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ERDÉSZETI POLITIKA 

A kérdésekre 
RASKÓ GYÖRGY államtitkár válaszol 

Mennyiben alkalmazhatók az általános, közgaz
dasági törvényszerűségek az erdőgazdálkodás 
gyakorlatában, és hogyan lehet ezeket végrehaj
tani? 

Abban a pillanatban, mikor valamilyen természeti 
erőforrás az ember számára a gazdálkodás területévé 
vagy tárgyává vált, rögtön elkezd működni a bevétel, ár, 
haszon, költség, kiadás, ráfordítás, tehát a közgazda
ságtan általános érvényű kategóriái. Az írásos ismere
tek azonban azt mondják, hogy az ember elég későn, a 
XV-XVI. század körül jött rá, hogy az erdővel, mint 
természeti kinccsel, sajátos jellemzői figyelembevételé
vel lehet gazdálkodni. A fakitermelés után szükséges 
gondoskodni az erdő megújításáról, mert a természet 
vagy nem képes a regenerálást elvégezni, vagy egé
szen más erdőkép, erdős táj alakul ki, mint amit az 
ember kedvező esetben ki tud alakítani. 

Az erdőirtás a múltban sokszor kapcsolódott egyol
dalúan csak a faanyagszerzéshez, vagy a mezőgazda
sági művelésbe vételhez. Ez ma már Európában nem 
tapasztalható cél. A cél inkább az, hogy az erdőnek a 
faanyagtermesztési jelentősége mellett a környezetvé
delmi, üdülési és szociális funkcióinak teljesítését fenn
tartsuk. Ennek biztosításához olyan törvényileg szabá
lyozott gazdálkodásra van szükség, ami egyfelől elisme
ri az erdőkezelés igényét, a fakitermelési érdekeltséget, 
másfelől pedig rögzíti a felújítás általános kötelezettsé
gét. Tekintettel arra, hogy az erdő így már nem csak 
fabánya, az érintetteknek (állam, költségvetés, magán
tulajdonos stb.) gazdálkodásukban kalkulálni kell a fel
újítás kiadásaival. A költségek között érvényesíteni kell 
az általános közjóléti igényekkel együtt járó többletkia
dásokat. Ugyanakkor azzal együtt, hogy az erdő a fater
mesztési funkciója mellett az említett védelmi, jóléti 
jelentősége bővül, közgazdaságilag is számbavételre 
kerülő vagyonkategória. Olyan vagyon, amely viszony
lagosan tőkeigényes befektetési terület, hosszú és ala
csony megtérüléssel. Ugyanakkor ez a vagyonkategória 
a természeti csapások miatt biológiailag instabil, amely
ben elsősorban a tőkefelhalmozásban - akkumulálás-
ban, tartalékolásban - is érdekelt befektetők jöhetnek 
szóba. 

Egy nemzet gazdaságának ezeknek a sajátosságok
nak számbavétele mellett kell megfogalmazni az erdő
vel kapcsolatos céljait, ösztönözni a befektetőket, sza
bályozni az erdőfelújítást és ráfordításaikban a lehető
ségekhez mérten támogatni a tulajdonosokat. így vár
ható el reálisan az is, hogy minden tulajdonú erdőben a 
köz érdekei is érvényesülhetnek. 

Az erdő a gondozás, kezelés, művelés, faanyagnye
rés területe és így a gazdálkodás tárgya, melyben a 
speciális tulajdonságok felismerésével, szabályozott és 

korlátozott módon, de az általános közgazdasági tör
vényszerűségek érvényesülnek. Az a tény tehát, hogy 
az erdő biológiailag determinált „vagyontárgy", azzal a 
következménnyel jár, hogy hasznosítása során nem 
alkalmazható csupán gazdasági és igazgatási raciona
litás. 

I Mit kell értenünk az erdőgazdálkodásban a szo
ciális piacgazdaságon? 

A szociális piacgazdaság olyan általános szabályo
zási kategóriát jelent, melyben a minősítő jelző az egyes 
embert célozza úgy, hogy az állam biztosítékokat kíván 
vállalni arra, hogy a vállalkozói versenyhelyzetből vesz
tesen kikerülő ember élet- és szociális körülményei ne 
romoljanak. Ezt pedig a nemzetgazdaság pénzügyi ere
jéhez igazított célzott, közvetlen és aktív szociális szol
gáltatások együttesével kívánja biztosítani. 

Az erdőgazdálkodással a jóléti, öko szociális-piac
gazdaság van közvetlenebb kapcsolatban, ahol az ál
lam az ökológiai helyzet stabilitására és határozott javí
tására, valamint a jóléti élet biztosítására jelentősebb 
pénzeszközöket tud biztosítani. 

Ez a felfogás ugyanakkor értelmezi és ráfordításai
ban támogatni tudja a nem gazdasági célú erdő létesí
tését, gondozását és kezelését is. Finanszírozni tudja 
minden erdőben a szociális, üdülési szolgáltatások te
rén jelentkező többletkiadásokat minden erdőtulajdo
nosnál. 

A költségvetés lehetőségeihez mérten az erdőtelepí
tésre 1992-ben 600 millió Ft áll támogatásként rendel
kezésre. Az üdülés, közjólét, parkfenntartás kiadásaira 
folyó áron az 1991. évi keret áll rendelkezésre. 

I Elfogadható egy-egy eleve veszteségre tervezett 
erdőgazdasági költségvetés? 

A jelenlegi vállalati gazdálkodás keretein belül sem
miképpen. Az erdőgazdasági vállalatainknál az alapte
vékenység ellátása mellett olyan jelentős működő és 
hozamot biztosító vagyonok vannak, amelyek egy része 
az eredmény hozama, a másik része a szervezeti elvá
lasztás és az azt követő privatizálás következtében kell, 
hogy a pénzbevételekből a gazdálkodást kiegyensú
lyozza. Ugyanakkor folynak a foglalkoztatás terén a 
jelentős mértékű „karcsúsítások", amik pedig a költség
takarékosság terén hozzák, illetve hozhatják kedvezőbb 
helyzetbe a vállalati gazdálkodást. 

Hosszú távra előretekintve azonban érzékelhető, 
hogy a piacon meg nem térített szolgáltatásaival (park
fenntartás, gazdaságtalan erdők kezelése, károsítások 
elleni rendkívüli kármentés stb.) együtt csak támogatott 
módon képes működni az erdőgazdálkodás. 



Mi lesz a csőd bement erdőgazdaságok sorsa? 

1992-ben nem számolunk erdőgazdasági vállalati 
csődeljárással. Természetesen látjuk azonban, hogy 
minden racionalizáló lépés, a folyamatos privatizálás 
csak működési feltételeinek javítása, illetve fenntartása 
egy viszonylag alacsony szinten működő „belföldi 
fapiacon". Az egységes külpiaci fellépés hiánya miatt 
az ágazat árbevételi pozíciója változatlan exporttömeg 
mellett javítható. Számtalan területen van tehát lehető
ség további racionalizálásra. Amennyiben egy-két erdő
gazdasági vállalat mégis csődeljárás alá kerül, a szabá
lyozásból ismert procedúra alapján előbb az egyezség 
és a közös megegyezéssel történő hitel- és adósságfel
számolás bonyolódik le. Amennyiben ez nem hoz vég
leges megoldást, szükséges az általános felszámolás 
intézményéhez nyúlni. 

Minden esetben szükséges azonban gondoskodni az 
állami erdő kezeléséről és annak szervezeti intézmé
nyének felállításáról, megtartásáról, a legkisebb költ
ségvetési igénybevétel mellett. 

Az általános csődeljárás elkerülése is indokolja egy 
közérdeknek legjobban megfelelő, racionálisan működő 
államerdészeti szervezet felállítását. 

Eddig a fakitermelés vállalati érdekként jelent 
meg, az erdőfelújítással pedig össznemzeti elvá
rásnak kell eleget tennünk. Hogyan kezelendő ez 
az ellentmondás? 

A fakitermelésről átmenetileg le lehet mondani, leg
végső esetben egészségügyi termelést végzünk, vagy 
még azt sem, mindent rábízunk a természetre. A fák 
természetes elhalása után a természet gondoskodik az 
erdő fennmaradásáról, az újulatról. Ez az egyik szélső
séges eset. A másik szélsőséges eset pedig az, amikor 
különösen egy faigényes piaci szituációban a vállalatot 
ösztönözzük elsősorban exportbevétel növelés érdeké
ben az üzemterv (erdőterv) szerinti teljes kitermelésre. 
A túltermelést nem szankcionáljuk, inkább a tervet mó-
dosítgatjuk. Az erdőfelújítással kapcsolatos gondok 
megoldására pedig látványos, hosszú távú programot 
dolgozunk ki és eltakarjuk, elfeledjük, a jövő generáció
jára hagyjuk a felelősséget. A szakhatóságot pedig, aki 
az egész folyamatnak legitim gazdája, nem hagyjuk 
önállóan működni. Ezt a múltban megszokott működési 
formát kell végérvényesen felszámolni. Az első, legfon
tosabb lépés a szakhatóságnak az erdőtervezésnek és 
az erdőfelügyeletnek felelős, törvényi szabályozásban 
rögzített módon, befolyásoltságtól mentes működési te

ret biztosítani. A fakitermelésre csak olyan esetben ke
rüljön engedély kiadásra, amikor a felújítás feltételei 
biztosítottnak látszanak. Ennek a megszorításnak isme
retében dönt és dönthet az erdőgazdálkodó a fakiterme
lésről. Egyszerre kell tehát piaci, gazdaságossági és 
biológiai kérdésekről dönteni. A faanyagszerzésnek, a 
fakitermelésnek mindig is elsősorban piaci, árbevétel, 
eredmény magyarázata van. Amennyiben a felújítással 
kapcsolatban egyértelmű előírások, normák, szakható
sági határozatok működnek, a gazdálkodó az előbbiek
kel együtt egyszerre mérlegel. Nincs más megoldás; a 
gazdálkodói döntés feltételeit a közérdeknek megfelelő
en módosítani és egyértelműen kell működtetni. 

A vállalati tanács rendszere Európában egyedül
álló. Nemzeti vagyont kezel, de végül is egy szűk 
csoport érdekei szerint ténykedhet. Fenntartha
tó-e ez az állapot az erdőgazdaságoknál? 

Az önkormányzó-önigazgató szocialista vállalati mű
ködési formák megszüntetésre kerülnek azzal, hogy a 
vállalatok általában társasággá alakulnak át. 

A privatizálás során teljes vállalatok kerülnek magán
os társasági tulajdonba. Mindezekre a magán és társas 
magántulajdonlás és a társasági működés általános 
szabályai lesznek a meghatározók. Az állami tulajdon
lásban maradó vagyonokra, vállalatokra az állam vállal
kozói és kincstári tulajdonlásának elvei lesznek a meg
határozók. Az állami erdőgazdasági vállalatok vagyoná
ban, az állami erdővagyon kezeléséhez szükséges vál
lalati vagyon és a privatizálható vagyon (fafeldolgozás, 
szolgáltatás stb.) szervezetileg folyamatosan elválasz
tásra kerül. Az állami erdővagyon kezelésére működé
sében racionalizált, egységes államerdészet kerül kiala
kításra. 

ö n szerint mi a megoldás a vad által okozott 
többszáz milliós károsítások kérdésében? 

Mindenképpen a terület, élőhely vadeltartóképessé
gét nagymértékben meghaladó vadállományról van szó. 
A megoldás kérdésében azonnali, rövid és középtávú 
feladataink vannak. Azonnali feladatként jelentkezett a 
nagyobb mértékű vadlétszámapasztás, vadkilövés, 
mely 1991-ben az előzetes adatok alapján a kedvezőt
len vadhús-piac ellenére is jelentősen meghaladja az 
1990. évit. 

A másik jelentős lépés a vadászterületek bérleti szer
ződéseinek módosítása, amelyben a területbérleti díj, a 
vadkár költségeinek térítési gyakorlata és a szerződés 

Az akác szalonképessége mellett áll ki dr. S. Molnár a soproni egyetemtől az Ausztriában megjelenő 
INTERNATIONALER HOLZMARKT1992.7/8. számában. Tanulmányában ismerteti az akác magyarországi 
előfordulását, termesztését, nemesítésére, majd felhasználására vonatkozó törekvéseket, elért eredményeiket 
és valóban elgondolkodtató képekkel kelti fel alkalmazásához az érdeklődést. 

(Ref.: Jérőme R.) 



felmondásának rendje került jelentősebb módosítás alá 
általában. Mindezeket kedvező folyamatnak szükséges 
tartani. 

Középtávon mindenképpen az új vadászati törvény 
kell, hogy megoldást adjon elsősorban a vadászati jog
gyakorlatra, a vadgazdálkodás szakmai feladataira és a 
megújított szakhatósági gyakorlatra. 

I Döntéseinél hogyan választja el az erdész-va
dász-természetvédő túlfűtött álláspontjait? Mi a 
mérvadó a végső döntések meghozatalánál? 

A gazdasági rendszerváltás mindenképpen alapve
tően érint korábban begyakorlott, megszokott jogokat, 
hatásköröket. A valós magántulajdonlás új szempontok, 
jogos igények érvényesítését igényli az új szakmai tör
vényekben. Ezek (természetvédelem, erdő, vad) meg
alkotása megváltoztatja a múltét. Kétségtelen, hogy a 
múlt hibáinak feltárása, a felelős szakterületek megjelö
lése sok-sok személyeskedést és vitát hordoz. Folyik a 

harc, hogy ki milyen pozíciót, hogyan tud elérni. Látni 
keil, hogy az erdőkezelés-gazdálkodás a tulajdonos 
részére végzett szakmai szempontú jószágigazgatás. 
Az erdővagyon állapotával el kell tudni számolni. A 
vadászat egyik jelentős része sportcélú tevékenység, a 
másik része pedig vadgazdálkodási célú, amit pedig az 
élőhely és a vad együttes figyelembevételével kell vé
gezni szintén jószágigazgatói szemmel. Az erdőgazdál
kodást és vadgazdálkodást a szakterület szakmai elvá
rásainak, ugyanakkor a természetvédelem jogos korlá
tozásai, valamint a tulajdonos szempontjai mellett kell 
végezni. 

A túlfűtöttnek látszó álláspontokat ezen szempontok 
mellett szabad mérlegelni. 

Jól politizálunk mi erdészek? 

Ez utóbbi kérdés megválaszolására úgy gondolom, 
nem vállalkozhatom. Az előzőekben feltett kérdések 
válaszainak részletesebb kiegészítéséhez azonban to
vábbi információkkal állok rendelkezésére. 

N é h á n y k é r d é s 
a z e l l e n t e r v szerzőjéhez 

Nagy figyelemmel tanulmányoztam Agócs Józsefnek „Er
dőtörvénytervezet. Ellenterv"címen az Erdészeti Lapok 1992. 
februári számában megjelentetett írását. Szeretném ezzel 
kapcsolatosan néhány felvetésemet közreadni, és a szerzőtől 
választ kérni azokra az írásából nem tisztázható részletekre, 
amelyek írásának szándékait segíthetik megvalósulni. 

Bevezetésként a „törvényiről valamit. A törvény kötelező 
érvényű szabály, azt állampolgári kötelességből végre kell 
hajtani. Ám a törvényhozónak is van egy kötelessége, mégpe
dig olyan törvényt alkotni, amit végre lehet hajtani, tehát nem 
állít engedelmes és törvénytisztelő állampolgár elé áthágha
tatlan akadályt. Ebből a szempontból szeretnék néhány kér
dést feltenni a szerzőnek. 

írásán végigvonul az a - egyébként nagyon indokolt -
gondolat, hogy állítsuk vissza a természetest, hozzuk vissza 
a megváltozott növényzet helyébe az eredetit, az őshonost. 
Gondolatai ebben az írásából idézett mondatban sűrűsödnek: 
„Az akác-, nemesnyár-, fenyő-, dió- stb. ültetvényeken ós 
legalább egymillió hektár parlagterületen is meg kell kezdeni 
az ott valaha létezett és jelenleg is lehetséges ökoszisztémák 
regenerálását." 

