. A folt előbb-utóbb 
magától is elmúlik. Ezt követően szívizomgyulladás, majd 
idegrendszeri tünetek keletkezhetnek. Ez utóbbiak csak ritkán 
járnak bénulásokkal (közöttük is messze a leggyakoribb az 
arcidegbénulás: a beteg az egyik szemét nem tudja behunyni, 
szája elferdül). Jellegzetes a vándorló zsibbadások érzése, 
végtaggyengeség és az indokolatlan fáradékonyság, feledé
kenység. Ezek a tünetek csak ritkán olyan súlyosak, hogy a 
beteget orvoshoz kényszerítenek. Az orvos pedig hiába vizs
gálja betegét, nem talál semmit. Könnyen hiheti, hogy helyes 
a diagnózis: munkaundoritisz. Előfordul, hogy a tünetek porc
korongsérvre, Jumbágó"-ra utalnak. A beteget különböző ke
zelésekre küldik, mely állapotán nem sokat javít, sőt... A 
panaszok azonban előbb-utóbb megszűnnek. A betegség 
azonban még mindig újabb tüneteket, ízületi gyulladásokat 
okozhat. Főleg a térdízület dagadhat meg. Ritkán jár komo
lyabb fájdalommal, és rendszerint magától elmúlik, de még 
többször visszatérhet. Sok év elteltével a kisízületek (csukló, 
ujjak) is megbetegedhetnek. Akár egy évtized múltán is jelent
kezhet még újabb betegség: a kéz vagy a láb bőrének lilás 
színű gyulladásával, majd lassú pusztulásával, elvékonyodá-
sával járó bőrelváltozás. A színe miatt ezt rendszerint a végtag 
keringési zavarával szokták magyarázni és az orvosok külön
böző keringésjavítókkal szokták kezelni - eredménytelenül... 
Mindezen túl, a lassan de biztosan szaporodó tünetek a be
tegben is azt az érzést kelthetik, hogy ezek már az öregedés 
jelei. Az orvos meg különösen boldogan üti el a megoldhatat
lannak látszó diagnosztikus problémát, hogy „-Ja kérem, nem 
leszünk már fiatalok". 

Pedig a betegség gyógyítható. Minél korábban ismerik fel 
és kezelik helyesen, annál nagyobb az esély a teljes gyógyu
lásra. Sok betegünk van már, aki több éve fennálló súlyos 
tünetek után, a megfelelő kezelésre maradéktalanul meggyó
gyult. A gyógyítás eszközei a szokásosnál jóval nagyobb 
adagú antibiotikumok. Tudni kell azonban, hogy csak néhány 
készítmény hatásos. A Lyme-kór kezelését helyes, ha csak a 
témában jártas, felkészült szakember vállalja. 

Milyen gyakori lehet a betegség a kullancscsípésnek min
den nap kitett emberekben? Erre kerestük a választ, amikor a 

fakómbinát orvosainak javaslatára Lyme-kór irányában szűrő-
vizsgálatokat végeztünk. A szűrővizsgálatok során meghatá
roztuk a dolgozók vérében a Lyem-kór okozója ellen termett 
ellenanyagok mennyiségét. Tudni kell, ha az ember valamely 
betegségen átesik, az azt okozó baktérium vagy vírus ellen
anyagtermelést vált ki. A mindennapos gyakorlatban ezt hasz
náljuk fel néhány betegség kimutatására. A nagyon magas 
ellenanyagszint bizonyítja a betegség fennállását. Mi a helyzet 
azonban akkor, ha az ember sorozatos fertőzésnek van kitéve, 
újabb meg újabb inger éri a szervezetet? Ebben az esetben 
ugyanaz játszódik le, mintha valakiben folyamatosan lenné
nek szaporodó baktériumok, melyekkel szemben ellenanya
gokat termel. A helyzet ugyanakkor olyan védőoltáshoz is 
hasonlítható, amelyet többször kell beadni, hogy megfelelő 
védelmet nyújtson. Az orvost ilyen esetben a kullancs helyet
tesíti, az injekciós tűt pedig a parazita szívókája. Kéretlenül 
újabb és újabb oltásokat ad. A döntő különbség az, hogy míg 
az orvos elölt vagy gyengített vírust, illetve baktériumot juttat 
a szervezetbe, addig a kullancs nem szívbajos, és veszélyes 
fertőző anyaggal dolgozik. 

Összesen 325 embert vizsgáltunk. Közülük 110 vérében 
találtunk emelkedett ellenanyagszintet. Ezen belül hetvenhá
romnak olyan magas volt ez a szint, mint amelyet csak az 
éppen zajló Lyme-kór esetében szoktunk találni. Összehason
lításképpen feltüntettük a budapesti és a veszprémi véradók, 
valamint az osztályunkon ápolt hasmenéses csecsemők kö
zött talált emelkedett ellenanyagszinttel rendelkezők arányát 
(1. ábra). Azért vizsgáltuk a csecsemőket is, mert így látszik, 
hogy a vizsgálatnak van valamelyes „háttérzaja", hiszen ezek 
az apró gyerekek még biztosan nem találkoztak kullancsokkal. 
A budapesti és a veszprémi lakosok között nem találtunk 
lényeges különbséget, az erdészek kimagasló átfertőzöttsége 
azonban feltűnő. 

L y m e - k ó r i r á n y á b a n v é g z e t t 
s z ű r ő v i z s g á l a t o k 
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ERDŐKERÜLŐBEN 
Vizsgálatainkkal csak arra tudunk biztos választ adni, hogy 

az erdészeti dolgozók egy jelentős része átesett a fertőzésen. 
Az emelkedett ellenanyagszinttel rendelkezők közül csak 
35%-nak voltak olyan panaszai, amelyek esetleg a Lyme-kór 
következményeinek tekinthetők. Többségüknek ízületi fájdal
mai voltak. Hozzá kell azonban gyorsan tenni, hogy az ellen
anyaggal nem rendelkezők 30%-ának is voltak ehhez hasonló 
tünetei. Mindenesetre a tünetekkel és ellenanyaggal rendel
kező betegeket megvizsgáltuk és szükség esetén kórházi 
vagy otthoni kezelést alkalmaztunk, melyre sokuk állapota 
látványosan javult. Ma még nem tudjuk eldönteni, hogy az 
emelkedett ellenanyag hány százalékban takar tünetszegény, 
de aktív fertőzést és hány százalékban csak erős védettséget. 
A kérdés eldöntésére jelenleg folynak vizsgálatok. A fertőzött 
területen élőknek csak azt tudjuk tanácsolni, hogy panasz 
esetén keressék fel a László Kórházban működő Lyme Ambu
lanciát, ahol minden hétfőn és szerdán délelőtt fogadunk 
betegeket. 

Ezúton szeretném megköszönni a szombathelyi erdőgaz
daság és a bácsalmási erdészet egészségügyi dolgozóinak 
önzetlen segítségét. 

Csípte már meg kullancs? 
A válasz akkor is igen, ha ön nem észlelte vagy nem emlékszik rá. A kullancscsípés 

ugyanis fájdalmatlan és többnyire észrevétlen marad. 
Tudja-e, hogyan kell biztonságosan eltávolítani, hányféle betegséget terjeszt, melyiket 

okozza vírus és melyiket baktérium, mekkora egyetlen kullancscsípés kockázata, van-e 
védőoltás a betegségek megelőzésére, hogyan lehet a fertőzéseket kimutatni, hogyan lehet 
gyógyítani, mi a Lyme-kór, mennyire veszék/es az agyvelőgyulladás, hány nap murva várhatók 
a tünetek, terjesztik-e a szúnyogok is, terjedhet-e egyk emberről a másikra, veszélyes lehet-e 
a magzatra is, melyek a fertőzött területek? 

Hogyan lehet védekezni? 
Ez az első altatom, hogy e témában tudományos ismeretterjesztő könyv kerül az 

egészség kérdései iránt érdeklődő olvasó kezébe. 

A könyv címe: Kullancsok ós betegségek 
Dr. Lakos András ismerteti az újonnan felismert, kullancsok által terjesztett, Magyaror

szágon is igen gyakori betegséget, a Lyme-kórt. Ez a betegség ma meg az orvosok körében 
sem kellően ismert. A kórkép legfőbb jellemzője a hullámzó, idült lefolyás. A kullancscsípés 
után még akár 10 évvel is jelentkezhetnek a fertőzés újabb tünetei. Lakos dr. nyolc év klinikai 
és tudományos vizsgálatai alapján ismerteti a Lyme-kór szerteágazó tünettanát, a diagnosz
tikus vizsgálatok ós a kezelés során szerzett tapasztalatait 

A könyvben sok érdekesség olvasható a kullancsok életéről, az általuk okozott számos 
betegségről, különös tekintettel a mindenki által ismert, a gyakorlatban azonban mégis sok 
kérdést felvető kórképről: a kulancs terjesztette agyvelőgyulladásról. A téma tudományos 
megközelítését olvasmányos stílussal ötvözi a szerző. 

A könyv a Melánia Kft. gondozásában jelenik meg A/5-ös méretben, 144 oldalon, a 
Lyme-kór valamennyi jellegzetes bőrelváltozását bemutató 20 színes fotóval. Ára előfizetés 
esetén csak 295 R. A könyv megjelenése után 440 Ft lesz. Megjelenése 1992. nyár végére 
várható. 

Csak postai úton jegyezhető elő. Kérjen befizetési csekket! 
(Melánia Kft. 1464 Budapest, Pf.: 1333.) Ne felejtse el olvashatóan 
megírni nevét, elmét, postai i rá nyitószámát A könyvet elkészülte 
után minden külön díjtétel felszámítása nélkül megküldjük. 

HENRI DABURON 

Az erdei iskola 
A franciáknak - általában - nincs világos fogalmuk az 

erdőről. Gyakran valami nagyon mitikusnak és megfoghatat
lannak tartják, amely az embertől - ha az erdőhöz nyúl -
számos kárt szenved. Úgy tartják, hogy fenntartása kizárólag 
passzív és statikus védelem által érhető el. Működésének, 
funkcióinak dinamikus oldalát sokszor nem ismerik. 

Az általános iskola az a hely, ahol a dolgokkal kapcsolatban 
kialakítható a világos megértés. „Az erdei iskola" ezért indított 
egy programot e szemlélet fokozatos megújítására a gyerme
kek lelki világában és szellemében. Ennek érdekében nem 
oktat, hanem - ha lehet így mondani - az ozmózis jelenségé
vel él. Az erdőt ezek után olyan helynek tekintik, amely külön
leges módon képes segíteni az általános iskola szinte vala
mennyi programon szereplő tantárgyát. E tevékenységben 
részt vesznek a Földművelésügyi és Erdészeti Minisztérium, 
a Nemzeti Oktatásügyi, Ifjúsági és Sport Szervezet. 

Az erdőnek a gyermek, majd a későbbi felnőtt részére 
ismert világgá kell válnia. Olyanná, amelynek megvannak a 
működési szabályai, amelyeket védeni keíl. Ez azonban csak 
akkor hajtható végre megfelelően, ha kezelésében figyelembe 
vesznek minden erdőre ható tényezőt. Nemcsak az ökológiá
ról van tehát szó, hanem a szociális, táji vonatkozású és 
gazdasági kapcsolatokról is. 

„Az erdei iskola" ezekre a tevékenységekre támaszkodik, 
és fogalma nem adható meg végleges formában. Célját akkor 
éri majd el, ha valamennyi átlalános iskolában a gyermekek 
úgy tudnak majd az erdőről beszélni, mint közvetlen, családias 
környezetükrőí. 

Az eszközök ós működésük 
Az egész tevékenység nem a nulláról indul. Arról van szó, 

hogy a már folyamatba helyezett tevékenységeket lényegé
ben intézményesíteni, támogatni, javítani és bővíteni kellene. 
Anélkül tehát, hogy a megelőző időszakokban megkezdett 
munka eredményeit lerombolnék, támaszkodni kell éppen az 
eredményesen működött csoportokra. A tevékenység az 
1990-1991. időszakban három irányú. 