Nos jó, próbáljuk meg ezt végrehajtani. Vegyünk egy egy
szerű példát, a Duna-Tisza-közi homokbuckák hátára telepí
tett fenyvesek esetét. Ezek túlnyomó része az egykori homok
pusztagyepek helyét foglalja el, tehát a fentiekből következően 
a feketefenyvesek helyén ezt kell visszahonosítani. S itt jönnek 
a nehézségek és ezért a kérdések: 

1. Honnan lehet több tízezer hektárnyi területre elegendő 
homoki csenkesz-, árvalányhaj-, naprózsa- stb. magot ösze-
gyűjteni? Mert a természet már nem fogja nekünk megtenni 
azt a szívességet, hogy magára hagyva szépen újra birtokba 
vegye a területet. Több ok miatt sem fogja ezt tenni, közülük 
néhány: 

- a homokpusztagyepekből olyan kevés maradt már, hogy 
ez aligha elég arra, hogy ebből a visszahonosodás tízezer 
hektáron megvalósuljon; 

- annál agresszívebben jelennek majd meg a felhagyott és 
felújítás nélkül maradt fenyves-vágásterületeken a betyárkóró, 
vaddohány ós társaik mint honosított vagy honosodott gyom
növények. 

2. Ha sikerül a magvetésünk, hogyan ós milyen munkás
kézzel tudjuk a fent említett gyomokat kigyomlálni a „nemes" 
növények közül? 

3. Ha a fenyveseket kivágjuk a futóhomokos váztalajokról 
és gyengén humuszos homoktalajokról, hogyan oldjuk meg a 
laza homok védelmét? Vagy szálljon csak a homok nyugod
tan, hiszen ez is a természet jelensége? 

4. Ha kivágjuk a fenyveseket, akácosokat, nyárasokat a 
térségben, hogyan tudjuk majd a levegő megbillent széndio
xid-oxigén egyensúlyát helyreállítani? Tudom, ez globális 
probléma és nem a Duna-Tisza-közi erdők fogják ezt orvosol
ni. De ha minden ország így vélekedik, akkor...? 

5. Végezetül a legsúlyosabb kérdés: a természet-vissza-
alakító munkához honnan vesszük a nem kevés gubát? Mert 
e nélkül nem megy. S ha az egyre növekvő számban szegény
ségbe zuhanó néprétegekre, a munkanélküliek növekvő szá
mára, a lecsúszott egészségügyre, az éppen csak tengődő 
oktatásra és a túlontúl karcsúsított kutatásügyre gondolunk, 
alighanem belátható, most nem ez a legfontosabb hely, ahova 
nemlétező pénzeinket fektessük. 

Visszakanyarodom ahhoz, amivel kezdtem. A törvény kö
telező és csak olyan törvényt szabad alkotni, amit végre lehet 
hajtani. 

Ezért a túl nagyot markolás helyett talán helyesebb lenne 
kevesebbet fogni, de azt aztán jól megszorítani, ós nem álmo
kat kergetni helyette. Azt szokták mondani, „a pudding próbája 
az, hogy megeszik". Nos, úgy vélem, az „ellenterv" nevű 
pudingot még főzni kell ahhoz, hogy fogyasztható legyen. 

Dr. Szodfridt István 



Steiner József, a Miskolci Erdőfelügyelőség 
igazgatója túlzott természetvédelmi igényt vélt 
felfedezni a szövetkezetekről szóló törvény ha
tálybalépéséről és az átmeneti szabályokról in
tézkedő törvényben foglaltakban. A kifogásolt 
törvényhely módosítására nézve dr. Tarján 
Lászlóné erdőmérnök, a KTM politikai államtit
kárának címezve javaslatot tett. A lényeges 
részleteit a következőkben adjuk közre. 

A kárpótlási és átmeneti törvénynek földalap-kijelö
léssel kapcsolatos rendelkezéseivel összefüggő termé
szetvédelmi érdekek miatti kijelölési korlátozások a vé
dett területek nagy kiterjedése miatt egyes térségekben 
újabb - megítélésem szerint igazságtalan és célszerűt
len - tulajdoni sérelmekhez vezetnek. 

Ennek elkerülése érdekében elengedhetetlenül szük
ségesnek tartom „A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. 
törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról 
szóló 1992. évi II. törvény 15. §-a (1) bekezdése 1. 
pontjának módosítását. 

Módosítási javaslatom arra vonatkozik, hogy az em
lített törvényi előírás ne tartalmazzon a földalapok kije
lölésével kapcsolatban kiterjedtebb korlátozást mint az 
1991. évi XXV. törvény 18. §-ának 2-5. bekezdései. 

Javaslatomat az alábbiakkal indoklom: 
1. Az 1991. évi XXV. törvény 18. §-a kizárja azt, hogy 

termőföldet vagy erdőt kárpótlásra jelöljön ki mezőgaz
dasági nagyüzem nemzeti park területén, nemzetközi 
egyezmények hatálya alá tartozó és fokozottan védett 
területen, más védett területen szántó, kert, gyü
mölcsös, szőlő és erdő területre vonatkozóan pedig a 
kijelölést a természetvédelmi hatóság hozzájárulásá
hoz köti. A természetvédelmi hatóság korrekt mérlege
lésében bízva ezt a törvényi korlátozást a termé
szetvédelem fontossága miatt a lakosság többsége el
fogadhatónak tartotta. A törvény a természetvédelem 
szervezeti rendszerének, intézményeinek pártatlansá
gát nem érintette. 

2. Az 1992. évi II. törvény 15. §-a (1) bekezdése és 
annak \l pontja kizárja, hogy bármilyen termé
szetvédelmi területen lévő erdő és gyep (legelő) bárme
lyik - a törvény 13. § (2) bekezdésének a/, b/ és d/ 
pontjában meghatározott - földalap céljára kijelölhető 
legyen. 

A természetvédelmi hatóság hozzájárulást csak a 
nemzeti parkon, nemzetközi egyezmény hatálya alá 
tartozó területen és fokozottan védett területen kívül lévő 
védett területre vonatkozóan és csak szántóra, kertre, 
gyümölcsösre, szőlőre adhat (erdőre és gyepre nem). 

A törvény 19. §-a szerint az összes védett erdőt és 
legelőt (gyepet), valamint a természetvédelmi hatóság 
állásfoglalása szerint meghatározott egyéb termőföldet 
(tanya környékét kivéve) a Magyar Állam tulajdonába és 
a természetvédelmi szervek kezelésébe kell adni. Ez 
BAZ megye egyes térségeiben jóval nagyobb tulajdoni 
sérelmet okoz, mint amekkorát a kárpótlási törvény or
vosolhat. Több ezer hektár terűlet állami tulajdonba 
vételével kell számolni, ami az érintett térségen belül 
csereterűlettel nem váltható ki (hisz ahol a tsz földje, 
erdeje védelem alatt áll, ott az államé is), ilyen mértékű 
kisajátítás pedig nem lehet a parlament vagy a kormány 
célja. 

Az átmeneti törvény szerint a földalapok kijelölésével 
kapcsolatban a természetvédelmi szervezet - a kárpót
lási törvényhez viszonyítva - jóval nagyobb jogkörrel 
rendelkezik, egyúttal pártatlan államigazgatási szerve
zetből vagyonszerzésben érdekelt tulajdonosi szerve
zet lett. 

3. A természetvédelem érdekeit megítélésem szerint 
úgy lehet biztosítani, ha a természetvédelem intézmény
rendszere erős szakhatósági és hatósági jogkörrel ren
delkezik, és e jogköröket az államigazgatási eljárás 
szabályai szerint gyakorolja. 

Úgy ítélem meg, hogy ha a KTM és intézményrend
szere a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken 
nem a ráruházott hatósági jogkört akarja gyakorolni, 
hanem tulajdonolni akar, akkor nem azt a célt szolgálja, 

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSIJA VASLA T TÚLZOTT 
TERMÉSZETVÉDELMI IGÉNYEK ÜGYÉBEN 



amire a társadalomtól felhatalmazást kapott, s ami a 
minisztériumnak a kormány által meghatározott felada
taiból következik. 

Azt hiszem korrekt szakhatósági, hatósági munkával 
és korszerű felvilágosító és tanácsadó tevékenységgel 
jobban lehetne érvényesíteni a természetvédelemhez 
fűződő társadalmi érdekeket, mint a tulajdonjog elvéte
lével. Az újabb tulajdoni sérelmek elkerülése, a vidéki 
lakosság igazságba vetett hitének erősítése rendkívül 
fontos politikai és gazdasági szempontból is, emellett 
csak így tudatosítható az a tény, hogy a termé
szetvédelem mindannyiunk közös érdeke. 

Az előzőekben leírt problémákkai kapcsolatban nem 
hallgathatom el egy ezzel csak közvetve összefüggő 
aggályomat. Egyre több írott tanulmányban és szóbeli 

előterjesztésben találkozom a természetvédelem intéz
ményeiben dolgozó szakemberek azon követelésével, 
hogy a védett területen a vadászati jog gyakorlása kizá
rólag a természetvédelmi szakszemélyzetet illesse. Ez 
a védett területek egy kis részén már meg is valósult. 
Nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy a ter
mészetvédelem érdekeinek hitelesebb képviseletét je
lentené, ha a természetvédelmi hatóságok a védett 
területeken a vadgazdálkodás és a vadászat szabályo
zásában szakhatósági jogosítványaikat igyekeznének 
bővíteni és érvényesíteni. A jogszabályokban biztosított 
jogkörükkel kellene érvényesíteniük atermészetvédelmi 
célkitűzéseket a védett területeken a vadállomány sza
bályozásával, a vad befogásával, elejtésével kapcsola
tos tevékenységek terén. 
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ELGONDOLÁS ÚJ, 
ÁLLAMERDÉSZETI SZERVEZET LÉTREHOZÁSÁRA 

A kormány agrárpolitikájában megfogalmazott tulaj
donlási elvek alapján a jelenlegi magyar erdővagyon 
60%-a középtávon is az állam tulajdonában marad. Az 
állam tulajdonában lévő erdők kezelése az abban folyó 
gazdálkodás tehát meghatározó lesz az elkövetkező 
években az erdészeti politika érvényesülése szempont
jából. 

A magyar erdészet átalakításához az európai model
lek hasznos támpontokat adnak, azonban az átalakítás
ban nálunk sajátos szempont a vertikális vállalatok 
szükséges mértékű „államtalanítása", azaz a privatizá
ció. Az új szervezetben az állami tulajdonban lévő erdő 
kezelő szervezete a lehető legkisebb mértékben végez
zen az erdő kezeléséhez közvetlenül nem tartozó tevé
kenységet. Az állami tulajdonú erdőket meg kell nyitni, 
fel kell tárni a vállalkozók számára, akik elvégzik a 
fatermeléshez kötődő tevékenységek jelentős részét, 
ugyanakkor versenykörülmények között vállalkoznak a 
végtermék, az erdei fatermékek hasznosítására, feldol
gozására. 

A szervezetkialakítás főbb alapelvei 
A sajátosság alapján olyan új Modellt kell felvázolni, 

amely 
- az állami erdőnek mint különleges nemzeti vagyon

nak a megőrzését, védelmét, hasznosítását és fenntar
tását ellátja, 

- az általános erdészetpolitikai célokkal összhang
ban lévő célokat követ, 

- lehetővé teszi, hogy a jelenlegi struktúrából a folya
matos működés szem előtt tartásával jöjjön létre az új 
szervezet, 

- a privatizálás legcélszerűbb technikáinak alkalma
zását az általános privatizálási szabályokkal összhang
ban teszi lehetővé, 

- a társadalmi elvárásoknak megfelelő közszoglálati 
jellegű szakkezelést gazdálkodása révén úgy valósít 

meg, hgy a „szintentartó" feladatok ellátása nem terheli 
a költségvetést, 

- lehetővé teszi, hogy az átalakítás során létrejövő új 
szervezetek, illetve szervezeti egységek motivációja és 
a számukra kitűzött célok között összhang legyen. 

Az új szervezet számára kitűzött célok 
Az alapelvek és az erdő hármas funkciójának figye

lembevételével a következő rangsorolt célokat kell kitűz
ni az újonnan létrehozott szervezet számára. 

I. Az állami erdő ökológiai értékének, az emberi kör
nyezetre gyakorolt hatásának megőrzése (védelmi 
funkciók). 

II. Az állami erdővagyon jelenlegi hozadékának az 
adott piaci környezetben való optimális hasznosításával 
gondoskodás a nemzeti favagyon egyszerű újraterme
léséről, az állami erdőtőke hozadékának tartamos (örö
kös) fenntartásáról (gazdasági funkció). 

III. Az erdő közjóléti funkciójából fakadó és az öko-
szociális piacgazdaságban az állam felelősségi körébe 
tartozó szolgáltatások színvonalas ellátása és fejleszté
se (erdőtelepítés, erdőszerkezetátalakítás, közjóléti be
ruházás). 

IV. Szolgáltatás végzése, szerződéses alapon a nem 
állami erdők kezelésére. 

Az egységes államerdészeti szervezet a III. fejezet 
alatti célt csak a társadalom teherviselőképességének 
függvényében az állami költségvetésben jóváhagyott 
célok (és nem a szervezet!) finanszírozására rendelke
zésre álló összeg mértékéig teljesítheti. Ezek a források 
szektorsemlegesen kormányrendeletben szabályozott 
módon működnek és a jövőben is szükséges a műkö
désük. A IV. fejezetben meghatározott cél kielégítése 
megfelelő ellenszolgátlatással történhet. 

Az önfinanszírozó képességet tehát csak az I. és II. 
fejezetre vonatkozóan lehet elvárni a szervezettől. 



Az átmenet feladatai 
A szervezeti átalakításnak átmeneti időszak sajátsá

gos igényeinek is meg kell felelnie, ezek a teljesség 
igénye nélkül a következők: 

A jelenlegi vertikális, önigazgató vállalatok jelentős 
mobilizálható, vállalkozói vagyonnal rendelkeznek, 
amelynek 100%-os állami tulajdonban való működteté
sét sem az erdővagyongazdálkodási cél, sem a közgaz
dasági racionalitás nem indokolja. Ezeknek a vagyon
tárgyaknak fokozatos, többutas és nem feItétlenüI teljes
körű privatizálását végre kell hajtani. Ennek szervezett 
végrehajtása és irányítása az újonnan létrehozandó ál
lamerdészeti központ feladata lész. A privatizációs be
vételek 50%-át egy erdészeti alapba kell elhelyezni, 
felhasználása onnan alapvetően a korábban elmaradt, 
de a társadalom által kívánatos erdővagyon fejlesztését 
célozza. 

Egy része az Erdőfenntartási Alap egyensúlyának 
helyreállítására, további része a fatermesztési munkák 
alulfinanszírozottságának javítására és az intenzív erdő
gazdálkodás alapvető infrastrukturális feltételének, az 
erdők feltártságának a javítására használandó fel. 

A jövedelmező erdővagyongazdálkodásnak jelenleg 
a legfőbb tartaléka a költségek csökkentése. Ez pedig a 
készlet, kihasználatlan vagyon stb. csökkentése mellett 
további létszámleépítésre kényszeríti a gazdálkodót. 

A munkanélküliség enyhítését szolgálja azoknak az 
erdőtelepítési programoknak az élőmunka igénye (mind 
szellemi, mind fizikai), amelyek részben hazai források
ból, részben külföldi támogatásokból valósulnak meg. 

Az EFAG-ok felső- és középvezetői minden tevé
kenységükre kiterjedően éves eredményérdekeltségű 
rendszerben tevékenykedtek az elmúlt években. Ehhez 
járult, hogy az önigazgatás rendszere ellenőrizetlen és 
gyakran megalapozatlan jövedelemkiáramlás lehetősé
gét teremtette meg az alkalmazotti réteg egy szűkebb, 
de meghatározó része számára. 

Egyik legsúlyosabb következmény az lett, hogy a 
kevésbé jövedelmező vagy veszteséges erdőgazdálko
dási alaptevékenységek háttérbe szorultak és egyre 
inkább az „erdőn kívüli", nagyobb profittal kecsegtető, 
ugyanakkor kockázattal is járó vállalkozások felé terelte 
a vezetőket és elhanyagolták az erdőkezelést. 

A menedzsment hozzászokott, hogy mind a saját, 
mind a középvezető réteg számára az egyetlen motivá
ciós faktor az éves eredményterv „túlteljesítése". Ezért 
az új államerdészeti központ első és egyik legfontosabb 
feladata az új követelmény- és motivációs rendszer 
kidolgozása a szakszemélyzet számára, amelynek 
alapja csakis a szakszerű erdőkezelés lehet. 

Az új államerdészet jellemzői 
Olyan, 100%-ban állami tulajdonú, irányításában, ve

zetési rendjében háromszintű nemzeti vállalat létreho
zását javasoljuk, amely az állam vállalkozói vagyonát 
képező eszközökkel közszolgálati gazdálkodást folytat, 
központi szervezete pedig privatizátori és vagyonkeze
lői jogosítványokkal felruházva az átmenet időszakában 
az önfinanszírozás külső forrásait teremti meg. A terü

leti elven szerveződő erdőgazdaságokból (a jogelődök) 
és az alaptevékenységet végző gazdálkodó egységek
ből, az erdészetekből áll. Az ipari tevékenységet folytató 
jelentősebb vagyonnal rendelkező termelő üzemegysé
gektársasággá alakításukat követően csak mint tulajdo
nos vagyonkezelőhöz kapcsolódnak az államerdészet
hez. Az alaptevékenységhez kapcsolódó jellemzők: 

- Tevékenysége elsősorban az erdóvagyont érintő 
feladatok elvégzésére irányul (erdőművelés, fakiterme
lés, erdővédelem és természetvédelem, őrzés, fatermé
kek értékesítése stb.). 

- A belső érdekeltsége az erdővagyon megőrzésére 
a fatermék, melléktermék és szolgáltatásokból szárma
zó bevételek maximalizálásához, és az erdőgazdálko
dás szakmai feladatainak maradéktalan végrehajtásá
hoz kapcsolódik. 

- Erdőgazdálkodási feladatait részben saját dolgo
zókkal, részben pedig vállalkozókkal oldja meg. 

- A szervezet felépítése és működése hierarchikus, 
tagoltsága az erdőtájakhoz igazodó területi rendszerre 
épül. 

- Célszerűnek látszik, hogy az államerdészet az ál
tala kezelt erdőterületek 10 évre szóló üzemterveit saját 
erdőtervező részlegével készítse el. A terveket minden 
esetben jóvá kell hagynia a tőle független szakhatóság
nak. A tervezés és gazdálkodás azonos információs 
bázisa az erdőállomány-gazdálkodás javítását szolgál
ná. Ezek a részlegek a nem állam tulajdonában lévő 
erdők üzemtervezését is elátnák megbízás esetén. Nem 
képezi feladatát azonban az országos erdőleltár készí
tése. 

Az erdészkerületekre épülő önálló gazdasági és szer
vezeti alsó szintű egység az erdészet. Az erdészet 
önállóan végzi gazdálkodását (bankszámlával rendel
kezik), értékesíti az erdei fatermékeit, használja a fel
adatainak ellátásához szükséges erőforrásokat. Terüle
te 7-10 erdészkerület, 5-8 ezer ha. Mind szakmai, mind 
az operatív gazdálkodási követelmények oldaláról az 
erdészet az a jól áttekinthető, „emberléptékű" szervezeti 
egység, amely egy felsőfokú végzettségű szakember 
irányításával finanszírozási szempontból nem, de 
egyébként önálló „kvázi" vállalatként működhet. 

Az erdészetek középirányító szerve az erdőigazgató
ság. Területe 40-80 ezer ha. Feladata a gazdálkodás 
egységes pénzügyi és naturális nyilvántartási rend
szerének működtetése, ellenőrzése, üzemtervezés irá
nyítása, továbbá szolgáltatások (marketing, jogi tanács
adás, műszaki fejlesztés és ellátás, számítástechnika 
stb.) nyújtása az erdészetek részére. 

Az erdő igazgatóságok felső szintű országos irányító
ja az Államerdészeti Központ. Feladata az erdészeti 
politika érvényesítése, az erdőfenntartási munkák terve
zésének koordinálása, megszervezésének összefogá
sa, pénzügyi tervezése, elszámolása, a költségvetési 
befizetések ellenőrzése. 



ERDÉSZETI POLITIKA 

Az átalakulás javasolt menete 

Az átalakulásnak - néhány határozott kormányzati 
beavatkozástól eltekintve - az evolúciós változások elő
nyeit kihasználva a szükséges lépések a következők: 

a/ A Kormány az ÁVÜ közbeiktatásával az önkor
mányzó, önigazgató erdő- és fafeldolgozó gazdaságo
kat államigazgatási irányítás alá vonja (folyamatban). 

b/ Az FM irányításával vagyonleltár készül a válalati 
vagyonról. 

cl Az FM, a PM és az ÁVÜ közösen meghatározzák 
azt a vagyoni kört, amely privatizálható és gazdasági 
társaságba vihető. 

ál Az FM kidolgozza az államerdészeti szervezet 
létrehozásának törvény szintű szabályozását. 

el A Kormány elfogadja az új szervezetet és az állami 
vállalatok vagyonmegosztását az új államerdészeti 
szervezet és a társasági formában működő vállalatok 
között. 

f/ Kormányhatározatot vagy törvényt fogad el az ille
tékes szerv az Államerdészeti Központ létrehozásáról 
(az állam általános tulajdonlási törvényétől függően) és 
kinevezi vezetőjét. 

gl Az Államerdészeti Központ kienevezett vezetője 
(esetleg testületi vezetése) kidolgozza az igazgatósági 
szervezetet, működési szabályait és kinevezi azok igaz
gatóit. 

A teljes folyamat időszükséglete az államigazgatási 
felügyelet alá vonást követően 9-12 hónap, tehát a 
gazdasági társasággá alakítás tilalmának (ahol ez indo
kolt) az „f" lépés bekövetkezéséig való fenntartására az 
egy év elegendőnek látszik. 

• o •  o  •  o  • o  • o  •  o  • o  • o  • o • 
VARGA BELA 

AZ EURÓPAI ERDÉSZEK SZÖVETSÉGE 
KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK ÜLÉSE 

Az Európai Erdészek Szövetsége (UEF) a „tábor 
tagjai közül másodikként 1989 őszén vette fel rendes 
tagjai közé egyesületünket. Kapcsolatunk azóta a hiva
talos információcserén, az UEF kiadványainak és tájé
koztatásainak kézhezvételén túl az egyik alelnök (Mr. 
Jean-Paul WIDMER úr),és az ügyvezető titkár (Hans-
Leo SPAHL úr) 1991-ben tett látogatása alkalmával 
folytatott tárgyalásra korlátozódott. Időközben az euró
pai integrációs törekvések - elsősorban a világpolitikai 
változások következményeként - felerősödtek. Az Eu
rópai Közösség (EC) alapvető érdekeit felismerve a 
részterületek összekovácsolására és a közép-keleteu
rópaitérség bekapcsolására is egyre nagyobb figyelmet 
fordít. 

Az UEF kormányzótanácsa ezévi ülésének házigaz
dája a német Thüringia taromány erfurti székhelyű Me
zőgazdasági és Erdészeti Minisztériuma volt. A tanács
kozás színhelye Georgenthal közelében, erdei környe
zetben épült Konferencia-Szálloda (Hotel Rodebach-
mühle) ideális lehetőséget adott a rendkívül zsúfolt prog
ram lebonyolítása mellett az egyéni kapcsolatok építé
sére és a közvetlen két- és sokoldalú információcserére. 
Az előadások, diszkussziók másfél napot töltöttek ki, 
ugyanennyi idő jutott terepi foglalkozásra is. 

A megnyitó fogadás pohárköszöntője az előző évben 
bekövetkezett nagy politikai változásokat méltatta. Meg
említette az átszervezéssel járó nehézségeket, a súlyos 
örökséget és érthető örömmel dicsekedett el azzal, hogy 
mindezek ellenére 1991 szeptemberével az újjáalakítást 
befejezték. 

Az első napon a minisztérium erdészeti-politikai re
ferense ismertette és értékelte a tartomány erdészeté
nek történetét, kritikai elemzés alá vette a .szocialista" 

erdészeti szervezetet, majd az újnak felvázolására ke
rült sor. Az előadást követő vita alkalmat adott a felve
tődő kérdések tisztázására. Délután jól szervezett terepi 
bemutató következett. 

THÜRINGIA ERDÉSZETI 
SZERVEZETE 

Mező- és Erdőgazdasági Min isz tér ium 
Erdészeti Osztálya 

Erdőrendezés! és 
Kutatóintézet 

Tar tományi 
Erdőigazgatóság 

Schwarzburg- i 
Erdőgazdasági 

Szakfő iskola 

Á l lami 
Magpergető 

Üzem 
Tobarz 

60 erdőhivata l 
á 8-9 

erdészkerület te l 
4 gépüzem 

7 e rd . tanácsadó 

Tar tomány i 
erdészet i 

Szakmunkás 
Iskola 

Gehren 

Foglalkoztatottak létszáma a minisztérium 
alárendelt szerveiben: 

alkalmazott munkás 
Tartományi Erdőigazgatóság 71 
Erdőgazdasági Szakfőiskola 23 
Tart. Erdőrendezési és Kutató Intézet 69 
Erdőhivatalok 899 cca 2000 
Tartományi Szakmunkás Iskola 13 
Összesen: 1075 2000 



A második napot'plenáris ülés töltötte ki. Délelőtt a 
szervezetek képviselői (elnökei) ismertették hazájuk er
deinek, erdőgazdálkodásának főbb jellemzőit és prob
lémáit a következő sorrendben: Franciaország, Hollan
dia, Belgium, Egyesült Királyság, majd Olaszország. 
Műsoron kívül kapott szót Pekka SALMINEN, a Finn 
Erdészek Szövetségének megbízott, különleges megfi
gyelői státusszal felruházott elnöke, aki előadása befe
jezéséül kinyilvánította Európa feltehetően legnagyobb, 
érdekképviseleti (szakszervezeti) feladatokat is ellátó 
erdészeti szervezetének csatlakozási szándékát az 
UEF-hez. Délután, ugyancsak rendkívüli napirendi pont
ként „közkívánatra" került sor a magyar erdőgazdálko
dás és a vadászat szervezetének, gondjainak és az 
átalakulás irányának, eredményeinek és akadályainak 
ismertetésére. 

Megkülönböztetett élénk érdeklődés kísérte a ma
gyar vadgazdálkodás és vadászat speciális vonásait. 
De ezúttal - bár a jelenlévők jelentős hányada erdész, 
hivatásából eredően természetesen vadász is volt -
korántsem „nagyhatalomnak" kijáró tisztelet, és nem 
világraszóló sikereink csodálata volt az érdeklődés for-

H O L Z J 

1992. június 11. és 14. között a nürnbergi vásár-
terület kiváló tájékozódási lehetőséget nyújt a ma
gyarországi fafeldolgozó üzemeknek. Tobb mint 
750 kiállító vesz részt a két szakvásáron, a HOLZ-
HANDWERK '92-n, amely a fafeldolgozó gépek és 
gyártási eszközök nemzetközi szakvására, és a 
FENSTERBAU '92-n, amely a nyílászáró és hom
lokzati szakma nemzetközi szákvására. Az utóbbi 
ezenkívül világméretű kínálattal szolgál mind
azoknak, akik ablakok és ajtók beépítésére specia
lizálódtak. Több mint 750 közvetlen kiállító jelen
tette be részvételét ezen a közös vásáron. Tizenegy 
csarnokban, 80 000 m2 bruttó kiállítási területen 
a szakemberek egy átfogó kínálattal találkoznak. 
Ez a közös kiállítás egyaránt szól a fafeldolgozó 
üzemeknek és a nyílászárókat és homlokzatokat 
gyártó speciális üzemeknek. 

Nyitvatartási idő: Naponta 9.00-18.00 
Vasárnap 9.00-17.00 
Belépti díjak: Napi belépő 15 DM 
Állandó belépő 25 DM 
Napi belépő tanulóknak/diákoknak 6 DM 

rása. Nem is rekordjaink titkait akarták kifürkészni. Nem, 
nem. Megdöbbent, hitetlenkedő kíváncsiságuk lángját a 
vadászati jog gyakorlásának, értékesítésének európai 
ember számára felfoghatatlan módjai, az erdő és vad
gazdálkodás minden józan megfontolást nélkülöző szét
választása és mindenekelőtt a feudál-kommunista vo
nások makacs túlélése szította magasra. 

A harmadik napon ismét terepre, két irányba indult a 
csapat. Az egyik csoport folytatta a tanulmányutat Thü-
ringia hangulatos, átgondoltan, ésszerűen kezelt gazda
sági és védelmi rendeltetésű erdeiben, a másik - élve a 
miniszter kivételes meghívásával - egésznapos vadá
szat kapcsán ismerkedhetett az erdőkkel, az erdő- és 
vadgazdálkodás kapcsolatával, a német vadászati kul
túrával. Este miniszteri fogadás volt. Ezen kellemes 
meglepetésként a thüringiai múzeumokból összegyűj
tött népi hangszereket mutatták be és ezeket avatott 
űvészek szólaltatták meg. 

A kormányzótanács ülésére a negyedik napon került 
sor. 

Az elnöki beszámolót Kees MOLL úr, az UEF holland 
elnöke tartotta. A szervezet tevékenységének felsorolá
sa, helyzetének elemzése, valamint teendőinek és lehe
tőségeinek felvázolása közben - mint csaknem minden
kit érintő problémát - említette a következőket: 

- A különböző árnyalatú .zöldek" az erdővel kapcso
latos kérdésekben ügyesebben és eredményesebben 
politizálnak, lobbiznak mint az erdészek. A döntésho
zók, politikacsinálók felé gyakran könnyebben talál utat 
a tömegeket megnyerő, mozgató laikus vagy akár dilet
táns, tudományos alapot nélkülöző de érthetően, ész
szerűen kifejtett álláspont, vélemény, mint a szakember 
megalapozott, higgadt, korrekt érvelése. Egyrészt azért, 
mert a politikusok jellemzően maguk is szakmailag ter
mészetszerűleg felkészületlenek, másrészt azért, mert 
a választópolgár véleményével ellentétes döntés még 
akkor is kockázatos - esetleg öngyilkos - dolog, ha a 
kedves választó netalántán alul- vagy félreinformált, 
esetleg egyenesen félrevezetett. Ezért nem szabad az 
erdésznek, mint felkészült szakembernek, igaza tudatá
ban magabiztosan vagy arisztokratikus gőgel kitérni az 
ő területét érintő viták elől. Erősíteni kell a lehető legszé
lesebb körben a felvilágosító, népszerűsítő tevékenysé
get, nem szabad cáfolatlanul hagyni a megalapozatlan, 
megtévesztő vélemények egyetlen szavát sem. Ugyan
akkor természetesen párhuzamosan a politika minden 
szintjén ki kell építeni és állandóan melegen tartani a 
helyes döntések eléréséhez szükséges mértékű korrekt 
kapcsolatokat. 