- Érzékennyé kell tenni és képezni szükséges az általános 
iskolai osztályok tanulóit. 

- A pedagógusok helyi viszonyokhoz alkalmazott ilyen 
jellegű anyagait számba kell venni, szükséges azok kialakítá
sa, fejlesztése és elosztása. 

- Olyan vegyes programú osztályok tervezetét kell kialakí
tani, majd megvalósítani, amelyek kísérleti vagy példaértékű
ek (patronálás, tanösvények, erdei munkában való részvétel 
stb.). 

A séma minden valószínűség szerint kialakul majd a követ
kező évekfolyamán. Ami az 1990. évet illeti, a Mezőgazdasági 
és Erdészeti Minisztérium 3 millió frankot bocsátott kezdeti 
hitelként rendelkezésre. Ezt az oktató- vagy „erdész-" sze
mélyzet kapja kiegészítésként. 

A szervezés megyei szinten történik. Itt a közreműködők ad 
hoc munkacsoportot szervezhetnek, amelynek feladata egész 
évre szóló általános program kidolgozása olyan módon, mint 
az a megye egyéb tervezeteinek vonatkozásában is történik. 

Nemzeti szinten egy kísérleti csoportot kell kialakítani. En
nek irányítója Henri  Daburon úr, mezőgazdasági, vízügyi és 
erdészeti főmérnök. Daburon úr irányítja az induló tevékeny
ségek általános mozgásait, azok fejlesztését, a javasolt tevé
kenységeket összehangolja a minisztérium által a megyék 
részére megnyitott hitelek céljaival és elosztásával. 

Az e célra kinevezett munkatársak tartják végül a táji kap
csolatokat. 

Minden, fentiekkel kapcsolatos terv viselheti „Az erdei isko
la" jelzést vagy azt a grafikai jelvényt (öntapadó jelvények 
stb.), amelyet különböző formákban lehet az iskolások között 
terjeszteni. 

Az 1990-1991. iskolai óv programja 
1990. szeptember-október 

- Minisztériumközi körlevél kiadása a tevékenység ismer
tetésére. 

- Reklám kidolgoztatása a Mezőgazdasági és Erdészeti 
Minisztérium, valamint a Nemzeti Erdészeti Hivatal részéről. 
Ennek tapadójelvény formában kell megjelennie és széles 
körben terjeszteni kell az iskolások között. 

-400 pedagógiai csomagot kell szétosztani. Ezek általános 
értelemben foglalkozzanak az erdővel. 
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1990. október-december 
-A megyei munkacsoportok megalakítása. 
- Akadémiaközi kapcsolatok a munka megkezdését és 

értelmezését illetően. 
Iskolák második és harmadik évharmada 
- A tervcsomagok kiadása, a Mezőgazdasági ós Erdészeti 

Minisztérium hiteleinek kihelyezése a tervező csoport által 
javasolt mértékben. 

- Az 1990-1991. iskolai évi programok megvalósítása. 
- Médiák előtti támogatás valamelyik vidéki központban a 

miniszterek részvételével. 
1991. június 

- Évi mérleg elkészítése, a helyi megvalósítások bemuta
tása, esetleg erdei iskolai ünnepség keretében egy osztály, 
iskola vagy járás szintjén. 

Összefoglalás 
- Egyszerű üzenetet kell küldeni a gyermekekkel a felnőttek 

részére azzal a szándékkal, hogy ők is világosan lássák: 
„Az erdő megvédi magát. De mi nem védjük megfelelően 

akkor, ha nem kezeljük dinamikusan és ha üvegbúra alá 
zárjuk." 

- Hosszú távú tevékenységre van szükség, amely 1990-
1991 -ben indul, defolytatni és fejleszteni kell a következő évek 
folyamán. 

- A helyi tevékenységi formák sokféleségére van szükség. 
Ezek legyenek változatosak, de mind arra a gondolatra utall-
janak, amelyet a felragasztható címke tartalmaz: „Az erdei 
iskola". 

- A vállalatok együttműködésének sokféle lehetősége szol
gáljon teljes mértékben a tevékenység egészének javára helyi 
és általános szinten egyaránt, egyetlen év vagy többéves 
időszak vonatkozásában ugyanúgy. 

Fordította: Dr. Szőnyi László 

Áprilisi bolondozások 
A tőkés  réce,  alias:  vadkacsa 

A tőkés réce, nézetem szerint, a huszadik század madara! 
Bármennyire is igyekezett ezt palástolni a könyvespolcon 
szolidan megbúvó szakkönyv, az Eurázsiában és Észak-
Amerikában őshonos madár bizonyos tekintetben a napja
inkban megélt közép-kelet-európai haladás jelképe is lehet
ne! 

A bizonyos tekintet persze nem ugorhat át túl nagy tere
ket, a nyilvánvaló, hasonszőrű, azaz hasontollú jelenségeket 
viszont nem kerülheti meg. Ez a tőkés réce, ha nem is 
kapitalista, mégis kisvállalkozó, egészen kicsi, hossza behú
zott nyakkal 49-63 centi között van (v. ö. napjaink legkisebb 
kisvállalkozóival, akik között a száz centivel hosszabbak 
szép tábora vegyül, ugyancsak behúzott nyakkal). A kinyúj
tott nyakú kisvállalkozók a tőkés réce hosszához általában 
úgy aránylanak, mint ép nyakú réce a törött nyakú récéhez. 

Az ép nyakú récéknél maradva, mint tőkést, rendkívüli 
módon vonzza a város, ahol is kisebb vagy nagyobb díszta
vacskáknál is megtelepszik, mit megtelepszik, költ! Ezáltal 
némileg eltér szűkebb pátriánk költőitől, akiknek túlnyomó 
réce, illetve része abszolúte nem tőkés, ha meg is telepszik 
városi kis vagy nagy dísztavaknál. A jól megtollasodott kis
vállalkozó tőkés, hasonlóan az ép nyakú, valóságosan váro-
siasodott récéhez, szintén megtelepszik városi dísztavak 
mellett. Urbánus érzülete olyan erős, hogy dísztó hiányában 
maga gondoskodik kisebb vagy nagyobb vízfelület előterem
téséről. A tőkés réce ily módon előhírnöke tőkés kisvállalko
zók megjelenésének és viszont! 

A dísztavak partján legtöbbször a fű közé építi fészkét az 
úszó récék eme díszes fajtája Semmiben sem tér el tehát tőle 

az árral jól úszó tőkés kisvállalkozó, aki lehetőleg szintén fű 
közé, lehetőleg minél kiterjedtebb füves térség közepére 
építi fészkét. Gyakorta még az árral sem kell törődnie! 

A tojásrakásban és a költésben lényegbevágó eltérést pro
dukált a teremtő erő. A 63 centi alatti tőkés 8-14 tojást rak, 
a tojó 26 napig költi ki őket. A nyújtott nyakú tőkés is képes 
8-14 tojást rakni, legfőképpen a tányérjára, ahonnan talán 
egy óra alatt is el tudja költeni valamennyit! 

A tőkés récének úszóhártyája van a lábujjai, a tőkés kis
vállalkozónak hitelkártyája van a kéz ujjai között, ezáltal 
mindketten jól tudnak lavírozni A réce csemetéi szinte 
világrajöttük percétől követik anyjukat a vízbe, veszély ese
tén remekül buknak le. A kisvállalkozónak legtöbbször nincs 
ilyen vízkényszere, van azonban vízumkényszere, de nem 
arra az esetre, ha veszélyhelyzetben lebukik, s más megoldás 
híján víznek megy! 

Mindkét tőkés növényekkel és állatokkal táplálkozik, a 
réce a csőrével szűri ki a vízből, pocsolyából a táplálékát, a 
kisvállalkozó már korábban megszűrt léből és „szüretiből 
fogyaszt, melyben - fájdalom - esetenként a tőkés réce is 
bennfoglal tátik! Nem is akárhogyan! 

Például a megtisztított és sózott kacsa belsejét sós vízben 
megfőzött, hámozott és pirított cukorban megforgatott 
nagyszem gesztenyével megtöltjük, bevarrva zsírban meg
sütjük. Levét kis liszttel, borral, gombával mártásnak készít
jük, a kacsát vele leöntve, vajastészta-fánkkal és a gesztenyé
vel körítve tálaljuk. 

Ez a „Kacsa gesztenyével". A vad kacsa egészen más! 
Apatóczky István 

A tartamos erdőgazdálkodás alapelve, szabályo
zója az erdőrendezés. Az utóbbi időben az erdőren-
dezésben és fejlesztésében bizonyos untság, stagná
lás tapasztalható mind o gyakorlatban, mind a kuta
tás terén. Ma, amikor az erdőgazdálkodás egyre job
ban ki van téve - az általában kedvezőtlen - külső körülményeknek, kiemelten 
a környezeti ártalmaknak, elengedhetetlen a szükséges információk gyors és 
pontos szolgáltatása. Az erdőrendezést az erdészeti egységeknél kell fejleszteni, 
ahol az informááókra szükség van. A személyi számítógépek ma már lehetősé
get adnak a képernyőn megjelenített üzemtervtől a folyamatos erdőrendezésig, 
a folyamatosan aktualizált tematikus térképek előállítására. Az erdőrendezést 

VAN-E JÖVŐJE 
AZERDORENDEZESNEK? 

végző üzemeknek PC-felszerehségre, spedális 
modul programokra és hibátlan bemenő adatokra 
van szükségük. Az erdőrendezés információtartal
mát bővíteni kell, figyelemmel az információfel
használás és az eiőálftás költségének összevetésé

vel. Az erdőrendezés jövőbeni feladata a növekvő gazdasági nehézségek 
mellett nemcsak a tartamos erdőgazdálkodás szabályozása (hozamvizsgálat, 
üzemgazdálkodás stb.), hanem a túlélés határainak megismeréséhez és a 
túlélési stratégia kidolgozásóhoz a környezeti információk szolgáltatása is. 

(ÖFI1992.1. Ref.: Gáspár Hantos Géza) 
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DR SZÁSZ TIBOR 

Biztonság 
a fakitermelésben é s a 

közelítésben 
„Tudom, tudom" búgta a galamb, nem is tanították meg a 

többiek a fészekrakásra. Valahogyan így vagyunk af akiterme
lési munkavégzésével is. Van jó szabályzatunk a biztonságos 
munkavégzésre, annak egyes pontjaival megismerkedik min
den új munkába lépő, részt veszünk az alkalmankénti oktatá
sokon, mégis számos, rövidebb-hosszabb ideig tartó munka
kiesés áll be egyik legnehezebb és sok veszélyt rejtő munkánk 
folyamán. Többen sérülnek, egyesek feliratkoznak az erdei 
munka hőseinek emléktábláira. 

Ezen kíván most segíteni dr.  Szász  Tibor, kutatásban eltöl
tött életének minden tapasztalatával, „testközelbe" hozva a 

JÓ VOLT OLVASNI 

Meghívó 
A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Budapesti Erdé

szet szfvesen látja az érdeklődőket, s bemutatja tevé
kenységét (erdőnevelés, állományápolás, parképítés, 
speciális feladatok: Kis-, és Nagy-Hárshegy, Ferencha
lom és környékén). Vendéglátó: dr. Sólymos Rezső az 
erdészet vezetője, találkozás: 1992. március 28-án 
szombaton 10 órakor az erdészet udvarán: Budakeszi 
út 91. (a Szépjuhászné, volt Ságvári-liget alatt). Minden 
érdeklődőt vár a Nyék-Kurucles Egyesület. 