- Kifejezetten szakmai kérdés az erdészeti szaporí
tóanyag körül kialakult, a jövő erdeit fenyegető zűrzavar. 
Az üzletre éhes szélhámosok kihasználják a törvényho
zás lassúságát és elárasztjáka piacot bizonytalan szár
mazású, kétes minőségű szaporítóanyaggal. 

- Nagy mulasztás, hogy az erdészeti szervek nem 
használják ki a nemzetközi információcserében rejlő 
tartalékokat, az UEF kapcsolatait és helyzetéből fakadó 
lehetőségeit. 



A Párizsban tartott Erdészeti Világkongresszusról a 
trancia alelnök, Jean-Paul Widmer számolt be kiemelt 
hangsúlyt adva a politikusok szerepének és felelős
ségének. Ezen a kongresszuson az övék volt a szó - az 
erdészek voltak a hallgatók. 

A Világkongresszus jó alkalmat adott az UEF kapcso
latainak kiterjesztésére. Feltűnő érdeklődést mutatott 
tevékenysége iránt a Török Erdészeti Szövetség és az 
eddig távolabbi kapcsolatai helyett egyre inkább Európa 
felé forduló skandináv erdészek, közülük különösen a 
finn erdészek szövetsége. A Párizsban szövődött barát
ság következménye a finnek bekapcsolódása az UEF 
szervezetébe. 

Az elnökség számára is kellemes meglepetésként 
hatott az UEF életében igen jelentős esemény bejelen
tése: Az Európa Tanács tanácskozó joggal rendelkező 
állandó tagjai közé fogadta az UEF-et. 

A főtitkáriöeszámolő (Hans-Leo SPAHL) középpont
jában a nemzetközi kapcsolatok jelentőségének hang
súlyozása, kibővítésére tett lépések ismertetése és a 
további lehetőségek felvázolása volt. Az érdeklődés fő 
iránya: Kelet-Európa. Helyzeti előnyeinkre, helyzet-is
meretünkre és kapcsolatainkra alapozva joggal vára a 
tanács tőlünk a híd-szerepet. Nagy érdeklődéssel és 
elismeréssel kísért fejezete volt a főtitkári jelentésnek az 
Országos Erdészeti Egyesület 1991. évi közgyűléséről 
szóló, személyes jelenlét élményével hitelesített beszá
moló. A hagyománytisztelő, -őrző külsőségek, a mar
kánsan megformált, korszerű mondanivaló; a múltat-je-
lent-jövőt szilárdan összeszövő, az erdészet lényegé
hez illő eszmeiség; a közéleti méltóságok jelenléte és 
megnyerő, méltósággal teli közvetlensége irigyelt pél
daként állt az európai erdészet meghatározó személyi
ségei elé. 

A szervezet pénzügyi helyzetét az UEF „pénzügy-
minisztere"-ként ismertette John HANCOCK, aki „civil
ben" az Egyesült Királyság magánerdőtulajdonosait tö
mörítő erdészeti egyesület elnöke, ami természetesen 
- mint manapság mindenütt - „katasztrofális". 

Szerencsére az Európai Közösség jelentős anyagi 
támogatásban is formát öltő fokozódó érdeklődése és a 
belépni szándékozó új tagok hozzájárulása kétségtelen
né teszi a szövetség működőképességét és a maga elé 
tűzött feladatok megoldását. Ismervén a keleteurópai 
országok - köztük hazánk - anyagi elesettségét, diszk
réten kereste az elnökség a ránk eső terhek csökkenté
sének lehetőségeit. 

Önálló napirendi pontként került a tanács elé a folyó 
év október végén Rómában sorra kerülő UEF-kong-
resszus. Domenico FERRAZZA alelnök - az olasz szö
vetség elnöke - által előterjesztett javaslat osztatlan 
tetszést aratott. Csupán két módosító javaslat hangzott 
el. Az egyik alapján a tanács egy hétre redukálta a 
kongresszus időtartamát. A másik - a tartalmi szűkítés
re, illetve módosításra vonatkozó - javaslat az általános 
egyetértés ellenére sem kapott szabad utat. Az előter
jesztett program ugyanis a költségek jelentős részét 
vállaló EC javaslata alapján készült. Ennek köszönhe
tően a részvételi költség - személyenként legfeljebb 450 
DM - remélhetően nem zárja ki, hogy a magyar erdé
szek és hozzátartozóik népes csapata is részese lehes
sen a nem mindennapi élményeknek. 

A tisztújításra is a kongresszuson kerül sor. A mun
kájukat közmegelégedésre, sikerrel végző, kellő kap
csolatokkal és nemzetközi tekintéllyel rendelkező jelen
legi tisztségviselők nem zárkóztak el ismételt jelölésük 
elől. o • o • o • o 

AZ ERDÉSZSZAKMA ÚJ MISSZIÓJA 
Ezzel a nem kis jelentőségű témával foglalkozik mos

tanában az Amerikai Erdészek Egyesülete. Egy vitain
dító cikben, amely a Journal of Forestry 1991. áprilisi 
számában jelent meg, sok, megfontolásra érdemes 
gondolat olvasható. Ezek közül néhányat szó szerint is 
érdemes idézni. (Az idézetek válogatása és a kiemelé
sek tőlem, S. Z.) 

,A jelenlegi, a fatermesztésre koncentráló erdészeti 
doktrína többé sem a szakmát, sem az Egyesületet 
(értsd: az Amerikai Erdészek Egyesületét), sem a Földet 
nem szolgálja. A szakmának ezért egy új doktrínát, új 
filozófiát kell kifejlesztenie, ami magába foglalja a föld
etikát és az ökoszisztéma-gazdálkodás filozófiáját.... A 
mi missziónkat ki kell terjeszteni az elképzelhető legszé
lesebb értelemben: a mimissziónk az élet megőrzése a 
Földön." 

E misszióra azért van szükség, mert „a földi élet léte, 
akár emberi élet, akár nem, ismereteink szerint az er
dőktől függ." 

„Amilyen gyorsan csak lehet, meg kell találnunk a 
helyünket a természeten belül és erdőgazdálkodásun
kat e helyről kell elkezdenünk kialakítani... A nyere
ség, a farosttermelés, az emberek foglalkoztatásának 
doktrínája nem tűnik el, de alárendelt lesz és integráló
dik az élet megőrzésére irányuló, sokkal kiterjedtebb 
tevékenységbe." 

„Missziónk bátorságot követel, mert mi leszünk az 
első szakma, amelyik elfogadja a kihívást az élet meg
őrzésére, miközben kielégíti a társadalom erdeitermék-
szükségleteit is... Nem választás vagy véletlen kérdése, 
hogy mi vagyunk az úttörők, de a realitás követeli ezt 
meg tőlünk - az a tény, hogy az erdei ökoszisztémák 
nélkülözhetetlenek a földi élet alapvető struktúrájához." 

„Ebből az új szemléletből táplálkozik majd az új tudo
mány is, amelynek válaszai nem a zabolátlan fogyasz
tás és növekedés igényeinek kielégítését fogja szolgál
ni." 

„Új missziónk azonosítása, kikristályosítása, megér
tése, elfogadása és szakmánkba való integrálása nem 
lesz könnyű." Az új misszió kialakítását nyolc stratégiai 
kezdeményezés szolgálja: 



1. Új vezetés kialakítása, amely magában foglalja 
szervezetek, kormányok, országok megváltoztatását, 
arra alkalmas kulcsemberek vezetésével. 

2. Globális kérdések (mint pl. fogyasztás, népesség, 
gazdasági növekedés, megfelelő technológiák) átgon
dolása. 

3. Szövetség létrehozása hasonló célokért küzdő 
szervezetekkel. 

4. Új etika kidolgozása és elfogadása. 
5. Az erdőgazdálkodást végzők továbbképzése. 
6. A nők szerepének növelése az erdészetben. 
7. Oktatási programok indítása. 
8. A fatermesztés miértjeinek és hogyanjainak újra

gondolása és beépítése az új misszió keretei közé. 
A munka egyik első lépéseként a témát széles körű 

vitára javasolják bocsátani. E vita eredményeképpen 
újra kell fogalmazni azt, hogy mit is jelent az erdészet 
missziója. Ehhez az alábbi tervezet szolgál alapul: 

Az erdészet missziója (tervezet) 
Missziónkkal hozzájárulunk a földi élet megőrzésé

hez az erdei ökoszisztémák védelme és kezelése által. 
Mint erdészek elfogadjuk azt a kihívást, hogy kielégítjük 
az emberiség létszükségleteit, miközben fenntartjuk az 

erdei ökoszisztémák integritását és egészségét. Ezt az 
emberi és természeti erők erdőkre gyakorolt hatásainak 
tervezett kezelésével fogjuk megvalósítani. Döntésein
ket a teljes erdei ökoszisztéma felé irányuló részvétünk 
és vonzódásunk, az élet iránti mély tisztelet, a dolgok 
összefüggésének megértése és a változásokkal való 
bátor szembenézés fogja irányítani, valamint az a törek
vésünk, hogy a Föld valamennyi állampolgára életét 
megjavítsuk." 

A referátum készítője megjegyzi, hogy valószínűleg 
sokan nem értenek egyet ezekkel a gondolatokkal, 
azok egy részével vagy a megfogalmazással, ós túl 
radikálisnak tartják e szemléletet. Mindazonáltal talán 
nem haszontalan, ha ezt az igen fontos témát az OEE 
is egy, vagy több, külön erre a célra szervezett konfe
rencián (illetve az Erdészeti Lapok hasábjain) vitára tűzi. 
Égető kérdésekről van szó, a szóhasználattól kezdve az 
egész szakma alapkérdéséig. Változó világunkban az 
erdészeknek is változniuk kell. Ki-ki egyénileg is hozzá
járulhat szakmánk fejlesztéséhez, céljainak nemesíté
séhez. ,A valódi munka megtalálni magunkban az új 
erdészt". 

Referálta: dr. Somogyi ZoHán 
Edmonton, 1992. február 29. 

SZABÓ LAJOS 

Az erdész szerepe a társadalomban 
Az erdészszakma a természettel szorosabb kapcso

latban van, mint bármely más pálya. Sajátossága, hogy 
hosszú távon kell gondolkodni, és elsősorban a jövő 
érdekében cselekedni. Ezáltal az erdészek többsége az 
ökológiai összefüggéseket, problémákat is könnyebben 
megérti. Ezért állítom, hogy az erdészszakmának a 
társadalom és a természet közötti egészséges kapcso
latrendszer kialakulásában nagy szerepe van (ill. nagy 
szerepének kellene lenni). Ennek meg vannak a hagyo
mányai, hiszen régen bevett szokás volt, hogy a tanító 
az erdészt kéne fel vezetőnek, amikor a gyerekeket az 
erdőbe vitte kirándulni. 

Ma már ez igen ritkán esik meg. Oka ennek az 
eltorzult társadalom, a túlpörgetett életvitel, a „teljesít
mény" és pénzhajhászat, azonfelül kialakult egy bezár
kózó erdészmagatartás is. A nyereségorientált erdőgaz
dálkodásban dolgozó erdésznek időhiány miatt eszébe 
sem juthat, hogy ilyesfajta társadalmi munkát is végez
zen. Jelenleg az erdészek számára sajnos csak egyet
len szerep kap hangsúlyt: a (nép)gazdaság fával való 
ellátása (erdész=favágó). 

Az erdészszakma természetközeliségéből az is adó
dik, hogy a természetvédelemmel is foglalkozzon. Ez így 
is történet. Magyarországon az erdészek (Kaán Károly) 
honosították meg a természetvédelem eszméjét, és er
dészberkekben ennek nagy hagyományai alakultak ki. 
Sajnos, ma ezek a hagyományok megszűnőben van

nak. Egyre kevesebb erdész dolgozik természtvédelmi 
vonalon. Sőt, egyre-másra hallani az erdészek és ter-
mésztvédők közötti ellentétekről (pl. a Vértesben). Ezek 
sokszor szítottak, de igen sokszor valós alapokra épül
nek. Ennek oka a társadalom természettől való elszaka
dása, a nyereségérdekelt erdőgazdálkodás és a bezár
kózó erdészmagatartás. 

Meggyőződésem, hogy ha ezek a hagyományok, 
megszűnnének, nemcsak az erdész, hanem az egész 
társadalom sokat veszítene. Hogy ezek a hagyományok 
ne szűnjenek meg, és egészséges, az egész társada
lom javát szolgáló kapcsolat alakuljon ki erdészek és az 
oktatás-nevelés, valamint erdészek-természetvédők 
között, tudatosítani kell önmagunkban a termé
szetközeli, ökológiai szemléletmódot, tudatosítani kell 
szerepünket, helyünket a társadalomban, valamint sza
kítani kell a bezárkózó erdészmagatartással. A társada
lom felé történő nyitás, problémáink (melyek közös 
problémák) megismertetése nemcsak azok megoldását 
segíti, hanem az erdésztársadalom régi hitelét is visz-
szaadhatja. 

Még egy (engem közvetlenül is érintő) problémát 
vetek fel. Sopronban több erdőmérnököt képeznek, mint 
amennyire az erdőgazdálkodásnak - mint termelő tevé
kenységnek - szüksége van. Ebből következően a vég
zős erdőmérnök-hallgatóknak komoly elhelyezkedési 
gondjaik vannak. Ennek megoldását nem a hallgatói 



létszám csökkentésében látom. A korábban elmondot
takból következik, hogy az egyetemi oktatásban így 
nyitásra van szükség. A környezet- és természetvéde
lem oktatását meg kell erősíteni és lehetőséget kell adni 
a hallgatóknak, hogy pedagógiai ismereteket szerez
hessenek fakultatív formában, és mérnöktanári képesí
téshez is hozzájuthassanak. 

A rektorváltás után az egyetemen biztató folyamat 
indult meg. Megkezdődött a nem odavaló személyek 
kiszűrése, új fakultatív tantárgyakat vezettek be, lehető
ség teremtődött tanulmányút, gyakorlat végzésére nyu
gati országokban is stb. De most mintha ez a folyamat 
megrekedt volna. Az intézkedések nem határozottak, 
nem következetesek. A „játékszabályok"-at nem tisztáz
ták. 

Legelőször mindenkiben azt kellene tudatosítani, 
hogy az egyetemen a mindenek fölött álló feladat az 
oktatás. Ez a kijelentés mindenkinek magától értetődő, 
a gyakorlatban viszont ez mégsem valósul meg. Sajnos 
még ma is az a döntő az egyetemi oktató felvételekor, 
hogy milyen ismeretsége van, hogy van-e Sopronban 
lakása. A szakmai és pedagógiai rátermettséggel nem 
foglalkoznak megfelelően. Márpedig az oktatás minő
sége, egyetemünk jövője, hírneve, fennmaradása 
egyértelműen az oktatók személyétől rátermettségétől 
függ. Mindenkitudja, hogy a jelenlegi oktatói gárda erős 

vérfrissítésre szorul. Ez nem sértegetés, ez tény. (És 
természetesen nem vonatkozik minden oktatóra.) Azt 
várnánk, hogy mindenki által ismert, közhírré tett pályá
zatokat írnak ki az oktatói állásokra, és azokat nyílt 
versengéssel (bemutató tanítás, stb.) nyeri ei a legjobb. 
Sajnos, ma még nem írnak ki pályázatokat a nyilvánva
lóan nem megfelelően betöltött állásokra, és még üre
sedés esetén sem érvényesül tisztán a vázolt módszer. 
Az említett aggályokra azt szokták válaszolni, hogy ezért 
a kevés oktatói fizetésért úgysem jönnek ide tanítani a 
legjobbak. A fizetés tényleg húsba vágó dolog, és a jelen 
helyzet tarthatatlan. Mégis úgy gondolom, hogy az 
egyetemen való oktatásnak elsöprően legfontosabb 
alapja az elhivatottság, a szakmai-pedagógiai rátermett
ség. Ez nem jelenti azt, hogy az anyagi megbecsülés 
nem lényeges. De az oktatói fizetések gyors, nagyará
nyú emelését - figyelembe véve a jelenlegi gazdasági 
helyzetet - elképzelhetetlennek tartom. Tehát jelenleg 
az oktatási színvonal emelésének sem lehet alapja a 
kiemelkedő oktatói fizetés. 

Tudom, hogy a felhozott témák tárgyalása nem elég 
részletes és inkább csak a problémafelvetés szintjén 
mozog. Mégis úgy érzem, beszélni kell a problémákról. 
Egymás véleményének, gondolkodásának megismeré
se segíti szemléletünk helyesebbé formálását. 

BOL GÁR ERDÉSZETI DEL EGÁCIÓ HAZÁNKBAN 
A bolgár Minisztertanács Erdészeti Állami Bizottságával 

több mint 10 éve folytatunk műszaki-tudományos együttműkö
dést. Mindden éven a két fél képviselői közös együttműködési 
munkacsoport ülést tartanak, felváltva a két ország között. A 
munkacsoport üléseken határozzák meg a következő időszak 
együttműködési programját. (Legutoljára ilyen találkozóra 
1990. novemberében került sor Szófiában.) 

Az 1991. évi együttműködés főbb területei az alábbiak 
voltak: 

- a fakereskedelem szervezése, termelők és felhasználók 
közötti kapcsolatok, 

- a komplex erdővédelem szervezete és működtetése, 
- erdei melléktermékek feldolgozása, 
- ágazati irányítási rendszer, hatósági munka. 
A Bulgáriában is bekövetkezett rendszerváltozás az 1991-

es elképzeléseket meghiúsította. Az átalakult bolgár erdészeti 
vezetés az együttműködés hagyományát ápolandó 1992-re -
a magyar féllel történt egyeztetés után - felkereste hazánkat 
ós új együttműködési javaslatot írtak alá. 

A bolgár delegáció összetétele: 
Bogdán Bogdanov, a bolgár Minisztertanács Erdészeti Ál

lami Bizottsága elnökhelyettese (miniszterhelyettese), 
Olga Goleminova, a bolgár Minisztertanás Erdészeti Állami 

Bizottsága főmunkatársa, 
Ko/io S/derovmegyei Erdészeti Hivatal főigazgatója. 
A magyar delegáció összetétele: Dauner MádonFM főosz

tályvezető, dr. Rada Antal F\A foszt. vez. helyettes, Brokés 
TamásFM főmunkatárs, Merkel GáborFM tanácsos, Ormos 
Balázs, TÁEG igazgató. 

- a hosszú távú és sokoldalú erdőgazdálkodás állami ellen
őrzéseinek módjai ós feladatai az új tulajdonviszonyok mellett, 
a piacgazdálkodás körülményei között. 

Jegyzőkönyv 
a Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa Erdészeti Állami 

Bizottsága és a Magyar Köztársaság Földművelésügyi Mi
nisztérium Erdészeti és Faipari Főosztálya közötti erdészeti 
együttműködésről folytatott megbeszélésről. 

A BK MT Erdészeti Állami Bizottsága és a MK FM 
Erdészeti és Faipari Főosztálya közötti erdészeti műszaki-
tudományos együttműködés 1990. XI. 22-ei jegyzőkönyve 
alapján az együttműködő országok meghatalmazott képvi
selői 1992. III. 2-6. között Magyarországon tartották soros 
találkozójukat. A bolgár delegációt Bogdán Bogdanov el
nökhelyettes, a magyar delegációt Dauner Márton főosz
tályvezető vezette. 

A megbeszéléseken az alábbi napirendi pontok szere
peltek: 

1. Kölcsönös tájékoztató a két ország erdőgazdálkodá
sában a piacgazdálkodásra való áttérés jelenlegi állásáról, 
feladatairól, új törvények alkotásáról. 

2. Megállapodás az 1992. évi együttműködés feltételei
ben. 

3. Bolgár delegáció szakmai látogatást tett a Balatonfel-
vidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnál, a Soproni Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaságnál és az Erdőrendezési Szolgálatnál. 

Felek megállapodtak, hogy az együttműködéssel kap
csolatos kérdések soros megtárgyalását 1993.1. negyedé
vében Bulgáriában tartják meg. 

Jelen jegyzőkönyv orosz nyelven készült, 1992. III. 
5-én. 

bolgár részről magyar részről 
Bogdán Bogdanov Dauner Márton 

elnökhelyettes főosztályvezető 



ERDÉSZETI POLITIKA 

M E G Á L L A P O D Á S 
a Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa Erdészeti Bizottsága és a Magyar Köztársaság Földművelésagyi Minisztérium 

Erdészeti és Faipari Főosztálya közötti erdészeti együttműködésről 

A Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa Erdészeti Állami Bizottságának és a Magyar Köztársaság Földművelésügyi 
Minisztérium Erdészeti és Faipari Főosztályának képviselői 1992. március 2-6. között megbeszéléseket folytattak a két ország 
közötti erdészeti együttműködésÉről. 

Felek megállapodtak, hogy az együttműködést 1992 év során valutamentes alapon folytatják le, vagyis a küldő fél fizeti 
az oda- és visszautazás költségeit. A fogadó fél gondoskodik az országon belüli szállásról, ellátásról, utazásról. 

A szakértőcserékre vonatkozó munkatervet felek a jelen megállapodás értelmében 1992. I I I . 31-ig levelezés útján 
állapítják meg, egyeztetve a közreműködő intézményekkel. Egy-egy szakmai delegáció 3 főből állhat, a kiküldetés időtartama 
pedig nem haladhatja meg az 5 napot. A szakértőcserék alapfeltétele a német és/vagy az angol nyelv ismerete. 

Budapest, 1992. március 5. 
bolgár részről magyar részről 

Bogdán Bogdán ov Dauner Márton 
elnökhelyettes föonztályveretó 

ZÁRÓMEGBESZÉLÉS 
A Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság pusztacsaládi 

vadászházában tartott zárómegbeszélésen Bogdanov urat 
kértem, hogy néhány szóval tájékoztassa az Erdészeti Lapok 
olvasóit a bolgár erdőgazdálkodás helyzetéről. 

Mint elmondotta, két éve az Erdészeti Állami Bizottság 
elnökhelyettese és irányításával formálódik az erdészeti poli
tika. Tíz évet erdészeti igazgatóként szolgált, közel negyed
századot töltött miniszteriális szervnél, így nagyon jól ismeri 
az ágazat gyakorlati problémáit. 

Nehéz periódusát éli az ágazat, mert ökológiai alapon 
és a környezetvédelem érdekeit szem előtt tartó feladato
kat szorult gazdasági helyzetben kell végrehajtani. 

Az Erdészeti Állami Bizottságot az új erdészeti politika 
megvalósításáért hozták létre. Gondjaik kísértetiesen ha
sonlítanak a magyar erdőgazdálkodáséhoz. A gazdálkodá
si elveket nem a szakma határozta meg, az erőltetett faipari 
beruházások túltermeléshez vezettek, az erdészek tekin
télye szinte megszűnt. 

Az új szervezet önálló, és közvetlen a Minisztertanács
hoz tartozik. 

A Minisztertanács mellett működő Erdészeti Bizottság struktúrája 

Minisztertanács 

Erdészeti Bizottság 

Elnök 

Első elnökhelyettes Elnökhelyet tes 

J o g i osztál y 

Főtitkár 

Tájékoztatási szolgála t 

Szakcsoportok 

Erdőte lepí tés , csemetetermesztés és 
eróz ió e l len i tevékenysé g 

Természetvédelmi területek 

Erdőműve lés és erdőrendezés 

Admin isz t ra t ív részle g 

Erdőgazdá lkodás 

E r d ő v é d e l e m é s erdőőrzés 

N e m z e t k ö z i együ t tműködé s 

E rdőműve lés é s erdőrendezé s 

Vadászat, halászat , va lamint más 
jó lé t i (szociális ) tevékenysége k 

Pénzügy é s hitel 

Az Erdészeti Bizottság Központi Tanácsának támogatása állami költségvetésből történik. 1991-ben ez 2 693 000 leva volt, 
beleértve a bérköltségeket is, amelynek összege 1 547 000 lesz. 



Erdészeti szintig el lett különítve az erdőnevelés feladata, 
és a fáhasználat. Az erdőművelők döntik el a fáhasználat 
szükségességét, és mértékét. (Sokszor 50%-kal többet kellett 
termelniük, mint amennyit az üzemterv megengedett.) Az er
dőfelügyelet gyakorlatilag nem létezett. Jelenleg a 17 megyei 
szervezetbe épült be az erdőfelügyelet is. Bulgária erdeinek 
70%-át lombos erdők alkotják KTT, B, CS, Kőris, Nyár, Gyer
tyán, Oö/cí/seü/7/fe/tefafajokkal, míg a 30%-ot kitevő fenyőer
dők EF, LF, FF, JF, DF, VF fafajokból állnak. 

A lombos állomány 30%-a legelőerdő, ahol még mindig 
engedi a törvény a kb. egymillió kecskének a legelést. Ezt az 
állapotot feltétlenül meg szeretnék változtatni, bár itt jóval 
többről van szó mint gazdasági kérdésekről. 

További 40% különleges rendeltetésű erdő van, ahol a 
három nagy nemzeti parkjuk (Rila, Pirin és a Balkán-hegységi) 
található. 

A vadkár náluk is óriási problémát jelent. A szocalista 
időkben egy privilegizált csoport tartotta kezében a vadgazdál
kodást, de - ha nehezen is - sikerült teljes egészében az 
erdőgazdáknak átvenni, s most a kerületvezetők végzik a 
vadlétszám egyensúlyának kialakítását. Egy erdészkerület 
2500-3000 ha átlagban, ahol az erdőőr rendőri jogokkal is fel 

van ruházva a területén. A megyei erdészeti igazgatóságok
nak hatósági, ellenőrzési jogkörük van, termeléssel, gazdál
kodással nem foglalkoznak. 

Jelenleg reprivatizálás folyik, a volt magánerdőket vissza
adják. 1948-ig 17,0% magánerdő, 56,0% közbirtokossági erdő 
és 2,0% egyházi erdő, a többi 25% állami tulajdonban volt. A 
mostani szándék szerint a közbirtokossági erdőket nem adják 
vissza. Reprivatizálva lesznek azok az erdő területek is, me
lyek mezőgazdasági területté lettek átminősítve 1948 után. 
Mindenfajta erdészeti tevékenységet az állami erdőfelügyelet 
fog ellenőrizni. 

„Céljaink eléréséhez nagyon fontos a mostanihoz hasonló 
együttműködési megállapodások aláírása. Sajnos az ezt meg
előző elképzelésekből nem lett semmi a rendszerváltozás 
miatt, de azt hiszem, ennek csak örülhetünk. Nekem - és azt 
hiszem ezt kollégáim nevében is mondhatom - az itt töltött két 
nap alatt lenyűgöző élményt jelentett az az egy-két bükkös 
amit láttam, csodálattal adózhatok magyar erdész kollégáim
nak a bányák meddőhányóinak rekultiválásánál elért eredmé
nyeikért, és őszintén meglepett a magyar erdők jó egészségi 
állapota"-fejezte be a tájékoztatóját Bogdanov miniszterhe
lyettes úr. 

Pápai Gábor 

A bolgár erdőgazdálkodási ágazat: 
JÖVEDELEM 319 millió leva 

92,8,% 7,2% 

O Erdőhasználat (élőfakészlet) 
(296 millió leva) 

jóléti (szociális) tevékenységek, 
vadászat és halászat 

KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK 
300 millió leva 

45% 

12% 
10% 

O 

Erdősítés és erdőápolás 
(135 millió leva) 

Plantázsok telepítése és ápolása 
(36 millió leva) 

Beruházások 
(36 millió leva) 

SFE személyzet költségei 
(52 millió leva) 

Körzeti Erdőigazgatóságok 
(személyzet) költségei 
(12 millió leva) 

Egyéb (29 millió leva) 
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A MAGUNK KENYERÉN 
Elnézi talán az egyik patinás hazai könyvkiadó, hogy 

a jó húsz év e lőtti verses antológiájának címével fejeltem 
meg a mondanivalómat. Az akkori versgyűjtögetés 
eredményét megtestesítő munka, amelyből is elég jól 
megélt a kiadó, a mi mostani rímes helyzetünkben apro
pót nyújt, hogy átgondoljuk: megélhetünk-e az erdőből 
a magunk kenyerén, mindenféle más külső forrás híján, 
vagy az ellehetetlenülés határoz majd tőlünk függetlenül 
erdeink, tudásunk, szándékunk sorsáról? 

Gyűjtögetésből aligha élhetünk meg, mint ahogyan a 
legapróbb, az erdei magtermelési ágazat súlya példáz
za ebbéli esélyünket. Utoljára talán az a bizonyos 
„meggymagos" próbált gyűjtögetésből (is) megélni, mint 
egyéni vállalkozó, ám az ő esetében is be kellett csukni 
a bolto(s)t! Úgy tudom, hogy a különféle magtermelő 
állományaink, plantázsaink hozadéka dicséretes szak
mai munka eredménye ugyan, egyelőre mégis kevés a 
mag - meggazdagodáshoz. A sokféle erdei magból várt 
kenyér: a magunk kenyere vékonyka kenyér tehát. Erre 
enged következtetni az ezt a profilt kíméletlenül hajhá
szó bt-k, kft-k, rt-k, stb. gyér tömege. 

Talán, ha elvetnénk! A magot. A magosabb készült-
ségű termék képében jól hasznosulhat tölgyünk, cse
rünk, bükkünk, fenyőnk apraja, most még, amikor ren
geteg a jó erdőfelújításra váró terület. A feleslegünkre 
pedig ott a piac! Ahol viszont rendesen, azaz rendetle
nül, kiderül, hogy általában nincs kurrens feleslegünk 
(export), vagy ha van is, most a vevők csak sóvárognak, 
izgatottan csörgetve az aprópénzes bukszát (belföld). 

Dísznövénnyel, karácsonyfával, miegyébbel kombi
nálva, még előfordul, hogy a gyűjtögetés, a vetés pro
dukál egy kis ágazati hasznot. Atartamosan önfenntartó 
erdészeti csemetetermelő ágazatok kezelőinek lajstro
mát, legyen bár bt-k, kft-k, rt-k sora, jelentkezési sor
rendben készséggel teszi közzé a szerző! 

Szerencsés helyzetben kenyérhez juthat a csemete
termelő, az ültetni kívánó mecénás jóvoltából. Tudniillik, 
aki fát ültet, az bízik a jövőben - hangzik a mondás, 
amely napjainkban így módosul: aki fát ültet, annak van 
pénze is a bizalmon kívül. Aki meg fát álltat (állni hagy), 
annak fura módon nincs pénze (legfeljebb jól megfontolt 
anyagi érdeke). Nemrég, ettől eltérően, ha valamelyik 
erdős gazdálkodónak nem volt pénze, akkor gyorsan 
vágni kezdte a fát és tűrhetően meg is élt belőle. Most 
alaposan meg kell, hogy gondolja, körtsön-e adott eset
ben fakitermelésre, hogy ne terhelje a zsebét a rászá
radó készlet! A szerencsésebbeket leszámítva, akik tar
tósan élvezhetik az export piacot rönk, vagy tűzifa ügy
ben, számosan kényszerülnek a belföldi piac túlkínálati 
oldalára, s hogy pénzhez jussanak, gyakorta még a 
kótyavetye sincs kizárva! 