Új Magyarország 

SZÜGYI ZOLTÁN: 
Igyekezetemben, hogy minél tovább 
kísérhessem az erdő felett 
szárnyaló gólyapárt, 
elbuktam az avarban. 
Önkéntelenül markoltam bele a száraz 
aljba, s meglepődve láttam, 
mekkora riadalom támadt máris, 
abban a maroknyi üregben, 
egyetlen mozdulatomra. 

talán csak felületesen olvasott, figyelmetlenül hallgatott EBSZ-
t. Kiválogatta belőle a legveszélyesebb mozzanatokra vonat
kozó részeket, ezeket jól érthető, részletesebb szövegbe 
szedte, remek képekkel, magyarázó ábrákkal, az okok és 
okozatok feltárásával élvezetes módon győz meg a szabályok 
megtartásának feltétlen szükségességéről. Nem fegyelmez, 
de meggyőz és eközben számos új fogásra tanít. Nem helyet
tesíti, aláhúzza az EBSZ jelentőségét. 

Közhasznú munkájának kiadásában közreműködött az FM 
Erdészeti és Faipari Főosztálya, támogatta a Husquarna Fo-
rest and Garden AB, valamint a Totál Trade Concepts Kft., 
gondozta a Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft. A kiadásba 
beleadtak „apait, anyait", de meg is kérik az árát: 299,- Ft-ot. 
Kapható a következő címen: Illés Gábor, 1026 Budapest II., 
Pasaréti út 31. Telefon: 155-7412. 

Jéröme René 

Lezárult 
a szerkesztőség által 

meghirdetett 
„így látom az erdőt" c. 

ifjúsági pályázat. 
A beérkezett több mint 
5000 pályamű zsűrizése 

folyamatban van. 



ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
helyi csoportjainak, szakosztályainak 
és bizottságainak 1992. évi munkater
ve 

HELYI CSOPORTOK 

Baja 

Február Vezetőségi ülés. Téma: 
az 1991. év értékelése a tárgyévi fel
adatok megbeszélése, a pénzügyi 
helyzet, tagdíjfizetés. 

Április Taggyűlés. Téma: Termé
szetvédelem és erdőgazdálkodás. El
őadó: Rakonczay Zoltán. 

Május Kirándulás. Helye: Jeli Arborétum, Őrségi Tájvédeli Körzet. 
Június Az OEE tamási csoportjának fogadása. 
Július Az OEE egri csoportjának fogadása. 
Augusztus Taggyűlés. Téma: az erdőgazdálkodási ágazat helyzete. 

Előadó: az OEE elnök vagy titkár, az illetékes minisztériumi osztály képvi
selője. 

ÓA/ctoe/Tanulmányút. Helye: Gyulaji EVAG 
DecemberVezetőségi ülés. Téma: az 1992. év értékelése, 1993. évi 

munkaterv összeállítása. 

Balassagyarmat 

Március 19. Merkel Gábor: Franciaország erdész szemmel 
Berkenyéi András: Szomszédolás Ausztriában 
Május21. (előadó és téma később megnevezve) 
Október22. (előadó és téma később megnevezve) 
Vezetőségi ülés 

Február 17. az 1991. évi tevékenység kiértékelése 

Debrecen 
Negyedévenként egy-egy rendezvény az alábbi témákból: 
- megyei erdőgazdálkodási konferencia, 
- erdőtervezés, hozadékszabályozás, 
- természetvédelmi erdők felújítása, 
-erdőbirtokosságok, önkormányzati erdők, magánerdők kezelése. 
Negyedévenként egy-egy vezetőségi ülés. 
Belföldi tanulmányút: az 1991. évben elmaradt tapasztalatcsere témája 

kerül újra megszervezésre: 
- Zemplén-hegységi erdőgazdálkodás, Bodrog-közi nyárasok. 
Helyi tapasztalatcsere: új nemesnyár klónok a köztermesztésben, a 

szaporítóanyag nevelése, eddig i erdősítések tapasztalatai állami gazdasá
gokban, derecskéi csemetekertben. 

Helyi tapasztalatcsere: tölgyesek erdőgazdálkodási problémái, termé
szetszerű erdők nevelése, vadkárosftások. 

M unkabizottságokban egy-egy feladat kidolgozása és megvitatása. 

Eger 

JanuárÖsszekötők megbeszélése. Az 1991 -es év értékelése, az 1992. 
évi feladatok megbeszélése. 

Fahasználati műszaki vezetőkpilisi tanulmányútja. (Tervezett program: 
a csillagvölgyi egyesületi épület, könyvtár megtekintése, fakitermelések 
végvágásokban, lepencei fatelep.) 

Február Ismerkedés az új környezetvédelmi törvénytervezettel. 
Felkért előadók: V. Szabó Ferenc Bükki Nemzeti Park 
Haraszthy László W W F (Világ Természetvédelmi Alap) 
Április Az egri és a miskolci helyi csoport erdőművelési műszaki 

vezetőinek tapasztalatcseréje. 
Május A Budapesti Erdőtervezési Iroda Mátra-bükki tanulmányútja. 
Németországi tanulmányút a szálaló-erdőgazdálkodás tanul

mányozására erdőművelési műszaki vezetők és erdőfelügyelők részvéte
lével 

Június Egyesületi nyugdíjasaink találkozója a parádfürdői erdészet 
területén. 

^!///í/sTanulmányút a Gemenci EVAG területén. Ártéri erdőgazdálko
dás. 

AgusztusTanu\mányú\a Délalföldi EFAG területén. Tervezettprogram: 
A szegedi falemezüzem megtekintése, tölgynevelés a Kőrösök vidékén, 
Pusztaszeri TK. 

Szeptember A természet és az erdő szeretetére nevelés az iskolákban. 
Tanácskozás a Sikfőkút-Szőlőcske PROJECT területén. 
Közös rendezvény a Heves-megyei Környezetvédők Szövetségével. 
Meghívottak Eger és Heves megye általános iskoláinak képviselői. 
November Erdeink rovarvilága. 
Felkért előadó: dr. Csóka György ERTI. 

Egyéb egyesületi munka: 
- erdőtörvény véleményezése, 
- egy nyári erdei iskola megszervezése, 
- segítségnyújtás a mátrafüredi „Vadas Jenő" Erdészeti Szakközépis

kola és Szakmunkásképző Iskola házi versenyeinek lebonyolításához, 
- tagtársaink szívesen résztvennének egy, az erdőgazdálkodásról a 

nagyközönség számára történő ismeretterjesztés (film, kiadvány, stb.) 
összeállításában. 

Győr 

Február közepe Az FM Erdészeti és Faipari Főosztályának illetékesét 
felkérve, az erdőgazdálkodás jelenéről, jövőjéről előadás tartása a központ 
épületében (Győr, Corvin u. 9.) a teljes tagság bevonásával. 

Április22 Az Eszterházy hercegi erdőgazdaság megismerésére tanul
mányút szervezése Ausztriába, mintegy 40 főnek. 

Május utolsó hetében A gabcsikovói erőmű kihatásainak a Szigetközi 
erdőgazdálkodásra, illetve az ártéri tartamos fatermesztés alternatíváinak 
megvitatására szakmai nap rendezése a mosonmagyaróvári erdészetnél. 

Szeptember végén .Az új típusú vadászati szerződések értékelése a 
műszaki átvételek tükrében" címmel, a Kisalföldi Vadászszövetséggel kö
zős rendezvényen egyesületi szinten segítség az erdő és vad harmonikus 
kapcsolatának megtermtéséért. (A rendezvény helye várhatóan a KEFAG 
jánosházai pihenőháza.) 

November utolsó hetében Évi zárórendezvény tartása a központ épü
letében, ahol az évi munka értékelésén kívül a KEFAG belső elszámolási 
rendszerének korszerűsítési lehetőségeiről, ilbtve aktuális erdészpolitikai 
kérdésekről beszélgetés a teljes tagság bevonásával. 

Kecskemét 

Február Vezetőségi ülés a múzeumi munkabizottság bevonásával. 
Nyílt szakmai nap Dauner Márton főosztályvezető részvételével. 

Március Munkaértekezlet taggyűlés jelleggel, melynek fő témája a 
szaporítóanyag-termelés. 

Májusa fő részére tanulmányút a Podolineci Erdőgazdasághoz. 
Szeptember Szakmnai vitanap „Vállalkozások eddigi tapasztalatai, 

továbbfejlesztés lehetősége a Kiskunság erdővel borított térségeiben. 
Október Nyugdíjas találkozó Bugacon. 
November Vezetőségi értekezlet. 

Keszthely 

Február Pályakezdő fiatal szakemberek részére szakmai bemutató és 
a kezdő időszak problémáinak megbeszélése. 

Finnországi gépészeti tanulmányút és Ausztriai államerdészeti ösztön
díj résztvevőinek beszámolója. Előadás és konzultáció. 

Április Hossztoló verseny kerületvezető erdészek között. 
Június Jelölőverseny kerületvezető erdészek között. 
Szeptember Lengyelországi (Czenstochowa-NOT) tanulmányút. 
OktóberLengye\ szakmai delegáció fogadása. 
Erdészeteink egyéni szervezésű szakmai tapasztalatcseréi társüze

mekhez (folyamatosan, előreláthatólag 6 alkalommal.) 
Aktuális ágazatpolitikai kérdések helyi csoport szintű megbeszélése (az 

év folyamán vártiatóan 2 alkalommal, a napi politika alakulásától függő 
időpontban). 

Társerdőgazdaságokhoz az év folyamán 3 tanulmányút szervezése, 
különböző speciális szakmai témakörökben (szervezése, időpontegyezte
tése folyamaiban) 

Két társerdőgazdaság delegációjának fogadása, részükre 2-3 napos 
szakmai program szervezése (időpontegyeztetés folyamaiban). 

Mátrafüred 

Január Helyi csoport új titkárválasztása. 
Dr. Fadgyas Kálmán - erdőtörvény-tervezet ismertetése. 
Március Szitta Tamás: N.N.P. - zoológiai felügyelője 
Bükki Nemzeti Park madárvilága, kutatási programja. 
Dr. Szerencsés Imre: A Mátrai TK védett növényei és gyógynövényei. 
Május Madarak é s Fák Napja mátrafüredi iskolásoknak, óvodásoknak. 
/ napos tanulmányút: Ipolytamóc - természetvédelmi terület, Szé-

csény - kastélymúzeum, Hollókő - műemlékfalu. 
Erdőhasználati munkaközösség: Tanulmányút a Börzsönybe - kötél

pálya megtekintése. 
Erdőművelési munkaközösség: Erdésztanulók országos szakmai gya

korlati versenye. 
SzeptemberMegMvott előadóval környezetvédelmi témájú előadás és 

vita. Előadó: AB.N.P -tői. 
Október Erdésznap a Vadas Jenő Erdészeti Középiskolában egészna

pos rendezvény két központi előadóval. Diákok kiselőadásai szekcióként. 
Kiállítások. 

Miskolc 

Ha a Vándorgyűlés nem Borsod, illetve Zemplén térségében lesz, akkor 
két összejövetel: tavasszal az erdőművelés, ősszel a fáhasználat tevé
kenységét bemutatandó. 

Február Soproni Vándorgyűlés videofilm bemutatása. 



EGYESÜLETI HÍREK 
Nagykanizsa 

Május Kaán Károly születésének 125. évfordulóján megemlékezés 
megtartása a városban, az egyesület részéről szakmai nap szervezése. 

Augusztus vége. Tanulmányút szervezése Kárpátaljára. 
Erdészetek közötti tapasztalatcsere (folyamatos). Részvétel a Pannó

nia nemzetközi találkozón. Szakmai kapcsolatok ápolása a Marbori Erdő
gazdasággal és Erdészeti Egyesülettel, burgenlandi Erdészeti Egyesület
tel. 

Pécs 
Február 15. Erdészbál. 
Február Előadás és konzoltáció. Téma: A felügyeleti, a rendezői és a 

gazdálkodói szemlélet és tevékenység változása. Előadók: témavezetők, 
az érintett egységek vezetői. 

Március Előadás. Téma: a baranyai T és B állományok egészségi 
állapota, állományszerkezet és egészségi állapot összefüggése. Előadó: 
meghívott. 