Es persze, aki mostanság vágja a fát, annak ellenben 
van pénze! A vállalkozásból befolyt jövedelemből, amit 
az erdészettől ki tud csikarni, mint az alaptevékenység 

bevételeinek rá eső részét. Az erdészetet ezt követően 
terhelő tartozások és illető követelések bénító hatása 
kapcsán, végsősoron jó volna biztosan tudni, hogy a 
fakitermelés és kereskedelemből, a fatermék iránti ke
reslet belföldi csökkenése csak az általános hazai pénz
telenséggel paralel jelenség-e, vagy jelentős kereske
delmi machináció eredménye, összefüggésben privati-
zálódó fafeldolgozással, fakereskedelemmel. A fakiter
melő, feldolgozó, kereskedő, szervező vállalkozások, 
bt-k, kft-k jelzik, hogy ezen a vonalon a kívülállónak még 
van keresnivalója. Csak az erdészet sok platnis boszor
kánykonyháját képtelen kifűteni ez az ágazat, még ha 
olykor be is fűt neki! 

Elsősorban nem a vadpecsenye sütéséhez! Ha már 
itt tartunk, hogy az erdei vad a magunk kenyere lehet, 
jól látható, hogy a vadgazdálkodás és a vadásztatás 
mindenféle számbavett költségét honoráló bevétel, 
méghozzá jócskán honoráló bevétel a helyenkénti leva
dászás, másutt a szigorúan tervszerű kilövések nyomán 
juttatja lélegzethez a terület kezelőit. Hangsúlyozni kell, 
hogy esetünkben a levegő ágazati (erdészeti) összér-
dem, a jócskán honoráló bevétel pedig adózás kérdése. 
A jócskán honoráló bevételen kívül, jól megélnek e 
körben még a közreműködő szervezők, vállalkozók, 
bt-k, kft-k is, és sokan mások. Helyenként még az is 
előfordul, hogy a vadásztatásból származó jövedelem 
billenti egyensúlyba (a zérus közelébe) a gazdálkodó 
negatív mérlegét, persze, a meggazdagodás veszélye 
nélkül. 

Az erdőhöz közvetlenül kötött tevékenységeink tehát 
jelenleg nem sok biztatást hordoznak, ami a tartós, 
biztonságos megélhetést illeti. Ennek a napjaink viszo
nyai között érvényesülő általános jelenségeken túl (piac 
beszűkülés, a megtérülés anomáliái, munkanélküliség, 
stb., mint ökonómiai vagy az erdei életközösséget érő 
kedvezőtlen behatások, mint ökológiai tényezők), nyil
vánvaló, hogy az értékrendbeli okai is jelentősek. Jelen
tősek, mert az erdők alapvető produktumai belátható 
időn belül ugyanazok maradnak, mint amelyek voltak; 
még korszerűbb, ésszerűbb kezelésüktől sem remélhe
tünk lényeges terméktöbbletet, hiteibank-megváltó új 
produktumot; mi, fókák, az igényeink tömegét tekintve, 
aligha tudunk látványosan visszakozni, Id. a múlt évi 
187. oldalon elfoglalt helyünket. 

Azzal, hogy az erdészeti fafeldolgozás, a műszaki 
üzemek kezelőjében, tulajdonosában másvalakit tiszte-
lehtünk, még keveset lép előre az alaptevékenységek 
progressziója. A magunk mostani kenyere sovány falat. 
Az erdeink használatának, fenntartásának korszerű ér
tékrendje, a használattal determinált társadalmi tehervi
selés egysége teremt biztonságos alapot erdővagyo-
nunk megőrzéséhez, gyarapításához. 

Apatóczky István 



DR. SZÁSZ TIBOR 

Néhány minket i s érdeklő ismeret a Magas-Tátra 
Nemzeti Park lengyelországi részéről 

Ez év áprilisában 10 napot töltöttem Zakopane-ban. 
Ilyenformán lehetőségem nyílt arra, hogy személyes 
benyomást szerezzek a nemzeti park állapotáról, és 
hogy tárgyaljak a park igazgatóhelyettesével és két 
kutatójával, Ugy vélem, hogy a tapasztaltak és a hallot
tak közérdeklődésre tarthatnak számot. 

A nemzeti park területe 21 ezer ha. A főfafajok: jege
nyefenyő, luc és bükk. A területet összesen 240 km 
hosszú úthálózat tárja fel, ennek a zöme csak gyalo
gosan járható, turistaút. A nemzeti park védelmét ösz-
szesen 50 őr látja el. Egy főre átlagosan kb. 5 km-es 
útszakasz jut. Az őrök feladata a rájuk bízott körzetben 
a fák egészségi állapotának a megfigyelése, a turisták
kal az előírt szabályok betartatása (növények védelme, 
szemetelés megakadályozása, a belépőjegyek ellenőr
zése, a kijelölt helyeken való tartózkodás ellenőrzése, 
stb.), a szabálysértők bírságolása, az állagmegóvás 
érdekében szükséges intézkedésekre javaslattétel az 
igazgatóságnak. 

A nemzeti parkba gépkocsival nem szabad behajtani. 
Ez alól csak a területen átvezető közút a kivétel. Vala
mennyi bevezető utat sorompó zárja el és a belépőt jegy 
váltására kötelezik. A felnőtteknek 4000, a tanulóknak 
2000 Zl-is jegyet kell váltaniok. Ennek hazai értéke USA 
dollár átszámítás alapján kb. 30, illetve 15 Ft. Az őrök 
1991-ben szabálysértés miatt összesen 773 főt bírsá
goltak meg. A kiszabott bírság összesen 40 millió Zl., 
azaz kb. 270 ezer Ft volt. Egy szabálysértőre tehát 
átlagosan kb. 350 Ft jutott. Talán ennek, részben a 
belépőhelyeken kifüggesztett, a magatartás szabályait 
tömören ismertető eligazító tábláknak, részben az isko
lákban a természet szeretetére való céltudatos nevelés
nek köszönhető, hogy a területen tisztaság és rend van. 
Ez a kedvező helyzet sajnos nem mondható el a faállo
mány egészségi állapotáról. A négyzetes hálózattal fel

osztott területbői egyenletes elosztással kiválasztott kí
sérleti területeken két évig tartó felvétellel rögzítették 
valamennyi faegyed egészségi állapotát. Az eredmény 
%-ban a következő volt: 

jegyenyefenyő lucfenyő bükk 
egészséges 2 20 6 
közepesen 
károsult 44 54 55 
erősen károsult 54 26 39 

Az állománykárok elsősorban a légszennyezésre ve
zethetők vissza. A kutatók szerint, ha rövid időn belül 
nem változtatnak a helyzeten, a fák jövőbeni sorsa 
teljesen reménytelen. Az IBL (Lengyel Erdészeti Kutató 
Intézet) öt éve rendszeresen méri a területen a lég
szennyezést. Az esővíz pH értéke 1988-89-ben 4,0-3,0 
közötti volt. Ez alatt a két év alatt a károsodott jegenye-
és lucfenyő egyedek száma 40%-kal növekedett. Meg
állapították, hogy a légszennyezés 90%-ban helyi okok
ra, az üzemek és a lakások kéményfüstjére és a gépjár
művek kipufogógázára vezethető vissza. Ezért a helyzet 
javítására - véleményük szerint - van remény. 

Zakopane és a nemzeti park körzetében fekvő többi 
település önkormányzatával megállapdoás van kialaku
lóban, hgoy az üzemeknek és a lakosságnak támoga
tást nyújtsanak a szénfűtésről gáz-, illetve elektromos 
energia felhasználására való áttéréshez. Ugyanígy a 
gépjárművek esetében a benzin helyett ugyancsak a 
gáz alkalmazására, illetve katalizátorok beépítésére. A 
gépjárművek esetében foganatosítandó intézkedések 
annál inkább időszerűek, mert az erdőtalajban és a 
patakok vizében az ólomtartalom kimutathatóan felnö
vekedett. Az ólomszennyezés különösen a júniustól 
szeptemberig tartó idegenforgalmi csúcsidőszakban vá
lik kritikussá, annak ellenére, hogy amint arra már utal
tam, a gépkocsikat az erdőből teljesen kizárták. 

A szarvasbogár Németországban ma már ritkaságszámba megy. Fejlődéstani viszgálatához a természetben 

csak a délibb országok alkalmasak. így kapcsolódott a müncheni egyetem kutatási programjába a magyar 

erdészet és természtvédelem, valamint a Pilisi Parkerdőgazdaság. Éppen ennek gödöllői erdészetében volt 

igazolható az, hogy mekkora jelentősége van a hímek kezdeti túlsúlyának a faj fennmaradásában. 

A hím bogarak bölcsője kevésbé mélyen helyezkedik el, hamarabb felmelegszik és egy héttel korábban 

repülhetnek ki. Hatalmas csápjaikkal elkergetik a keményen támadó harkályokat arra az időre, amikor a 

nőstények kelnek. Párosodáskor azonban bódulatba esnek és könnyen zsákmánnyá lesznek. A nőstény ilyenkor 

leejti magát a fáról és az alomban könnyebben megmenekül. Háromhetes megfigyelés során a hímek javára 

az eredeti 1:1,5 arány az időszak végén 1:0,5/0,7-re esett vissza. 

(AFZ 1992.6. Jéröme R.) 



TERMESZEIVÉ 

LEHOCZKY ERVIN 

Valóság vagy hipotézis? 
Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának állásfoglalása éghajlatunk jövőjéről 

Az éghajlatváltozás korunk egyik legsúlyosabb glo
bális környezeti kockázata. Kialakulása óta mindig vál
tozott, a változások nyomon követhetők és eddig két 
közös jellemvonásuk volt: aránylag lassúak és minden 
esetben természeti eredetűek voltak. Napjainkra a kép 
megváltozott: a természeti erők mellé az emberi tevé
kenység is belépett az éghajlatalakító tényezők sorába, 
és - kellő ellenőrzés és beavatkozás hányában - né
hány évtizeden belül a jelen éghajlatban olyan mértékű 
és sebességű változást okozhat, amilyenre az elmúlt 
százezer év alatt nem volt példa. 

A légkör összetételének jelentős mértékű módosulá
sa a múlt század közepe táján, az ipari forradalom 
kibontakozásával kezdődött el. Bizonyított tény, hogy 
ma a légköri széndioxid-koncentráció 25%-kal megha
ladja a száz évvel ezelőtti szintet. 

A széndioxid azonban nem az egyetlen üvegház-gáz, 
amelynek mennyisége az emberi tevékenység nyomán 
a légkörben növekszik. Csak a legfontosabbakat említ
ve: ilyen gáz még a rizstermesztés, az állattenyésztés, 
a biomassza égetése és a szénhidrogénipar révén kibo-

A cser jelentőségének növekedésétjelezte Auszt
ria tölgytermőhelyein az osztrák erdőművelés 
mindkét nagysága: Mayer, H. a volt, és Stoszek, K. a 
jelenlegi egyetemi professzor. Erre a tölgypusztu
lással foglalkozó, az ausztriai erdészeti tudományos 
intézet által rendezett kiállítással kapcsolatban ke
rült sor. Az üvegházhatás fokozódására vonatkozó 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 2020. évre a hőmér
séklet 4-5°C-kal emelkedik, és így a tölgypusztulás 
jelensége a klímaváltozás előjeleként fogható fel. 

Stoszek professzor első dőadását a BOKU erdő
művelési tanszékének élén „új szelek"-ként értéke
lik. Kereskedelmi akadémia után 1958-ban Brünn-
ben szerzett erdőmérnöki oklevelet és dolgozott a 
szakmában Prágában 1963-ig, amikor az USA-ba 
sikerült kijutnia és mostanáig ott folytatta tevékeny
ségét különböző beosztásokban. Folyékonyan be
szél angolul, csehül, tótul, ért németül, oroszul, 
lengyelül és szerbül (spanyolul). Hallgatóit az angol 
nyelv gyakorlására buzdította. Gondolkodásmódjá
nak alakítására legnagyobb hatással az 1987-1988 
között az USA környezetvédelmi agentúráján a sa
vas erdők hatásvizsgálatával töltött munkája volt. 

(ÖFZ 1991.11. Ref.: Jéröme R.) 

csátott metán, a főleg a műtrágyázással és a fosszilis 
tüzelanyagok elégetésével keletkező dinitrogén-oxid, 
továbbá az iparban széles körben alkalmazott különbö
ző halogénezett szénhidrogének (freonok és halonok). 

A földi légkör alsó, mintegy tíz kilométeres rétegének 
melegedésével a légköri vízgőz mennyisége is növek
szik, ami a jövőben a melegedés ütemének további 
gyorsulását eredményezheti. Az emberi tevékenység 
éghajlatmódosító hatásának veszélyességét fokozza az 
a tény, hogy az üvegház-gázok többségének igen 
hosszú a légköri tartózkodási ideje (200 év). 

így ha az emberiség arra az elhatározásra jutna is, 
hogy azonnal megszüntet minden légköri üvegházha
tást fokozó tevékenységet, akkor is évszázadokig tarta
na a korábbi egyensúly helyreállása. 

Ha az emberi tevékenység továbbra is a jelenlegi 
tendenciák szerint alakul, továbbá a halogénezett szén
hidrogének termelésének és kibocsátásának visszafo
gásáról szóló Montreali Egyezményt csak az azt eddig 
aláíró országok tartják be, akkor a légköri üvegházhatás 
mértéke már 2030 körül eléri az ipari forradalmat meg
előző széndioxid-koncentráció kétszeresét. 

A modellszámítások szerint a széndioxid-szint meg
kétszereződése a globális felszíni átlaghőmérséklet 
több fokos emelkedését eredményezné. Ezt a felmele
gedést azonban az óceánok víztömegének hatalmas 
hőkapacitása mérsékelheti, és évtizedekkel késleltethe
ti. A jelenlegi tendenciákat alapul véve a globális közép-
hőmérséklet 2025-re körülbelül egy fokkal, a jövő szá
zad végére pedig 2-5 fokkai lehet majd magasabb a 
mainál. Csökken az Egyenlítő és a sarkvidékek közötti 
hőmérsékleti különbség, gyengül a mérsékeltövi ciklo
nok erőssége, módosulnak a szokásos ciklonpályák. 
Folytatódik a tengerek szintjének már elkezdődött emel
kedése; 2025-re mintegy 20 cm-es, a jövő század vé
gére pedig 40-100 cm-es átlagos szintemelkedés vár
ható. 

A jövő éghajlatának számításában - a már korábban 
említett nagy bonyolultság miatt - igen sok a bizonyta
lansági tényező. 

A bizonytalanságot jól jellemzi, hogy ma még vitatott, 
vajon ténylegesen elkezdődött-e már a földi éghajlatnak 
az emberi tevékenység miatt fokozódó üvegházhatás
sal magyarázható módosulása? Az éghajlati modellek 
szerint az elmúlt 150 év felmelegedésének mértéke 
megfelel az üvegház-gázok koncentrációnövekedésé
nek. Ugyanakkor nem lehet kizárni annak lehetőségét 
sem, hogy mindössze az éghajlati rendszer belső folya
mataiból eredő természetes ingadozással állunk szem 
ben: az elméleti számítások szerint az elmúlt száz év 
hőmérsékleti hullámzása önmagától is kialakulhatott 
volna. 



A HÓNAP KÉRDÉSE 

Kinek mennyi jár? 
Levél egy vezérigazgatóhoz. 

Tárgy: Alkalmazotti földalap kijelölése és tulajdonba adása az EFAG 
dolgozói részére. 

A Vállalat Szakszervezeti Bizottsága 1992. április 27-i ülésén megtárgyalta 
az 1991. évi XXV-ös törvény, és az 1992. évi II. törvény erdőgazdasági 
dolgozókat érintő részét. 

Megállapításunk szerint a fentiekben említett törvényekben a termőföldre 
vonatkozó saját szabályok alapján, továbbá az FM 1992 március 16-án kelt, 
dr. Gergácz Elemér miniszter úr aláírásával kiadott tájékoztatójában foglaltak 
alapján az erdőgazdálkodásban foglalkoztatott dolgozók részére is ki kell 
jelölni a földalapot és tulajdonukba adni. 

A VSZB részéről az EFAG dolgozóinak nevében kérjük vezérigazgató urat, 
hogy a törvényben foglaltak végrehajtásáról intézkedni szveskedjen. 