Április Előadás. Téma: a vadgazdálkodás jövője. Előadó: meghívott. 
Május25-27. Részvétel az Osztrák Erdészeti Egyesület évi közgyűlé

sén. 
Június Az OEE Erdőművelési Szakosztályának kétnapos rendezvé

nye. Téma: tölgygazdálkodás Szervező: Szőnyi János. 
Október Előadás. Téma: fakitermelés az elmúlt években és az elkö

vetkező évek lehetőségei. Előadó: meghívott. 
Tanulmányút. Téma: önálló kerületvezetői munka egy társerdőgazda

ságnál. 
Tanulmányút. Téma: lehetőségtől függően egy szakvásár, vagy kiállítás 

megtekintése. 
Előadás. Téma: a soproni egyetem. Előadó: meghívott. 

Sárospatak 
Április 17. Kőkapu - Privatizációval kapcsolatos erdészeti teendő. 

Előadó: meghívott. 
Június 26. Kőkapu. Erdészeti és faipari fejlesztést lehetőségek 1992-

ben. Faipar privatizációja. 
Szeptember7o\csva Erdészeti és vadászati törvények megbeszélése 

(ha ez ideig az országgyűlés megtárgyalja). Előadó: meghívott. 
November 27. Pálháza (Sárospatak). A kisebb erdészeti egységek 

eredményei és az átszervezések tapasztalatai Zemplénben. Előadó: erdé
szeti egységvezetők. 

Sopron 
Február „Életutam szakmai tapasztalatai." Helye: Erdészeti és Faipari 

Egyetem. Előadó: köztiszteletben álló erdész. 
Március „Vadászat, vadászati törvény." Helye: Erdészeti és Faipari 

Egyetem. Előadó: dr. Kőhalmi Tamás tanszékvezető. 
Október „Kísérleti területek a TÁEG területén." Helye: Tanulmányi 

Állami Erdőgazdaság. Előadó: Román József erdőgazdálkodási ágazatve
zető. 

November „Őserdők." Helye: Erdészeti és Faipari Egyetem. Előadó: 
Agócs József egy. adj. 

December „Erdőtörvény" Helye: Erdészeti é s Faipari Egyetem. Időpon
tok és előadók a törvény elkészültétől függően kerülnek meghatározásra. 

Szeged 
Január27. Közgyűlés aTechnika Házában. Vezetőség beszámolója az 

elmúlt évi munkáról, éves munkaterv előterjesztése, javaslatok a módosí
táshoz és pontosítása. Törzsgárda-tagság elismerése. 

Február Vezetőségi ülés. Előadás a készülő erdőtörvényről. 
Március: Nyit szakmai nap. Témái: Erdőgazdaság vezetésének tájé

koztatója az átalakult vállalatról. Egyesületi életről vélemények, egyesüle
tünkszerepeszakmánkban. Nyugdíjas klub. 

Április Vezetőségi ülés. 24-én Kiss Ferenc-napi rendezvényekhez való 
csatlakozás az erdészeti szakközépiskolában. 

Május Madarak és fák napja rendezvény megrendezése majális jelleg
gel Szegedhez tartozó erdőterületen. 

Május21-22. A Szakma Kiváló Tanulója versenyhez való csatlakozás 
a Bedő Albert Szakmunkásképző Intézetnél Ásotthalmon. 

Június27. Hajókirándulás Szeged-Mindszent kőzött - családtagokkal; 
strandolással egybekötve. 

Július-augusztus Rendezvény nincs tervezve. 
Szeptember Szarvasi Arborétum meglátogatása, nyugdíjas tagtársak

kal, és a Békés megyei kollégákkal találkozó. 
Október4-5-6. Nyírségi tanulányút. Előadás a szakközépiskolában. 
NovemberFónim: Aktuális erdészetpolitikai kérdések. Helye: MTESZ 

székház, nyugdíjasklub. 
December\leze\öség\ülés. Meghívottak: az erdőgazdaság igazgatója, 

a szakközépiskola igazgatója, az erdőfelügyelőség osztályvezetője, 4-5 fő 
egyesületi tag - váltakozva. 

Pályázat kiírása a Kiss Ferenc-napi rendezvényen történő előadásra. 

Székesfehérvár 
Január első heteben Erdész nyugdíjas klub megnyitása. 
Februári, helyi csoport fahasználati, erdőművelési és gépesítési mun

kabizottsága szervezésében a mecséri erdészet területén gyakorlati be
mutató tartása bükkfelújító vágásban történő S - 4-401 -es kötélpálya és LKT 
csuklós traktorral történő közelítési munkákról. 

Február utolsó hetében kerül megrendezésre az OEE központi dolgo
zóinak szervezésében a hagyományos erdészbál. 

Március Karvaly Gyula tagtárs előadást tart a szomszédos Ausztria 
erdészpolitikai irányelveiről, a kincstári erdőgazdálkodás tapasztalatairól, 
valamint az erdőgondnoksági rendszer működéséről, az osztrák és a 
magyar erdőtörvény összehasonlításáról. 

Április Madarak é s fák napja rendezvénysorozat keretein belül erdé
szeteinktől egy-egy műszaki vezető OEE tagtársunk részt vesz a helyi 
rendezvények lebonyolításában, egyben szakmai ismertetőt és vetélkedőt 
tart, illetve szervez. 

Június Apróvadtenyésztési szakmai bemutató megrendezésére kerül 
sor az új rendszerben üzemelő soponyai apróvadnevelő telepen. 

Szeptemberelső telében belföldi tanulmányút szervezése a Felsőtiszai 
EFAG területére, összekötve a kárpátaljai területek erdőgazdálkodásának 
tanulmányozásával 

Október Szakági rendezvény keretein belül a KDT VÍZIG részéről 
felkért előadóként Szabó Mátyás igazgató úrt előadást tart a Velencei tó 
regionális vízrendszerének működéséről, a tó vízszintjének stabilizálási 
munkáiról, és az új, nagyvolumenű munkákról, melyek a vízutánpótlás 
javítását hivatottak biztosítani. A program a sukorói tájházban tartandó 
szakmai szakestéllyel zárul. 

November Az FM Vadászati osztályvezetője szakelőadást tart a vadá
szati é s a természetvédelmi tőrvény működésének vonatkozásairól, vad-
gazdálkodók további kilátásairól, strukturális tagozódásairól. 

December Taggyűlésen az egyes szakosztályok vezetői beszámolót 
tartanak az év folyamán végzett szakági tevékenységükről. 

Tanfolyamok Kb. 2 5 fő részére motorfűrészkezelő tanfolyam, további 
20 fő részére belső továbbképzés tartása, kibővítve szabványismereti és 
választékolási tanfolyammal. 

Külföldi tanulmányút Októberben kb. 30 fő részvételével szakmai ta
pasztalatcsere keretén belül 3 napos tanulmányút tervezése a Müncheni 
Erdőigazgatóság rupoldingi erdőgondnokságának területére. A tanul
mányút során lehetőség nyílik az alpesi régiók vaderdőgazdálkodásának, 
rontott erdő átalakításának (Schutzwaldsanierung) tanulmányozására. 

Szolnok 
Február Vezetőségi ülés. Helye: Szolnoki Erdészeti Üzem. 
Április Fásítási hónap megyei rendezvénye. Előadó: Rada Antal FM. 
Május Tapasztalatcsere a termelőszövetkezett erdőgazdálkodásnál: 

Jászberény, Kossuth Tsz. 
szeptember Tapasztalatcsere a ceglédi erdészet területén: vállalkozá

sok szervezése és működtetése. 
Október Tanulmányút a szegedi helyi csoportnál (DEFAG területén). 
Novembereezel6séq\ ülés. Külföldi tanulmányút: Lengyelország (fa

ipari technológiák és eljárások). 

Szombathely 
Április Fásítási ankét. 
Május-június Vas megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok 

rendezvényei, ezen belül kerül megszervezésre a Jeli Napok az erdőgaz
daság kezelésében lévő jeli arborétum területén. 

Május25-27. Osztrák erdészeti egyesület közgyűlésén, illetve az eh
hez kapcsolódó tanulmányúton való részvétel. 

Július Vas megye erdőgazdálkodásának helyzete, jelene, jövője, a 
gazdálkodói szervezet változásának tapasztalatai, az erdőművelés gond
jai, stb. (Vitával egybekötött előadás, illetve ankét.) 

Szeptember Pannónia '92 Nemzetkőzi Erdészeti Találkozó rendezvé
nyeinek szervezése é s megtartása (szlovén-osztrák-magyar erdészeti ta
lálkozó Szombathelyen). 

Termelőszövetkezeti erdészek tapasztalatcseréje. 

Tamási 
időpont nélkül Tapasztalatcsere a Gemenci Állami Erdő- és Vadgaz

daságban (Baja). 
Előadás, szakmai nap az erdőgazdálkodás ökológiai összhangja témá

ban. 
Tatabánya 

Március 11. VEFAG központ - előadás tárgya: Vadgazdálkodás hely
zete és jövőbeni kilátások. Előadó: Varga Béla ny. osztályvezető. 

Április Erdőfeltárási szakosztály soron következő ülése. Témája: Erdő
feltárás. Előadók: szakosztályi tagok. 

Szeptember11. VEFAG központ-előadás témája: Privatizációs irány
vonalak az erdőgazdaságban. Előadó: FM. 

November 11. VEFAG központ - előadás témája: Fafeldolgozás hely
zete és privatizációs lehetőségei. Előadó: Lázár István HM. 



Belföldi tanulmányutak 
Április Gyulaji Erdő- é s Vadgazdaság 
Témája: Vegyszeres gyomirtása vegetációs időszak megindulása előtt. 
Má/usP\\\s\ Állami Parkerdőgazdaság.Témája: Erdőfelújítások, befeje

zett erdősítések ápolásának rendszerei a Parkerdőgazdaságnál. 

Veszprém FM 

Március A fakereskedelem jogi szabályozási környezete é s változásai. 
Előadó: Mőcsényi Miklós. 

A fahasználati és erdőfelújítási tevékenység hatása az Erdőfenntartási 
Alap működésére. Előadó: Merkel Gábor. 

^4<!/sTermészetvédelem-tervezés-felügyelet kapcsolata. Előadók: 
dr. Sonnevend Imre, erdőtervezők, erdőfelügyelők. 

Szeptember 2 napos tanulmányút Kárpátaljába. 
November Zárórendezvény. Aktuális erdészetpolitikai kérdések. 
Vezetőségi megbeszélés: július, október. 

Visegrád 

Hagyományos rendezvények 
Január vége, február eleje: családi est 
Május eleje Családi majális - Visegrád kiránduló központ 
Május második le/e Jelölő verseny - valkói erdészet 
Június Erdészek - vadászok - művezetők napja - gödöllői erdészet 
Augusztus vége Műszaki nyugdíjas találkozó - pilismaróti erdészet. 

Erdészek kegyeleti találkozója Bajnán. 
Szakmainapok: Vadászok-erdőművelők szakmai megbeszélése. Mű

szaki szakmai nap. 
Előadások 
Január, február, november: dr. Graster Miklós: a természetes táj meg

óvása és ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések (Budapest), dr. Magyar 
Eszter: erdészettörténeti előadás (Visegrád), dr. Várkonyi Ágnes: történeti 
ö ko lóg ia (Viseg rád). 

Zalaegerszeg 

Március-április Erdő- és vadászati törvénytervezetről konzultáció. 
szeptember-október Fertő-tó Nemzeti Parkról diavetltéses ismertetés, 

tájékoztató a természetvédelmi törvénytervezetről. 
Időpont nélkül tanulmányút társ OEE csoport közreműködésével (egri 

vagy pécsi út). Önkormányzatok, iskolák, egyesületek részére tájékoztató 
környezetvédelmi és erdőgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben. Kör
nyezetvédő fásítások támogatása. 

Budapesti Erdőfe l ügy előség 

Február2. Összejövetel témája az új erdőtörvény tervezetének ismételt 
megvitatása és a kárpótlási törvénnyel kapcsolatos problémák megbeszé
lése. 