Tekintettel arra, hogy a kárpótlási törvény és az átmeneti törvény jogfosztó 
határidőket is tartalmaz, ezért kérjük továbbá vezérigazgató urat, hogy 
intézkedéséről a VSZB-ot postafordultával tájékoztassa. 

Üdvözlettel: VSZE titkár 

A száradéknak az erdei életközösségben való Megállapítást nyert, hogy az őserdőben a száradék 
jelentősége vonatkozásában beható vizsgálatokat 50-200 m2/ha-t kitesz, a gazdasági erdőkben ez 
végeznek a németek a kijelölt erdő-rezervátumok- mindössze 1-5 m3. Ez utóbbit 5-10 m3-re javasolják 
ban. Eredményeik világosan mutatják, mennyire nél- növelni. Célszerűnek tartják egyes idős egyedeket 
külözhetetlen a legkülönfélébb élőlények élelme, bú- elszórtan, tudatosan túltartani, egészen azok végső 
vóhelye szempontjából. Mennél több volt a száradék összeroskadásáig. 
valamely vizsgálati helyen, annál több ritka, kipusztu- Figyelmet kívánnak ezek a megállapítások nálunk 
lássál fenyegetett fajt találtak benne. Határozott épp a mai napokban, mikor új erdőtörvényen dolgo-
összefüggés mutatkozik az állva hagyott száradék és zunk és ennek egyik tervezetében a száradék kímé-
a madársűrűség, fajszám között, de megfelelő elosz- letlen eltávolítására vonatkozó kötelezést olvashat-
lásban a meghagyott elszáradt faegyedek a „fényak- tuk. 
na hatás" révén az állományszerkezetre is kedvező (Forstwiss. Cent. Blatt 1991. Ref. Jérőme R.) 
hatással vannak. 



VAI iZDÁÍ JCODÁS - VADÁSZAT 

Maradhatunk-e a kaptafánknál? 
Több mint egy év telt el azóta, hogy az MDF 

erdészeti- vadászati bizottságának kezdeményezé
sére szándéktisztázó céllal összeültek az erdészek, 
és a vadászok (?) képviselői, hogy a pánikszerűen 
beterjesztett vadászati törvényről véleményt cserél
jenek. Az akkor történtekről az Erdészeti Lapok 
1991. évi januári számában részletes tudósítást ad
tunk. Az ott felkavart hullámok éppencsak hogy 
elültek, mikor meghívót kaptam a Fiatal Demokraták 
Szövetsége Zöld Frakciójától egy rendezvényre, 
ahol a rendezők a következő kérdésre szerettek vol
na választ kapni: 

1. Szükséges-e az erdőtörvényben szabályozni a 
nagyvadgazdálkodást? 

2. A vadgazdálkodásról-vadászatról külön jog
szabályt kell-e alkotni? 

3. A jövőben a vadászati jog földtulajdonhoz kö
tődjék-e, vagy maradjon az államé? 

Szép számmal összegyűltünk, és már nem csak a 
két szomszédvár képviselői küldték el követeiket, 
hanem megjelentek a témában Igencsak érintett ter-
mésztvédők, vadbiológusok, és a törvényalkotás 
főszereplői, a politikusok is. Valóságos kis szakmai 
parlament jött össze, ahol a rendezők szándéka sze
rinti kibontakozás legalábbis tanújelét adhatta vol
na. Ha bárki avval a reménnyel ült le a jó három
órás tárgyalásra, hogy az egyes konkrét kérdések 
Matrjoska babáiból végúlis ha nem több, de egy 
icipici előterjeszthető konszenzuson alapuló parag
rafusféle jön elő, annak alaposan csalatkoznia kei-
lett. Mert csattogtak a különböző érdekek védőinek 
kaptafái. S hogy az olvasó is ízelítőt kapjon az el
hangzottakból, íme kivonatosan a hozzászólók 
mondanivalói: 

Reményfy László (erdőmémök) 
A vadgazdálkodás a földhasznosítás egyik módja. 

Vajon mit szólna az alkotmányjogász ahhoz, hogy a föld 
tulajdonosát ki akarják szorítani a vadászat lehetőségé
ből? A németek többre becsülik saját erdeiket, minthogy 
a nagyvaddal megetessék - inkább idejönnek vadászni. 

Dr. Székely István (Vadászati Védegylet) 
Amihez ragaszkodniuk kell az az, hogy a vadászati 

jog és a vad az államot illesse. A vad nemzeti kincs. 
Jogállamban a haszonbérleti rendszerrel kell szabá
lyozni a vadászati kérdést. Az államnak kell felügyeletet 
gyakorolni a tevékenység felett. Jó lenne, ha a piacgaz
dálkodásnak megfelelő, és a vadászterületeken kigaz
dálkodható díj lenne megállapítva. A Védegylet határo
zati javaslattal elfogadott állásfoglalása: 

- a vadgazdálkodásnak és a vadászati jognak szer
ves egységet kell képviselni; 

- az ellenőrzést a nyugati szisztémák szerint kell 
végezni; 

- a tervezéshez az FM adjon ki irányelveket a termé
szet- és környezetvédelemmel egyeztetve; 

- a vadkár 10%-át viselje a földtulajdonos; 
- minimálisan 4000 ha legyen egy vadászati terület; 
- a vadgazdálkodás és a vadászat természetvédő 

tevékenység is. 
Pintér István (FM) 
Nem az a lényeg, hogy melyik törvény szabályoz, 

hanem hogy a törvény mit tartalmaz. Ha a vadgazdálko
dási törvény figyelembe veszi az erdő érdekeit is, akkor 
jó a törvény. Olyan vadgazdálkodás kell, ami az ökoló
giai rendszer stabilitását segíti. A vadászati jognak föld
tulajdonhoz kell kötődnie. A földtulajdonos majd eldönti, 
hogy mi az a szint, ahol a vadkárt még el tudja viselni. 
A törvénynek választ kell adnia, hogy biztosítva legyen 
a vadászható állatfajok védelme és hasznosítása, hogy 
mik minősíthetők vadgazdálkodási, illetve vadászati 
szabálysértésnek. 

Sántha Antal (OTVH) 
A vad nem nemzeti kincs, hanem eleme az élővilág

nak éppen úgy, mint a dolomit len. Magyarország ter
mészetes élővilága a nemzeti kincs. Nem adhatunk a 
vadnak különleges jogot. 

Steiner József (Erdőfelügyelőség, Eger) 
El kell dönteni, hogy az erdei ökoszisztémának mely 

elemét kell - ha kell - kiemelten kezelni. A jelenlegi 
helyzetben az erdősítések helyzetét ismerve inkább 
nemzeti átokról kell beszélnünk, mint nemzeti kincsről, 
ha a nagyvadat minősítjük. Abban biztos vagyok, hogy 
a magyar erdészek nem engednék meg a nemzeti kincs 
kategóriájába tartozó vad törzsállományának pusztítá
sát. A természetvédelmi hatóság kapjon megfelelő jo
gosítványt a vadgazdálkodás szabályozásában. Egy 
nemzeti park területén nemzeti kincsnek minősíteni a 
muflont, mely betelepített tájidegen faj-abszurdum len
ne. 

Bősi Zsolt (Vadászati Védegylet) 
Nem prioritást kérnek a vadállománynak, csak helyet 

kérnek a kincsek között. Európában a földtulajdonhoz 
kötött vadászatnak csak a hátrányai tapasztalhatók. A 
német vadászok 75%-a képtelen otthon vadászni. Va
dászati turizmusra kényszerül. Államigazgatási szerve
zetnek kellene diszponálni a bérbeadást piaci viszonyok 
szerint. 

Zoltán Ödön (Vadászati Védegylet) 
Az érdekek összehangolása csakis a vadgazdálko

dásra és a vadászatra kiterjedő - egységes elveken 
alapuló - törvényben lehetséges. Az ettől való eltérés 
csak visszalépést jelentene. Ha az erdőgazdálkodás 
kezébe kerülne a vadászatból származó bevétel, az azt 
eredményezné, hogy ebből a bevételből fogják kompen
zálni az alaptevékenységükből származó veszteséget. 
Egyesek azt szeretnék elhitetni, hogy a vadászati jog 
bolsevik találmány. 

Varga Béla (Mátrai EFAG) 
Az elmúlt év erdész-vadász csatározásai tökéletesen 

feltárták a vadászat feudális kiváltságának tényét, hely
zetét. Az erdőnek egy eleme van, ami rá döntő hatással 



van, és ez a vad. (Ez a kitétel nem érvényes a háborí
tatlan, ember által nem bolygatott őstermészetes álla
potban lévő erdőségekre.) Felelős erdészeti szakember 
nem készíthet erdőtörvényt úgy, hogy a nálunk megha
tározó elem a vaddal kapcsolatos törvényt egészen más 
szempotok alapján készítsék el. A vadászható vad a 
törzsállományon felül már áru, éppen úgy, mintabükkfa, 
amit meg kellene fizetni. Vadászati törvény legyen, de a 
vadgazdálkodást csak együtt lehet szabályozni a terü
lettulajdonos alaptevékenységével. 

Kovács György (FővárosiÁllatkert, vadbiológus) 
Megújítható természeti erőforrásokról van szó. Nem 

az a vad a fontos, amit vadászunk, hanem ami a termé
szetben él. A törvényalkotásnál azt kell szem előtt tarta
ni, hogy az erőforrás megnyugtatóan fennmaradjon. 
Ehhez állami kontroll kell. A vadászat és a fakitermelés 
piaci szféra. A földtulajdonhoz kötött vadászati forma 
legalkalmasabb ahhoz, hogy az érdekek leginkább 
összeegyeztethetőek legyenek. 

Cs. Nagy Anikó (FM) 
Önálló vadászati törvény kell, de ezt az erdőtör

vénnyel együtt kell tárgyalni. Jó lett volna konkrétan 
hallani, hogy hogyan képzelik a vadászati jog állami 
hasznosítását. 

Magos László (EFE) 
Mint erdőrendező azt látom, hogy a vadkár milliárdos 

évi összeget is elér. Már nem az a kérdés, hogy ökoló
giailag a legoptimálisabb erdőállományt hogyan nevel
jük, hanem, hogy a vad károsítását mely fafajok viselik 
el legjobban. A vadászat sporttevékenység, tehát a 
törvényalkotásnál is így kell minősíteni, és szabályozni. 
A vadgazdálkodással, az erdőtörvényben és a termé
szetvédelmi törvényben kell szabályozni. 

Kondor Endre (Ipolyvidéki EFAG) 
Több mint két éve ül az itt jelenlévők túlnyomó több

sége hol itt, hol ott és megpróbál elsüllyedni a részletek
be. Kérem a jelenlévő politikusokat, hogy ne hagyják 
magukat félrevezetni. A vadászat politika volt, és ma is 
az. A mezőgazdászok hallgatnak, az erdészek keresgé
lik, hogy mely politikai vonalhoz kössék az igazuk kiví
vásához érveiket. Az ötvenes évektől a politika a va
dászsportot űzők kezébe adta a vadgazdálkodást. Az 
állam vadászati jog tulajdona vezetett a mai állapothoz. 
A vadászati jog tulajdonlását kell eldönteni, mert amíg 
ez nem történik meg, csak lopjuk egymás idejét. Sajnos 
nem sokat tudunk egymás munkájáról. Nem a vágásé
rett erdőket rágja a vad, mi a dédapáink munkájából 
élünk, és az ükunokáinknak dolgozunk. 

Nagy István (Vadászati Védegylet) 
A vadon élő állatok szerepe a megváltozott környe

zetben egészen más, mint tíz-tizenöt éve volt. Ezért 
lenne jobb, ha a természetvédelmi tevékenységhez ke
rülne közelebb a gazdálkodás, és a felügyelet is. A 
vadgazdálkodás nem fogja eltartani magát, mert úgy 
lecsökken a vadállomány, hogy a vadászvendég akár öt 
napot is kóborolhat, amíg lőhet egy bikát, és nem fog 
idejönni. A csúcsragadozót pótolni kell. 

Csőtönyi dózsef (MOSZ) 
A földtulajdonhoz kötődő vadászati jog lenne szeren

csés, és igazságos. 

Wisnyovszky Károly (Erdőrendezőség, Budapest) 
A társadalom érdekét nézve kell lebontani a kisebb 

részérdekeket. Külön törvényben kell a vadgazdálko
dást, és külön a vadászat kérdéseit szabályozni. 

Kovács Mátyás (OTVH) 
A kipusztulás szélén álló növény- és állatvilág is 

nemzeti kincs. A védett területek vadászati joga tartoz
zon a természetvédelemhez. Ne külön lobbyzzunk, ha
nem üljünk le végre, valamennyi felelős illetékes, és 
egyezzünk meg. Legalább azt dötnsük el, hogy hol nem 
tudunk megegyezni, és akkor majd a politika dönt. 

Néhai Gábor (OTVH) 
Az erdőgazdálkodás vonaláról erőltetik, hogy a föld

tulajdonhoz legyen kötve a vadászati jog. Bosszant, 
hogy miért van vadkár elleni védőkerítés. Az élővilág 
megvédése állami feladat kell, hogy legyen. A védett 
területeken meg kell tiltani a fakitermelést, és a vadá
szatot is. 

Mátrai Gábor (FM) 
Az erdőgazdaságok is állami tulajdont kezeinek. A 

földtulajdonosok és vadászok ellentéte éppen úgy ki fog 
alakulni, mint most a gazdálkodók és a vadászok érdek
ellentéte. 

Homonnay Zsombor (Nimród) 
Nem csak a legtöbb kárt okozó szarvas a vadászható 

vad. Az összedózerolt alföldi akácerdő nem ökológiai 
erdő. Ökológiai, és emberi sokszínűség van. Afőgazem-
berek voltak a hibásak, hogy ide jutottunk. Mindig a 
jogon vitatkozunk, és nem a kötelezettségeken. 

Az el hangzottak után politikus legyen a talpán, aki 
szakmai érvek figyelembevételével próbál törvény
kezni, pedig nem tehet mást. A kérdés csak az, hogy 
a közösségi érdekek kerülnek-e ki győztesen a tör
vényalkotás során. Egy biztos. Nem szabad marad
nunk a kaptafánknál, hanem össztársadalmi érdeke
ket szem előtt tartva kell megtenni javaslatainkat, 
egyeztetni valamennyi érintett hivatallal, hatóság
gal, közösséggel, elkerülendő, hogy a készülő erdő, 
természetvédelmi, vagy a vadászattal foglalkozó 
törvénytervezethez hangzatos szakmai demagógi
án építkező paragrafusok kerüljenek be, vagy ma
radjanak el. Egyeztetni, tárgyalni kell, de minél előbb 
és minél magasabb szinten. 

Kezd kirajzolódni a földtulajdonhoz kötött vadá
szati jog prioritása, és az igény, hogy a sportvadá
szat törvényileg is különüljön el a vadgazdálkodás
tól, különösen, ha a természetvédelem érdekeit tart
juk szem előtt. Ennek szellemében fogalmazódha
tott meg az az igény, hogy teljes vadászati tilalom 
legyen a vonuló madarakra, és az állomány, vala
mint a genetikai értékek feljavításához minimum 
ötéves vadászati tilalmat kell elrendelni a leromlott 
területeken az apróvad vadászatára, valamint át kell 
értékelni a hagyományosan értelmezett dúvad kate
góriát is. Ha mindezek a gondolatok gyakorlata is 
megvalósul, elmondhatjuk, hogy komoly lépést tet
tünk a természetvédelem elvárásai felé. 