Június 19-20. Szakmai tanulmányút és tapasztalatcsere a Zemplén 
hegységben a borsodi EFAG, sárospataki OEE csoport bevonásával. 

Augusztus Az OEE közgyűlésén való részvétel. 
December4. Évzáró összejövetel, aktuális szakmai és egyesületi kér

dések megtárgyalása. 

Budapest - ERT I 

Január Helyi csoport ülés 
Február, március Vezetőségi ülés 
Június Vezetőségi ülés 
Június-július Helyi csoport ülés. 
Július Tanulmányút, az agostyáni exota-telepítés megtekintése. 
Október Tanulmányút a Kiskunságba. 
November Vezetőségi ülés. 

Budapest, FM 

Január31. Csoportülés. Téma: Az erdőgazdálkodás támogatási rend
szere. („Gazdaságtalan" erdők sorsa Fenntartási Alap nélkül.) Vitaindítót 
tart: Merkel Gábor. Felkért hozzászólók: Halász Aladár, dr. Bencze Tibor. 

Április 17. Csoportülés - ERSZ tanácstermében. Téma: „Az 1991. évi 
erdőkárok felmérésének értékelése." Tájékoztató előadást tart Halász Gá
bor főigazgató. (Megvitatásra kerül az erdei mennyiségi-minőségi vadkár 
alakulás problémái, az erdőállományok korosztály összetételének és a 
károsodás mértékének összefüggései." 

Május 29. Egésznapos tanulmányút Bugacra. Téma a KEFAG-gal 
történő ismerkedésen túlmenően a „Nemzeti Park és/vagy erdőgazdálko
dás" cimen jelölhető. 

Szeptember25. Csoportülés az információs központban. Téma: „Az 
államerdészet szervezete". Előadóként felkért: dr. Rada Antal főosztályve
zető-helyettes. Ezt követően videovetítést tart Pápai Gábor „1956. és a 
soproni egyetem, Homolya József életútja" témakörében. 

Budapest, HM 

Tapasztalatcserék vállalaton belül 
Március Együttműködés a HM területére gravitáló .bérkilövő" vadász

társaságokkal üzemi kezelésű HM vadászterületeken - Uzsa. 

Április Erdészetek gépparkjának privatizációs tapasztalatai a süttői 
erdészetnél. 

Augusztus Erdőfelújítások ápolása, vegyszeres gyomirtása légi úton 
Lontrel é s Gallant gyomirtószerekkel - Lovasberény. 

Időpont nélkül Erdőtörvény, vadászati törvény ismertetése. 
Vállalatok között. 
Január Finn autódaruk erdészeti alkalmazása - Budakeszi. Számító

gép alkalmazása az erdőgazdasági- és erdészeti ügyvitelben - Veszprém. 
Március Osztrák erdőgazdálkodás a magánerdőbirtokokon - Kismar

ton. 
Szeptember Átalakulási megoldások. 

Budapest, Erdőrendezés 

Taggyűlések Félévente egyszer, illetve minden különleges alkalom
mal. Áz öttagú vezetőség kéthavonta rendszeresen megbeszélést tart. 

Április vége, május: Előadás és vitadélután Budapest környezet- és 
természetvédelmi problémái. Erdőgazdálkodási és erdőtervezési teendők. 
Előadók: KTM képviselője, Független Ökológiai Központ képviselője, PÁ-
EG (Bp.-i erdészet képviselője, Bp. Főpolgármesteri Hivatal képviselője. 

Április 11. Emléktúra és megemlékezés Körösi Csorna Sándor halá
lának 150. évfordulóján. Helyszín: Szentendrei Erdészet, Körösi Csorna 
emlékmű. 

Sz-^pfe/ntez-Mátra-Nyugatbükki Erdőgazdaság területén; Hegyvidéki 
erdőgazdálkodás és az erdőtervezés problémái (tanulmányút). 

Március vagy október „Családos" gyalogtúra a Pilisben. 

SZAKOSZTÁLYOK 

Erdőhasznalati szakosztály 

Március 26. „Vállalkozói fakitermelés (elmélet)" helye: Erdészeti és 
Faipari Egyetem, Sopron. Előadó: dr. Rumpf János egy. doc. 

Június4. „Vállalkozói fakitermelések a somogyi EFAG területén" Helye: 
somogyi EFAG. Előadó: Pintér Ottó fahasználati ov. 

November 12. „A bükk hasznosítása" Helye: balatonfelvidéki EFAG. 
Előadó: Horváth Dezső vezérigazgató-helyettes. Erdőművelési Szakosz
tállyal közös rendezvény. 

Időpont nélküliar\u\m&r\yú\ Ausztriába. 

Tájfejlesztési és Környezetgazdálkodási szakosztály 

Április 3. hete.JKz. erdő tájformáló és vízgazdálkodási szerepéről." 
Május második fe/e:j\ tájfejlesztés időszerű kérdéseiről." 
szeptember4. hete.JX környezetgazdálkodás alapjául szolgáló környe

zet-értékelemzés módszereiről." 

Rendszerszervezési szakosztály 

/. negyedév: Kihelyezett szakosztályülés helyi bemutatókkal, meghívott 
előadóval. Téma: Számítástechnika az oktatásban, helyszín: Sopron. 

//. negyedév: Kihelyezett szakosztályülés rendszerbemutatóval. Téma: 
Működő szakmai információs rendszer erdőgazdaságnál. Helyszín: Kecs
kemét. 

///. negyedév: Szakosztályülés, szoftverbörze, meghívott előadóval. 
Téma: Ágazatpolitika és privatizáció. 

IV. negyedév: Szakosztályülés szükség szerint. 

Erdészettörténeti szakosztály 

Időpont nélkül: Kaán Károly születésének 125. évfordulója. A kincstári 
erdőgazdálkodás. 

Erdőfeltárási szakosztály 

Február 12. OEE Csillagvölgyi út - Budapest: Erdőfeltárás beruházási, 
útfenntartási és kivitelezési kérdéseinek szűkebb körű megtárgyalása alap
ján készült anyag ismertetése. Tájékoztatás az 1991. évi erdőfeltárási 
beruházások helyzetéről. Előadó: Gerely Ferenc. 

Április29-30. Vértesi EFAG és Mezőfőldi EFAG-nál: Erdészeti útépítési 
munkák beruházásának és meglévő utak fenntartásának tervezési é s 
kivitelezési módjai és tapasztalatai a Vérles és Bakony hegységekben. 
Előadó: Fejes Zoltán és Czövek Zoltán. 

Október 7-8. Borsodi EFAG-nál: Erdészeti útépítési munkák beruházá
sának é s a meglévő utak fenntartásának tervezési é s kivitelezési módjai 
és tapasztalatai a Bükk hegységben. Előadó: Bak Júlia és Gyurák József. 

Mikológiái Társaság 

/ negyedév: A bázisintézmények (Egyetem, ERTI stb.), valamint a 
társszakosztályok (Erdővédelmi stb.) személyes megkeresése, tájékozódó 
konzultációk. 

// negyedév: Az addigi eredmények alapján kapcsolatfelvétel a szóba
jöhető munkatársakkal. 

/// negyedév: Valamelyik erdőgazdasághoz kihelyezetten, 2 napos 
munkatalálkozó, terepvizsgálattal, illetve gyakorlatai. 

IV. negyedév: Az év tapasztalatainak összesítésére, kiértékelésére 
baráti találkozó. 



EGYESÜLETI HÍREK 
Erdőrendezési szakosztál y 

Május24-30. Hollan d szakemberek tanulmányútja Magyarországon . 
Június Országo s Erdőrendezés i Napok . A z erdőrendezé s időszer ű 

kérdései. Előadások, vita, tanulmányút . 
szeptember 6  napos tanulmányút Hollandiába . 
OktóberAz erdőrendezé s közgazdasági vonatkozásai. Előadások, vita. 

Gépesítési szakosztál y 

/. negyedév: Szakosztályülé s Budapesten - későb b rögzített helyen és 
időpontban. Tárgy : A  jelenleg i vizsgála t alat t áll ó kérdé s megvitatása , 
ismertetése: az önálló vállalkozásba kezdett műszaki kollégák felkutatása. 
Gépvizsgálatok és az egyes gépek munkavédelmi kérdéseinek vizsgálata. 

//. negyedév: Kihelyezet t ülé s vidéke n -  a z Erdőművelés i szakosz -
tállyal közöse n -  gépe k üzemeltetéséne k eredményvizsgálata i a  fater -
mesztésben. 

///. negyedév A  képzés és továbbképzés témakörében, összekapcsol-
va a műszaki fejlesztés lehetőségeivel külföldi tanulmányút, a jelenleg folyó 
tárgyalások alapján. (Társasutazás formában.) 

IV. negyedév: Szakosztályülé s Budapesten , melyne k tárgya: az aktu -
ális kérdések, az év munkájának összefoglalása, 1993. évi munkaterv . 

Erdőművelési szakosztál y 

Május Tölgygazdálkodá s - Pécs . (Előadások, vita, tanulmányút, állás-
foglalás készítése.) Témafelelős: Szőnyi János és dr. Papp Tivadar . 

Szeptember Csemetetermelés , áregyeztet ő tanácskozá s -  Budapes t 
OEE (előadás , tanácskozás) . Előadó : Kis s Baláz s é s Miskolcz i Lóránt . 
Témafelelős: Miskolczi Lóránt. 

Augusztus Hz egyetem i erdőművelés i oktatá s -  Sopro n (előadás , ta-
nácskozás). Előadó: dr. Bondor Anta l és Ormos Balázs . Témafelelős: dr . 
Bondor Antal. 

December Beszámol ó a szakosztály 1992 . évi tevékenységéről, 1993. 
évi munkaterv - Budapes t OEE (taggyűlés) . Előadó: Varga Béla. Témafe-
lelős: Varga Béla. 

Munkabizottsági témák 
- Pr o Silv a csopor t megszervezése . Témafelelős : Varg a Béla . Mód -

szer: Tájékoztató előadás, vetítés, program készítés, vezetőválasztás. 
- Erdészet i jogalkotással kapcsolato s tevékenység. Témafelelős: Re -

ményfy Lászlóné . Módszer : a  szakosztál y véleményéne k összefogása , 
széles körű terjesztése . 

- Erdőfenntartás i Ala p hiányána k elemzése , a  kényszerhelyzetbe n 
lehetséges megoldások keresése. Témafelelős: Bús Mária, dr. Péti Miklós. 

Külfölditanulmányút 
Augusztus Cse h é s Szlová k Köztársaság . Téma : Pr o Silv a csopor t 

tanulmányútja. Témafelelős: a megválasztott vezető . 

Erdővédelmi szakosztál y 

Május utolsó hete: A  Kaszó i Erdőgazdasá g területén , regionális , ún . 
„kisrendezvény" - elsősorba n a dél-dunántúli szakemberek részvételével. 
Téma: „Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiá k az erdőgazda-
ságban", ULV eljárások bemutatása . 

Szeptember első hete Mecsekbe n a  szakosztál y év i rendes , ún . 
„nagyrendezvénye". Témák: bükkösök, tölgesek állapota. 

Erdei Vasú t szakosztál y 

Február A  szakosztály távlat i tervének kidolgozás a - Budapest . 
Május A  C-5 0 típus ú motormozdon y hidrauliku s hajtószerkezeténe k 

bemutatása - Gemenc i ÁEV. 
Ok/óberProgram a  budapesti szakosztályülésen alaku l ki. 

Erdészeti Gazdaságtani szakosztál y 

Időpntnélkül az erdőtörvénnye l kapcsolatos aktuális feladatok ellátása 
(szakmai vita , véleményezés). Rendezvény a  vadászat ökonómiai kérdé -
seiről. Egy vállalat gazdasági tevékenységének helyszíni tanulmányozása. 

Fakereskedelmi szakosztál y 

Április vége: Gemenc i Állam i Erdő - é s Vadgazdasá g munkájána k 
megismerése, emellet t a Mohácsi Falemezgyár , valamin t a Bácska Búto-
ripari Vállalat megtekintése . 

Időpont nélkül: Nyá r folyamán 2-3 napos szakmai tanulmányút Auszt -
riába vagy Németországba . A Somogy i Erdő - és Fafeldolgozó Gazdasá g 
rendezésében é s szervezésében a  gazdaság é s a  megye kereskedelm i 
elsődleges faipari, bútoripari tevékenységének tanulmányozása . 

November: A  FAGOSZ-szal közös szervezésben a  II. Fakereskedelmi 
Kongresszus megrendezése Balatonszéplakon . 

• 
Az OEE szenioro k tanács a márciu s 17-é n dr. Szász 7/öcvelnöklet e 

alatt ülés t tartott . Megjelen t eze n Schmotzer András egyesület i elnö k é s 
részletes beszámolót tartot t erdőgazdálkodásunk helyzetéről , a folyamat-
ban lévő átalakulásról. 

Ezt követően dr. Szász Tibor ismertett e a tanács jelenlegi szervezeté -
nek kialakulását és az adott programot : 

„A most működő elnökségnek hivatalba lépése előtt az erdész nyugdi-
jasokat érint ő kérdésekke l az MTES Z keretébe n háro m részle g foglalko -
zott: az OEE szeniorok tanácsa elnöki tisztségét 1988-ig Fila József, maj d 
dr. Szász 7Jüwtőltött e be, az MTESZ Szociális Bizottságában az erdésze-
tet az OEE Szeniorok Tanácsának elnöke (FilaJ., Szász 77képviselte; a 
MÉM hely i csoportba n működ ő szenio r bizottsá g (elnök e 1990-tő l Szász 
T). 

A két éve h ivatálba lépett új elnökség úgy döntött, hogy a nagy számban 
működő, gyakran párhuzamosan tevékenykedő bizottságokat megszünte-
ti. Ennek alapján fejezte be a ténykedését a  szeniorok tanácsa ós szenior 
bizottság is. Az MTESZ szociális bizottságában a részvételünk továbbra is 
megmaradt. 

1992. januárjában Szász Tibor az éve s munkaprogram és költségvetés 
összeállításakor a z OE E főtitkáráva l megállapodot t abban , hogy a  hely i 
csoport szenio r bizottságána k a  működésé t ne m eleveníti k fel , az OE E 
szeniorok tanácsáé t azonba n igen . Enne k irányításá t a z ú j választásig a 
két rég i testüle t vezetőség i tagja i közü l önként vállalkoz ó Boros György, 
CsobáncziErzsébet, Hibbey Albert'és Szász Tibor látja el. 

Az 1992. évi munkaterv: 
-Tavasszal és ősszel egy-egy gyűlésen megvitatjuk szakmánk idősze-

rű kérdései t és a  teendőket a z erdész-nyugdíjasok szociáli s helyzeténe k 
javítására. 

- A z elnökséggel rendezzük a tanács működési feltételeit . 
- A z FM helyi csoporttal közöse n szakmai uta t szervezünk Bugacra . 
- Kapcsolato t építünk ki a Kanadába emigrált erdészekkel. 
- A z erdészetet továbbra is képviseljük az MTESZ szociális bizottságá-

ban. 
- Mozgósftjuk a nyugdíjasokat, hogy jobban kapcsolódjanak be az OEE 

meghirdetett programjának a megvalósításába. 
- Rész t veszünk a Bánya-, Kohó- és Erdőmémök Veteranisszimuszo k 

Körének hótfőnkénti összejövetelein és a decemberi évzáró estjén." 
Számos hozzászólás és javaslat után az ülésen hozott határozatban a 

tanács felkérte legifjab b tagját , Varga Bélát, hog y az elnökségbe n képvi -
selje a tanács állásfoglalásait . 

• 
Az Országos Erdészeti Egyesület Csongrád megye i hely i csoport -

ja januá r 27-én , Szegeden , a z MTES Z székházba n taggyűlés t tartott . 
Napirend: 1. Beszámoló a hely i csoport 1991 . évi munkájáról és az 1992 . 
évi munkaterv. 2. Egyebek . 

Frőhlich András, a  hely i csopor t elnök e köszntött e a  megjelenteket . 
Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy milyen fontos-mint minden társadalmi 
szervezetnél -  nálun k i s a z önszerveződés , a z önkéntesség . Ne m a z 
országos elnökségtő l kel l a z utasításokat , parancsoka t várni , hisze n a 
szakma hely i gondjait , problémáit , a  tagságunka t érdekl ő kérdéseke t it t 
ismerjük a  legjobban . Sere Ferenc titká r ismertett e a  csopor t 1991 . évi 
munkáját. 

A beszámoló utá n Frőhlich András köszö n tötle a közben megérkezet ! 
Schmotzer Andrást, az OE E elnökét. A továbbiakban ismertett e az 1992. 
évi munkatervet . Olya n programo t igyekezte k beállítani , amely amellett , 
hogy színvonalas és számot tarthat a  tagság érdeklődésére, megvalósít -
ható is . A különféle rendezvények időpontjának meghatározásáná l figye-
lembe vették a tagok egyéni elfoglaltságai t is , a mezőgazdaság i munká k 
idejét, hogy ez ne legyen akadálya a részvételnek . 

Hajós János a  nyugdjasok nevében köszönetet mondot t az elnöknek 
és a titkárnak a nyugdíjas rendezvények szervezéséért , segítségéért . 

Torma József a .Madarak, fák napjával" kapcsolatban javasolta, hogy 
az iskolák vezetőit tájékoztassuk anól, hogy a helyi csoport segít a szerve
zésben, s ha igény van rá, rövidebb előadást is tan a diákoknak. 

Szőke Zoltán a  Kis s Feren c Erdészet i Technikum diákja felajánlotta , 
hogy a diákok közül is többen szívesen beszélnek az általános iskolások -
nak az erdő, a természet szépségéről . 

Hajdú AndrásjavasoHa a  külföldi társszervezetekkel a korábbi kapcso-
latok felelevenítését 

Schmotzer András elnö k többek közöt t a  következőkről tájékoztatta a 
tagságot. Átalakulóban van az erdész szakma, várhatóan ebben az évben 
a parlamen t elfogadj a az erdőtörvényt . A  közeljövőben kerü l megtárgya -
lásra a természetvédelm i é s a vadászat i törvény is . Ez t a három nagyo n 
fontos témát véleménye szerin t egységesen kellen e szabályozni, de erre 
ma nincs reális lehetőség. Éppen ezért egy jó erdőtörvény megalakításá n 
kell most a szervezetnek dolgozni, megkeresni a képviselőket és meggyőz-
ni az erdő fontosságáról . Az egyesület elnöksége nevébe n megköszönt e 
a hely i csoportok munkáját , melye t a  törvényterveze t véleményezéséve l 
kapcsolatban fejtettek ki . A múlta t reálisan kel l értékelni, hiszen jelenlegi 
helyzetünkre, munkánkraaz elmúlt 100 év hat, ugyanúgy mostani munkánk 
hatással les z az eljövendő 10 0 évre is . Ne az elmúl t évtizede k rablógaz -
dálkodásának létét , nemlétét firtassuk, ne engedjük, hogy 10 millió ember 
jobban értsen az erdőhöz, mint az erdészek. Az erdő nyitott könyv, tanítsuk 
meg az embereket jól olvasni benne. Ennek a jelszónak az igazságát, mint 
erdész i s elismeri . Emellet t é s ezze l együt t a z erdőtelepíté s munkaer ő 
foglalkoztatási lehetőség is . Ezt kell megcélozni, hogy a stafétabotot nyu -
godtan adjuk át az ifjúságnak . Ez t követően Sere FerencbVtát a  25 éves 
törzsgárda tagságért adta át az oklevelet, mígt az elnök további okleveleket 
adott át: 35 éves tagságért dr. Polner Antalnak és Hász Bélának 3 0 éves 
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tagságért ErdődiAntalnak. Sok éves jó munkájáért ajándékkönyvet kapott 
Szamosi Jánosnó. 

• 
Az OEE Baranya megyei csoportja február 25-én Pécsett rendez

vényt tartott, amelyen Hardi László az Erdőfelügyelőség és dr. Papp 
Tivadar az Üzemtervezési Iroda igazgatója, Kálöy József, a MEFAG 
vezérigazgatója, valamint Szónyi János, a MEFAG osztályvezetője tartott 
előadást. 

A három erdészeti szervezet együttműködése volt a legfontosabb téma, 
amelyre - a vezetők véleménye szerint - a jó összmunka a jellemző. 

Hardi László kiemelten foglalkozott az erdők vagyonvédelmével és a 
kárpótlás időszerű kérdéseivel. Dr. Papp Tivadar az idei üzemtervezési 
feladatokról szólt, a tervezési szemlélet é s az előírások változására helyez
ve a hangsúlyt. Ká/dy József a vállalat általános helyzetéről tartott rövid 
ismertetőt. Szónyi Jánosa MEFAG erdőművelési gondjait elemezte az 
elmúlt évek statisztikai adatai ismertetésével. 

SzőnyiJános 
• 

Az OEE Keszthelyi Helyi Csoport 1992. március 13-án fiatal mérnök 
és technikus szakemberek részére szervezett programot. A rendezvény 
első részében Czebei Sándor vezérigazgató aktuális ágazati é s vállalati 
kérdésekről tájékoztatta a hallgatóságot. Válaszolt a feltett kérdésekre, 
vázolta a közeljövő várható fejleményeit, a vállalat, illetve az egyes szemé
lyek sorsát döntően befolyásoló eseményeket. A megbeszélés után a 
keszthelyi erdészet területén lévő büdöskuti arborétumot tekintette meg a 
csoport, melynek történetét Kőnig Tibor erdésztechnikus ismertette. Végül 
asümegi erdészetnél az újonnan vásárolt VKS-9041 típusú LKT-forwardert 
néztük meg működés közben, valamint beszámolót hallgattunk meg a gép 
műszaki adatairól, az alkalmazott technológiáról, és összevetést a hagyo
mányos fakitermelői rendszerekkel. A rendezvényre a helyi csoport tagsá
gából koránál fogva 19 fő volt hivatalos, ebből 17 fő jelent meg. A kísérők 
között erdészetvezetők, műszaki vezetők, központi dolgozók voltak, igy a 
rendezvény összlétszáma 2 6 fő volt. 

• 
Az erdészettörténeti szakosztály idei első ülésén, Budapesten, dr. 

Csőre Pál J\ tartamosság gondolata az erdőgazdálkodásban" címmel 
tartott előadást. Történeti vizsgálódása során a tartamosságot az Erdésze
ti, faipari és vadászati lexikon illető szócikke alapján határozta meg. Ma
gyarországi és külföldi példák alapján bizonyította, hogy az erdő megőrzé
sének gondolata nem volt idegen a régi korok embereitől sem. Különösen 
részletesen fejtette ki a középerdő-üzem tartamosságra vonatkozó hatá
sát. 

Az előadást követő vitában - melyben dr. Király Pál, Mészáros Gyula, 
Szakács László, dr. Kollwentz Ödön, KőveskutiGyörgyés Balogh Béla vett 
részt - a tartamosság korszerű megfogalmazásának igénye merült fel. A 
tartamosság ugyanis vonatkozhat az erdőterületre, a fatérfogatra és az 
erdőértékre. Egy új definíciónál ezekre a szempontokra mindenképpen 
figyelemmel kell lenni. 

Dr. Csőre Pál beszámolt az IUFRO erdészettörténeti szekció tavalyi 
freiburgi üléséről, amin előadást tartott. Az IUFRO idei, jubileumi kong
resszusával kapcsolatban a szakosztály úgy foglalt állást, hogy szükséges 
lenne a magyar résztvevők összefogására a Földművelésügyi Miniszté
rium erdészeti főosztályát felkérni. 

Dr. Oroszi Sándor 

• 
A pilisi helyi csoport 1 992. február 22-én tartotta meg hagyományos 

„Családi est"-jét Szentendrén az annavölgyi honvédségi üdülőben. Fehér 
asztal mellett jó hangulatú beszélgetés alakult ki. Kellemes zene, tánc tette 
vidámmá a farsangbúcsúztatót a résztvevők számára. 

• 
A budapesti FM csoport 1992. január 31 -i rendezvényén megvitatta 

az Erdőfenntartási Alap pénzügyi helyzetét és működtetésének lehetősé
geit a politikai-gazdasági rendszerváltozás után. 

A hozzászólások során vitatottá vált az Erdészeti Lapok 1991. októberi 
számában megjelent „Az Erdőfenntartási Alap múltja, jelene - jövője?" 
című cikk a múltra vonatkozó megállapításának helyessége, miszerint az 
alap „válsága az előző politikai és gazdasági rendszer ideológiájából is 
fakad". Néhány tiszteletre méltó kollégánk sérelmesnek tartja ezt a megál
lapítást. 

A félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom kijelenteni, hogy 
az 1957-ben létrehozott Erdőfenntartási Alap megteremtette a tartamos 
erdőgazdálkodás biztonságos pénzügyi feltételrendszerét és az 1980-as 
évek végéig jól szolgálta a magyar erdészet és az erdőgazdálkodás ügyét. 
Az alap működtetése az állami költségvetéstől függetlenítette az ágazatot, 
ami igen nagy előnyökkel, többek között az ágazat autonómiájával járt. 
Ezért a szakma hálás lehet mindazoknak, akik ezt a lehetőséget megte
remtették. 

Az alap működtetésének problémái az 1980-as évek közepétől jelent
keztek a szakmai és erkölcsi normák fellazulásával. Törvényi szabályozás 
híján lehetővé vált az egyes érdekcsoportok akaratának szükség szerinti 
érvényesítése, az ágazatpolitika szubjektív értelmezésénél a rendelkezés
re álló pénzeszközöknek az eredeti céloktól eltérő felhasználása, a minisz

teri szintű rendeletek gyakori módosításával. Csupán néhány sajnálatos 
példa: 

- A jogszabálymódosftással az állami erdőterületek beruházás céljára 
történő igénybevételéért több mint fél milliárd forinthoz jutottak állami 
erdőgazdaságok az elmúlt hét-nyolc évben, amit gyakorlatilag feléltek ós 
nem az erdővagyon gyarapítására fordítottak. 

- A fakitermelésekre olyan megalapozatlan prognózisok készültek, 
amelyek az ezredforduló végére tízmillió m 3 faanyagot ígértek a nemzet
gazdaságnak, amit nem is biztos, hogy a társadalom elvárt tőlünk. 

- Az erdőgazdálkodás legfontosabb mérőszámai a fakitermelés 
mennyisége és az elérhető nyereség voltak. 

- Időkőzben olyan mérhetetlen erdőművelési feladattömeg halmozó
dott fel, melynek felszámolása külső források bevonása nélkül ma már 
szinte elképzelhetetlen. 

Mindezek az események az alap válságával szoros összefüggésben 
vannak. Az új gazdasági rendszerben viszont az eddigi konstrukciójú alap 
a valós erdőtulajdonosok megjelenésével, a tulajdonosok közötti jövede
lem átcsoportosítás módszerével é s törvényi szabályozás nélkül nem 
tartható fenn. 

Cikkemmel csupán egy helyzetelemzésre vállalkoztam abból a célból, 
hogy rádöbbentsem tisztelt kollegáimat, hogy az alap nyújtotta „kényelmes" 
gazdálkodói pozíciónak vége. A cikkben egyrészt terjedelmi okok miatt, 
másreszt szándékosan nem foglalkoztam a kiút keresésével, ami egyéb
ként hivatali kötelességem. Azt szeretném, ha a helyes megoldást közösen 
találnánk meg. 

Merkel Gábor 

• 
A zalaegerszegi csoport 1992. március 20-án a kárpótlási törvény 

végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről rendezett fórumot Sohollárban. 
A meghívottak között jelen voltak a Megyei Földművelésügyi Hivatal, a 
Megyei Kárrendezési Hivatal vezetői, valamint az FM Erdészeti- és Faipari 
Főosztály kiküldötte. A termet zsúfolásig megtöltő tagság sorai kőzött a 
ZEFAG és a Kisgazdapárt képviselői is ott ültek. 

A bevezetőben elhangzott, hogy az erdő iránt igen nagy az érdeklődés 
Zalában, mivel a mezőgazdasági termelés itt nem biztosit megfelelő jöve
delmet. Sajnos a lakosság előtt nem egészen világos, hogy a kárpótlásként 
kapott erdővel kapcsolatban küldöttségek is lesznek. A kijelölésre kerülő 
területek minőségét a törvény nem fogalmazza meg szabatosan. Ezért 
várhatóan feszültségek keletkeznek, ami az MFH vezetője szerint már 
politikai kérdést jelent. A kárpótlási földalapba kerülő erdőt lehetőség 
szerint tömbösen kell kezelni, a tömbök felosztása nem lehetséges. A 
licitálás során az erdő termőföldnek számit, tehát aki termőföldért licitálni 
jogosult, az az erdőre is licitálhat, függetlenül attól, korábban erdejét vagy 
szántóját vesztette-e el. Mivel várhatóan már a lakossági érdekegyeztető 
fórumon gondok lesznek a kijelölt erdőterületekkel, ezért az MFH és az 
M KH vezetői az erdészek seg Itségét, hasznos javaslatait kérték. 

A bevezetőket követő hozzászólások, kérdések időnként lapangó indu
latokat tükröztek. A vitában főként a termelőszövetkezeteknél dolgozó 
kollégák voltak aktívak. Több felszólaló kifejtette, hogy igazságos kijelölés 
nem lehetséges. A törvények és rendeletek értelmezésére csak a bíróság
nak van joga, a hivatalok, vagy bárki más értelmezése nem fogadható el 
kötelezően. Az igazságosabb kijelölés érdekében javasolták egy egysze
rűsített erdőértékelés bevezetését. Az MKH részéről elhangzott, hogy 
amennyiben a lakossági fórumok beleegyeznek, a tömb ősség érdekében 
a kijelölendő területek átcsoportosíthatóak más községhatárba is. Felvető
dött, hogy erdőre csak erdő elvesztésének jogán lehessen licitálni, tehát a 
törvényt eszerint módosítani kellene. Féltették az erdőt, a kisemberek 
erdejét, a „karvaly tőke" spekulációs célú felvásárlásaitól is. Többen visz-
szatértek az egységes, osztatlan kezelés szükségességére a szórvány 
területekkel kapcsolatban. Végül az a vélemény tűnt eresebbnek, hogy a 
szórvány területek egységes, osztatlan kezelés alóli mentesítése szakma
ilag egy bizonyos mérték alatt elfogadható, de nem igazságos azokkal 
szemben, akik közbirtokosságot alakítottak, s Igy nagyobb megkötéseik 
vannak. Célszerű az erdőt a jövőben együttesen kezelni szándékozóknak 
már előre szövetkezni, s akkor a licitálásnál jobb kilátásokkal indulhatnak. 

Erdészettörtónettel foglalkozó tagtársunk felhívta figyelmünket, hogy 
nagy hiba lenne már az 1935 évi erdőtörvényben elértektől is hátrább lépni. 
Az akkori viszonyok között is a szakemberek egyértelműen az egységes, 
tömbös kezelés mellett voltak, s ennek eredményességét a magánkeze
léssel szemben tényekkel bizonyították. 

Heves és sajnos személyeskedéstől sem mentes vitát váltott ki az 
erdőfelügyelőség bejelentése, miszerint az 1991. évi tőárbefizetések elma
radása miatt 28 téeszben mintegy 5 0 000 m 3-t érintően rendelt el fakiter
melési tilalmat. Egyik, jelenleg téeszvezető tagtársunk, ezt törvénytelennek 
Ítélte. Szerinte: a már egyszer kiadott engedélyt nem lehet visszavonni. Az 
Erdőfenntartási Alapot is jogtalannak tartotta. Elmondta, hogy ezzel kap
csolatban az Alkotmánybírósághoz fordult. Nehezményezte a FALCO ese
tét, ez lényegesen többel tartozik, s ott mégsem alkalmaztak fakitermelési 
tilalmat. Az FM képviselője bejelentette az Erdőfenntartási Alap működés
képtelenségét 1992-ben a téesz szektorban. Megtudtuk, hogy az alap 
működtetésére az új elképzelések kidolgozás alatt vannak. 

Végezetül MüllerGéza titkárunk megköszönte a hasznos beszélgetést, 
s ismertette a csoport ezévi tervezett programját. Páll Miklós 



EGYESÜLETI HÍREK 

• 
Új belépők: 

Altrichter Sándor Győr, Antal Jenő Csömődér, Bajna Csaba Litke, Bári 
Károly Mosonmagyaróvár, Bakó Károly Évadkert, Bódi Róbert Szécsény-
felfalu, Bózsa Jenő Vác, Bránát János Nagykanizsa, Czirok István Diósje
nő, Császár József Csömődér, Cserhalmi József Győrszentiván, Faragó 
Sándor Rábapatona, Farkas János Lenti, Gáspár János Csömődér, Grózer 
László Rajka, Horváth Attila Zalaegerszeg, Horváth Elek Őriszentpéter, 
Kanka Tibor Dunaremete, Kocsis László Pakod, Kovács Olivér Bércei, 
Lapos Tamás Budapest, Lélvárdi György Salgótarján, Lovrencsics István 
Csömődér, Lukács Gábor Csömődér, Marton Zoltán Diósjenő, Molnár Attila 
Győr, Németh László Kapuvár, Pozsgai Gábor, Bőnyrétalap, Praszna 
Zoltán Rád, Ravazdi Gyula Győrszemere, Rosta Attila Mihályi, Sej Gábor 
Kapuvár, Szabó Ádám Budapest, Szabó Ferenc Bánk, Szabó Tamás 
Csömődér, Szekeres József Csömődér, Szíjártó Imre Zalaszentgrót, 
Szommer József Pilisszentkereszt, Szakás István Gutorfőlde, Serleg Jó
zsef Cserszegtomaj, Takács János Győrszentiván, Tompos Sándor Csö
mődér, Varga Attila Győr-Ménfőcsanak, Vendel Ferenc Vác, Végh Sándor 
Nagykapornak. 

• 

Elhunyt 

dr. M. Schretzenmayer professzo r 
Nagytudású és melegszívű embertől búcsúzott a tharandti (volt NDK) 

erdésztársadalom, amikor Schretzenmayerprofesszort (1920-1991) utolsó 
útjára kísérte. Az Erdészeti Fakultás Növénytani Tanszékének élén tevé
kenykedett 1968 óta. Nem volt politikus alkat, sőt, mélyen vallásos meg
győződése miatt inkább fekete báránynak számított. Ha megtűrték, csak a 
szaktudása iránt érzett tiszteletnek köszönhette. Elsősorban a dendrológia 
területén alkotott maradandót, de figyelmét a lágyszárúak, mohák sem 
kerülték el, sőt a tájalkotás, a természetvédelem is sokat köszönhet mun
kásságának. Többször járt Magyarországon, magyarokhoz fűződő érzéseit 
jelzi az, hogy nyelvűnk tanulásához is kedvet kapott. Ismertük, tiszteltük és 
most fájdalommal köszönünk el tőle mi is, magyar erdészek. 

Dr. Szodfridt István 

• 
Györké Zsombor 

1 9 2 3 - 1 9 9 2 . 

Sepsiszentgyörgyön született 1923. május 
24-én, erdészcsaládban. Nagyapja é s apja is 
Selmecbányán az akadémián szerzett erdőmér 
nöki oklevelet. Édesapja a Maros mentén a 
Bánffy uradalom erdőgondnokságát vezette. 

Szülővárosában végezte elemi iskoláit, majd 
ugyanitt a Székely Mikó Kollégiumban érettségi
zett 1942-ben. Önéletrajza szerint: „Itt megtaní
tották a rendszeretetre és lelkiismeretes becsü
letes munkára, aminek az életben sokszor hasz
nát vettem." 

1942 szeptemberében - öt volt osztálytársá
val együtt - beiratkozott a József nádor Műszaki 
é s Gazdaságtudományi Egyetem Sopronban 
székelő Erdőmérnöki Karára. 1949-ben szerzett 

erdőmérnöki oklevelet, immár egyenes ágon a családban harmadikként. 
A győri Erdőgazdasági Nemzeti Vállalatnál töltötte gyakornoki idejét, 

majd a kisbéri erdőgazdaságnál volt szakelőadó. 1951-ben kérte áthelye
zését a devecseri erdőgazdasághoz, ahol 1952-ig erdőműveléssel foglal
kozott. Ekkor átszervezés következtében a keszthelyi erdőgazdasághoz 
került, ahol 1968-ig szakfelügyelőként dolgozott. Feladata három erdészet 
munkájának szakmai felügyelete volt. Ezt az időszakot tekintette pályafu
tása legszebb éveinek, mert íróasztal mentesen, állandóan terepen, a 
sallangmentes szakmával foglalkozott. 

1968-ban áthelyezték az erdőgazdaság központjába, a fahasználati 
osztályra. Az 1970-es átszervezést követően, amikor Veszprém megye 
majdnem összes erdőterületét az erdőgazdasághoz csatolták, megbízták 
az osztály vezetésével. Egyidejűleg tevőlegesen bekapcsolódott a fakiter
melők országos és világversenyeinek a rendezésébe. Éveken keresztül 
nagy hozzáértéssel készítette fel erdőgazdasága csapatát, az országos és 
a magyar válogatottat, a világversenyekre. Az erre fordított energiáját és 
szakértelmét a versenyzők sok arany-, ezüst- és bronzéremmel hálálták 
meg. 

1976-ban a fahasználati osztály mellé megkapta a faipari osztály veze
tését is. Nyugdíjba vonulásáig, 1983 júniusáig látta el ezt a munkakört. 
Feladata volt fahasználati vonalon évi 4 0 0 ezer m 3 fatömeg kitermelésének 
és szállításának irányítása, ipari vonalon pedig 3 db 90 ezer m 3 felvágóka
pacitású fűrészüzem, és 2 db összesen 500 ezer m 2 termelőkapacitású 
parkettüzem - szalagparketta é s csaphornyos parketta - termelésének 
koordinálása. A Hildebrand cég licensze alapján épült új szalagparketta
gyárban - mely mélyponton volt - az ő munkásságának ideje alatt teljese

dett ki a gyár sikeres technológiai sora, és alakult ki az export piaci 
biztonság. 

Nyugdíjasként az Országos Trófeabíráló Bizottság keszthelyi csoport
jánál dolgozott szakértőként. Ez a munka szakmábavágó, érdekes volt, 
kamatoztatta vadászati szakértelmét. 

Az erdészethez fűződő családi hagyomány, szakmája iránti végtelen 
szeretete és ragaszkodása szolgált példaképül gyermekeinek, akik mind
hárman a soproni mater valamely szakán végeztek. Zsombor földmérő
földrendező, Éva faipari-, Gábor erdőmémök. 

Gábor követte a családi szakmát immár negyedíziglen. 

• • • • • • 
Titkári értekezlet Bugacon 

Április 9-10-én Bugacon tartotta az OEE helyi csoportjainak 
titkári értekezletét. 

Az egyesület szervezeti életét érintő kérdéseken kívül az 
értekezlet résztvevői áttekintették az erdőgazdálkodás jelen
legi helyzetét, és szóba került az átalakulás során kialakult 
bizonytalanság. A tanácskozáson elhangzottak kivonata: 

- A kárpótlási törvény erdőkre vonatkozó értelmezésével 
kapcsolatban közreadott FM Erdészeti és Faipari Főosztály 
körlevele nem ad elégséges eligazítást. 

- Az FM Erdészeti és Faipari Főosztályáról kikerült tájékoz
tatások többször ellentmondásosak. 

- Szerezzen az OEE elnöksége részletes felvilágosítást az 
államerdészet átalakulásának tendenciáiról. 

- A megfelelő jogi szabályozás hiányában több mint 200 
ezer ha erdő került szakmailag bizonytalan helyzetbe. 

- Az OEE elnöksége hozzon létre munkacsoportot a gyar
matpusztai bizottság mintájára, és elemezze a jelenlegi tsz 
erdők és erdészek helyzetét, vizsgálja a jogi szabályozás 
következményeit, adjon javaslatot a legszükségesebb - és 
lehetséges intézkedések megtételére, hívja fel a figyelmet a 
hiányos vagy ellentmondásos döntések várható következmé
nyeire. 

- A helyi csoportok vegyék fel a kapcsolatot a területileg 
illetékes környezet- és természetvédelmi szerveződésekkel, 
az átalakulás során kialakult helyzet közös értékelésére, és a 
tennivalók egyeztetésére. 

- Az OEE elnöksége hozzon létre szakbizottságot a kör
nyezet- és természetvédelem, az erdőgazdálkodás egyezte
tett jogi szabályozásának előkészítéséhez. 

A lapban megjelent cikkek szerzői 

Apatóczky István ker.vez. Budakeszi 
Batthyányi Anikó EFE Sopron 
Benéné Ignácz MagdolnaFM 
Dauner Márton FM 
Fodorné Orosz Erzsébet Szabványügyi Hivatal 
Gaál György erdőfelügy. Székesfehérvár 
Gulyás Gyula EFE Sopron 
Henry Daburon Franciaország 
Dr. Illyés Benjámin EFE Sopron 
Jérőme René ny. erdőmérnök Budapest 
Dr. Karner Ottó MOSZ főtanácsos 
Kató Pál ny. erdőmérnök Győr 
Kertész József Visegrád 
Dr. Lakos András László kórház Budapest 
Marosi György EFE Sopron 
Reményfy László ny. erdőmérnök Eger 
Szabó Lajos EFE Sopron 
Walterné dr. Illés Valéria EFE Sopron 



Az új - ágazattól független - gazdasági szabályzók: a 
társadalmi biztosítási járulék emelése, táppénz egy részének 
áthárítása, a közműdíjak, anyagárak robbanásszerű emelése 
már megrendítő hatásúak. Ehhez járulnak az ágazat belső 
szabályzói: a fenntartási alap bizonytalanná válásának ténye, 
a mezőgazdasági kistermelésnek az „erdősítés" munkáiból 
való kivonása, a gazdasági vezetők elbizonytalanodása, az 
erdőfelügyelet eszköztelensége, következetlensége, általá
nos elgyengülése. Mindez az erdőgazdálkodást általunk még 
soha nem tapasztalt válság felé sodorja. Az ágazatban dolgo
zók sorsát is, de az erdők és elsősorban a kötelezettség alá 
vont erdők sorsát. 

A még mindig nyereségre (vagy kisebb veszteségre) törek
vő erdőgazdaságok ebből a présből menekülni igyekezvén, 
mozgó eszközök - sokszor ingatlanok - értékesítéséből, jobb 
hozamú, felújulatlan erdők engedélyes letermeléséből kíván
nak nagyobb árbevételre szert tenni. Sokszor indokolatlan 
szellemi és fizikai létszámleépítéssel költséget csökkenteni. 

A szervezet átalakítása  szükséges, de időigényes is. Az 
átalakított szervezetbe illeszkedés évekig tarthat. 

Válsághelyzetben válságintézkedésekre van szükség, vé
leményem szerint az átalakítást megelőzően, azonnal. Felté
telezem, hogy minden erdőgazdaság  az  erdők  fenntartása 
érdekében államigazgatási irányítás alá kerül. Ez a lépés az 
átalakulás és a válságintézkedések közös kiinduló tényezője. 

A válságintézkedésekre javaslatot teszek azzal, hogy a 
főosztály azokat mielőbb hozza meg: 

1. A nyereségprémiumok azonnali megszüntetése - mű
szaki vezetőtől az igazgatóig. A legnagyobb ellentmondás 
ebből adódik. 

2. Igazgatók, erdészetvezetők alkalmasságát elsősorban 
szakmai szempontok határozzák meg. Legfontosabb ezek 
közül az erdők tartamos kezelése legyen. 

3. Hozzon utasításokat az éves tervezési feladatokra, ame
lyek az erdők válságnak megfelelő kezelésére vonatkoznak: 

- az 1993-as év fahasználati besorolásának készítésére; 
- az erdősítések műszaki átvételének 1993-ra vonatkozó 

tervezési irányelveire. 
4. Bízzon meg 10-12 szakembert-gazdálkodótól, felügye

lettől függetlent - a feladatok terepi, területi ellenőrzésére. 

Olyan mozgékony, erdészeti-üzemi gyakorlatban jártas, ma
kulátlan szakembert, aki nem adminisztrációt vizsgál, és nem 
csak a feltáró útig jut el, hanem a tő mellé. 

5. Biztosítsa, harcolja ki az erdőfelújítások költségeit a 
szűkített szakmai feladatokra. Amennyiben a gyengén műkö
dő alap nem tudja fedezni, úgy az állami költségvetésből, az 
Európai Közösségtől kapható támogatásból kellene a kiegé
szítést megszerezni. Véleményem szerint, jelenleg a felújítá-
sok szakszerű befejezése fontosabb, mint az erdőtelepítések 
szorgalmazása. 

6. Megoldást kellene találni a felújításban dolgozó mező
gazdasági kistermelők adómentességére, vagy más adóked
vezményt kellene számukra biztosítani. Ennek elmaradása 
újabb jelentős költségnövekedést jelent már 1992-ben, illetve 
a feladatokhoz szükséges munkaerő tragikus csökkenésével 
kell számolni. 

7. Természetszerű erdőkben csak ott szabadjon felújító 
végvágást végezni, ahol nincs szükség mesterséges kiegészí
tésre. (Ma egy hektár első kivitel, első évi erdészeti önköltsége 
150 ezer Ft. Eredménye ezen kívül csak akkor lesz, ha kerí
téssel védve, legalább négy éven keresztül intenzíven ápol
juk.) 

8. Bontóvágást, csak a megjelenő újulat érdekében enge
délyezzen az utasítás. Ezek a tényezők eddig is feltételek 
voltak, azonban a gyakorlat eltért ettől a nyereségérdekeltség 
hajszolása miatt. 

9. Műszaki átvételek során az 1993-as év feladatait kény
szerűségből le kell csökkenteni és a kerítéssel védett, többé
ves területek pótlására, ápolására kell az utasítás alapján 
koncentrálni. 

10. 1-2 évig el kell hagyni az állomány alatti munkákat. 
Meggyőződésem, hogy a fenti gyors kényszerintézkedések 

az erdők sorsára és az átalakítás lebonyolítására is kedvezően 
hatnak. A gazdálkodó bizonytalanságtudatát is jó irányba be
folyásolják. A határozott, felelősséget vállaló eligazító utasítá
sok pedig a főosztály tekintélyét növelhetik. 

K e r t é s z J ó z s e f 
m ű s z a k i v e z e t ő 

Riverside 
Befektetési és Tanácsadó Kft 

Az alábbi tevékenységekkel áll a vállalatok rendelkezésére: 
- gazdasági társaságok szervezése 
- vagyonértékelés 
- társasági szerződés, szindikátusi szerződés elkészítése 
- befektetési partnerek keresése 
- munkavállalói és vezetői kivásárlás szervezése 
- privatizáció lebonyolítása 
- vállalati stratégiák, válságkezelési programok kidolgozása 
- csődeljárás lebonyolítása (kilábalási terv, egyezség a hitelezőkkel) 

Érdeklődni: Vidovszky Ferenc vezérigazgatónál 
tel/fax: 153-3032 

Riverside Budapest Kft: 1055 Bp. Markó u. 1  /a. tel.: 111 -5301 
Riverside Company New York City Office, tel: 212-932-0510 

Sürgető válságintézkedések 
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