Pápai Gábor 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

Álom a magyar vadért 
Mások emlékeit is összegyűjtve emlékezem a század ele

jének vadgazdálkodására a II. Világháború végóig. 
Egy erdőgondnokság a hozzá tartozó erdők erdészeti tevé

kenységén túlmenően a vadgazdálkodási teendőket is ellátta 
a kezelése alatt álló erdőterületérv, valamint az uradalomhoz 
tartozó 3-4 gazdatiszt vezette mintegy 25 000 kh-as mezőgaz
dasági területen, de még a közbezárt községi földeken is, 
amelyet az uradalom az összefüggő, nagy vadászterület kiala
kítása céljából bérelt. A század elején ilyen egységen már 
1500 db törzs-állománnyal mesterséges fácántenyésztést 
folytattak. Mezei nyúl, rengeteg fogoly, őz, szarvas is tenyé
szett. 

A vadgazdálkodást erdőmérnök szakképzettségű erdő
gondnok irányította erdészeti és vadászati személyzetével, 
igen magas szinten és gazdaságosan. Jóllehet külföldi va
dásztatás még nem volt, de a lőtt vad exportján túlmenően 
nagyarányú élő, mezeinyúl és fogoly export értékesítésével is 
foglalkoztak. 

Miért erdészek, erdőmérnökök folytatták a vadgazdálko
dást? Talán mert értettek hozzá. Ök rendelkeztek abban az 
időben a vadgazdálkodás terén a legnagyobb múltú és legma
gasabb szakképesítéssel. Az illetékes gazdatisztek minden 
vadászaton ott voltak, még a jegyzők, alispánok is nagyon 
szerettek vadászni, de eszükbe se jutott volna, hogy ők vegyék 
át a vadgazdálkodás irányítását. 

A háború előtt a vadgazdálkodást a vadászatról szóló 1883. 
évi XX. törvénycikk szabályozta, amely szerint a vadászati jog 
a földtulajdonnak elválaszthatatlan tartozéka volt. Minthogy a 
birtokviszonyok terén a nagybirtokrendszer volt a meghatáro
zó, a vadászati jog bérbeadása a községi földekre vonatko
zott, mert a nagybirtokosok maguk gyakorolták a vadgazdál
kodást. A 200 kh-nál kisebb tulajdonokra úgy rendelkezett a 
törvény, hogy azokat a község köteles bérbe adni, de a 200 
kh-nél nagyobb területekre a kötelező bérbeadást nem mond
ta ki. 

Ebből következett, hogy a társasági területek aránya a 
nagyüzemi kezelésben lévőkhöz viszonyítva minimálisan ala
kult, annál is inkább, mert - mint a példában említettem - még 
a nagyüzemek is béreltek a községi területekből. 

Az államkincstári erdőbirtokon különösen meghatározó volt 
a vadállománynevelés és vadásztatás erdészeti irányítása. 
Ezzel kapcsolatban idézek egy paragrafust: j \ m. kir. földmű
velésügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
vadtenyésztés érdekében szükséges vadlelövést az erdészeti 
alkalmazottak által foganatosíthassa." 

A vadászat értékesítése vadászbárca-váltás útján történt. 
Egy napra (24 óra időtartamra) érvényes vadászbárca ára 15 
pengő volt. A bárcatulajdonos által elejtett vadért a táblázat
ban szereplő díjakat kellett fizetni. i 

Ezek a szarvasárak olyan bikákra vonatkoznak, amelyek 
agancsának súlya a kifőzött koponyacsonttal együtt a 6 kg-t 
nem haladta meg. Ezen alapdíjon felül minden fél kg-nyi 
súlytöbbletért 50 pengő különdíjat kellett fizetni. Megyjegy-
zem, hogy ezek az árak belföldi vadászok által fizetendő díjak 
voltak, amikor egy mezőgazdasági napszámbér 1 pengő volt. 

Nagyot fordult a kerék. Az 1945 utáni időszak vadgazdál
kodási és vadászati történései már szélesebb körben ismer
tek. A napjainkra kialakult 18%-os állami területi arányt én 
mindig kevésnek, a 82%-os vadásztársasági arányt pedig 
nagyon soknak tartottam. Annál is inkább, mert 1968-ban az 
erdő- és vadgazdaságok megalakulása - amelyek létrehozá

sa első számú célkitűzésében egyértelmű - a 18% terhére 
történt. Ez utóbbival kapcsolatban megbecsülés illeti azokat a 
szakembereket, akik a lehetőségek árnyékában területükön a 
vadgazdálkodást olyan szintre emelték, melyben a külföldi 
vadásztatások eredményével a kényszeráldozatok enyhültek. 
Mivel az 1945 előtti vadászati gyakorlat felhozott példáival az 
erdészeket emeltem ki, a szazad második felében végzett 
vadgazdálkodás fejlesztésében méltánytalanság volna a me
zőgazdászoktevékenységét elhallgatni mind az elmélet, mind 
a gyakorlat vonatkozásában. 

Lássuk a 82%-otl Ebből a nagy vadas vadásztársaságokról 
elmondhatjuk, hogy beleszülettek az értékes vad-állománnyal 
tarkított vadászterületekbe, mert a tulajdonlásáért semmi 
anyagi áldozatot nem hoztak, de azóta is tulajdonosszintű 
használói. A minimális területbér és társadalmi munka nem 
tekinthető ennek ellenértékeként. 

Helyes volt-e az olyan vadásztársasági jog, melynek alap
ján tulajdonosi szinten olyan értékeket tulajdonítottak el, ame
lyekért a múltban az idézett táblázat árait kellett volna belföl
dieknek isf izetni, vagy üzemi kezelés esetén külföldi vadászok 
ejtették volna el ezt az óriási mennyiségű trófeás vadat? 

Sehol a világon ennyi nagyvadas sportvadász nem vadá
szott ilyen olcsón, mint az elmúlt 45 év alatt a kis Magyaror
szágon, jóvátehetetlen anyagi károkat okozva az országnak! 

Most ezt a jogot szeretnénk nemcsak átmenteni, de kiszé
lesíteni, s letörölni a térképről a 18%-ot is, az üzemi kezelésű 
vadászterületeket, igy valóban eltörpül a vadgazdálkodás 
haszna az erdő és mezőgazdálkodáshoz viszonyítva. Nem 
osztom azt a véleményt sem, hogy a vadgazdálkodással nem 
lehet és nem is kell eredményt elérni. Napjaink vonatkozó 
írásaiban olvashatjuk, hogy külföldi bérvadásztatást csak 
olyan mértékben kell folytatni, hogy az ebből származó bevétel 
könnyítse a vadásztársaságoknak a bérleti díjak kifizetését, s 
egyéb költségek előteremtését. Igy csak egy tulajdonos be-

A vadfajta hibázott vagy 
megsebzett 

Elejtett A vadfajta 

vadért 

A vadfajta 

pengő 
Őzbak 25 60 
Szarvasbika 150 -
8-as csak vissza
rakott lőhető - 400 

10-es 600 
12-es 800 
14-es 1000 
16-os 1200 
18-as 1400 
20-as 
és ezen felül 

1600 

Vaddisznó: 
koca vagy malac 

10 25 

fiatal agyaras 10 60 
erős agyaras 10 80 
Szalonka - 3 
Császármadár - 4 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 
szelhet, aki megengedheti magának egyéni szórakozását, de 
azért a vadásztársaságok csak nem tulajdonosok?! 

Engedtessék meg, hogy az erdő és üzemi vadgazdálko
dásban szakmaszeretettől és hivatástudattól áthatva négy 
évtizedet átélt öreg emberek számára idegen legyen ez a 
gondolkodás. 

1968-ból idézek: „Hallom külföldiekkel akarják a fácánjai
kat lelövetni. Marhaság! Erre semmi szükség. Jól állunk! Majd 
mi kilőjük a fácánokat." 

Most Is ilyen jól állunk? 
Egy közel 30 000 ha-os apróvaddal vegyes, 60 tagot szám

láló alföldi vadásztársaság évi költsége 2,5-3 milli forint. Az 
árbevételt is ennyire hozzák ki élő nyúllal, meg őzbak kilöve
tésével. Közeli szomszédjukban egy 30 000 ha-os 40%-ban 
erdő, 60%-ban közbezárt mezőgazdasági területből álló, fő
ként apróvadas, alföldi vadászterület államerdészeti kezelés
ben 1990-ben 15,3 millió forint árbevételből - melynek 90%-a 
valuta - 5,7 millió eredményt ért el. 1991-ben 25 millió az 
árbevétel 93%-ban valutában, 10 millió eredménnyel. Itt a 
vadgazdálkodás és vadásztatásban egyéb munkája mellett 
számos erdész és hivatásos vadász dolgozik. Vadföldgazdál
kodás, vadászerdők, etetők, sózok, itatórendszer kialakítása, 
fenntartása, ragadozók irtása hosszú távra nyúlik vissza, több 
évtizedes külföldi vadászcsoportok állandósága 30 éves va
dászházzal. 

A jövő kívánságtervezetóben egy ilyen üzemi terület is az 
ugrásra kész területszerzők martalékává lesz? 

Hát ez a cél? 
Ebben az esetben a mérhetetlen beruházás költségét ki 

fizeti meg az állami terület tulajdonosának? Nem beszélve a 
beállt és jól kezelt értékes vadállomány pusztulásáról és az 
eddigi eredményes gazdálkodás megszűnéséről. 

Az erdészeti szakma a készülő erdőtörvény javaslataiban 
a nagyvadas területekkel foglalkozik, cserben hagyva az 
egyéb tekintélyes nagyságú erdőterületek vegyes vadállomá
nyát. A Vadászati és Halászati Önálló Osztály korábban ki
adott koncepció tervezetében szinte tanácstalan a megnöve
kedett vadásztársasági vadászati igény kielégítésében. A kö
vetkezőkben ismertetett javaslatom mindezekre nyújtana 
megoldást. 

Javaslat 
Az ország egész területén a vadgazdálkodási és vadászati 

jog a földtulajdonhoz legyen kötve. A legnagyobb területtel 
rendelkező tulajdonosok a jövőben az erdőgazdaságok és az 
államigazdaságok lesznek. így az erdőgazdaságok erdésze
teinek közigazgatási határain alapuló természetes határok, 
valamint az állami gazdaságok meghatározott egységeinek 
közigazgatási határaira épült természetes határok képezzék 
az egyes vadgazdálkodási és vadászati egységek területének 
határait. 

Ez az elosztás a két gazdaság között működési területük 
elhelyezkedése alapján megy végbe, de a nagy terület kiala
kítás érdekében olyan eltolódás lehet, hogy az állami gazda
ság saját területet is ad át az erdőgazdaságnak, más esetben 
fordítva. Ebben az esetben a szóban forgó területek után 
egymásnak fizetnek bérleti díjat. 

Az állami gazdaságok vadászterületei főként ott alakulja
nak ki, ahol már ma is állami gazdaság kezelésében van a 
vadászterület, vagy olyan területeken, ahol az állami gazda
ságok lesznek túlsúlyban. Az állami terület tulajdonosok köz
igazgatási területein belül elhelyezkedő, nem állami területek 
(nevesített volt termelőszövetkezeti vagy egyéb magátnerüle-
tek) a két állami vadászterületbe legyenek besorolva. Ezen 
területeket az önkormányzatok az 1883. XX. törvény rendel

kezéseihez hasonlóan a két gazdaságnak bérbeadni kötele
sek a megállapított bérleti díj ellenében, minthogy az egyéni 
tulajdon nagysága itt sem haladja meg a 200 kh-t. Az ebből 
származó bérleti díj az önkormányzatokat illeti meg. 

Valamennyi, korábban területtel rendelkező vadásztársa
ság alakuljon át bérkilövő társasággá, s legyen egyenrangú a 
már meglévő, s még a jövőben alakulható bérkilövő vadász
társaságokkal. 

Az erdőgazdaságok erdészeteit, ahol az erdészetvezető 
egyúttal a nagy területű vadgazdaság vezetője, a terület igé
nyei szerint feltöltik erdész-vadász és agrár-vadász szakem
berekkel. Az állami gazdaságok területein is szükség szerint 
kialakul a vadászszakember-gárda. Bőven lesz annyi erdő
mérnök, erdész, már meglévő és képzendő agrárvadgazdál
kodási szakember a vadásztársaságokban lévő hivatásos va
dászok a korábban vadásztársasági tagként jelenlévő erdé
szek, erdőmérnökök, akik az új felállás munkáját eltudják látni. 

Az így kialakult állami vadászterületi egységek üzemterv 
szerint folytatják a vadgazdálkodást a vadkárok lehetőség 
szerinti csökkentésével, de a tényleges károk térítésével. 

A vadásztársaságok ne vadgazdálkodjanak, csak va
dásszanak, a vadgazdálkodást és vadásztatást bízzák a szak
emberekre. 

A vadászat hasznosításába a valuta ne tőke alakjában, ne 
területbérbeadással vonuljon be, hanem kizárólag a külföldi 
bérvadásztatással. Egyidejűleg a belföldi bérkilövő vadásztár
saságok éves szerződést köthetnek a területileg illetékes vad
gazdálkodási egységekkel az igényelt társas vadászatokra 
vagy egyéni vadkilövésre. Mindezt a megyei érdekvédelmi 
szervek, országosan pedig az Országos Vadászati Védegylet 
foghatja össze. Természetesen vadásztársaságokon kívüli 
egyéni belföldi vadásztatás is legyen megoldható. 

A védegylet olyan szociális megállapodást köthet a vadász-
tató egységekkel, melyben az átlag vadászok, szegényebb 
vadászok alacsonyabb áron is juthatnak korlátozott bérkilö
véshez, de tág teret kell adni azon vadászni vágyók számára, 
akik a vadászatért készek nagyobb anyagi áldozatot is hozni. 

Merész és újszerű felvetésem elhárítaná az önálló képvise
lői indítvány önkormányzatoknak kiszolgáltatott vadgazdálko
dás tragédiáját, megakadályozná a nyugati példák szerinti 
vadászterületi-felaprózódást, biztosítaná az ország vadállo
mányánakoptimális szakmai kezelését és leggazdaságosabb 
hasznosítását a valutabevételek maximális megjelenésével, 
de garantálja a belföldi sportvadászok vadgazdálkodási gon
doktól mentes szórakozását, kinek-kinek anyagi ereje szerint. 

Tudom, hogy javaslatom napjainkban csak álom, de nega
tívjóslataimra a magyar vad jövőbeni sorsáról, ha bekövetkez
nek, majd emlékezzünk! 

A barna medvék újrahonoaítáaával Franciaországban 
mélyrehatóan foglalkoznak. Erre a célra Vercors-t és a 
Pireneusokat választották ki. így derült fény azokra a 
jelenségekre is, amelyek ezidáig kiszorították ezekről a 
területekről a medvéket. Többek közön azokra a joghé
zagokra, amelyek lehetővé tették a helyhatóságoknak, 
hogy a medvék védelmére benyújtott javaslatokat a gaz
daság és az idegenforgalom fellendítése kedvéért háttér
be szoríthassák. A medvéktől a szállodatulajdonosokon 
kívül a juhászok tartanak leginkább. 

NATUROPA NACHRICHTEN No 91-11. Re£: Víg 
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Bioindikator vadfajok. 
Immár több mint öt év telt el a csernobili atomerőműben 

bekövetkezett baleset óta, de számtalanszor felvetődik a 
kérdés, okozott-e és milyen mértékű szenynyeződést az 
élővilágban a radioaktív hasadási termékeknek a robba
nást követő kijutása. A környezet tartós radioaktív 
szennyeződését elsősorban azok a radioaktív izotópok 
okozhatják, amelyeknek fizikai felezési idejük hosszú. 
Ilven izotóp a 1 3 7Cs, amely az izomszövetben, valamint a 

Sr, amely a csontszövetben halmozódik fel és fizikai 
felezési idejük 30, illetve 28 év. 

Az élővilágban számos olyan növény és elsősorban 
alacsonyabb rendű állatfaj ismert, amelyek rendkívül jól 
jelzik a környezet radioaktivitásának változását, így ezen 
élő szervezeteket rendszeresen használják bioindikátor-
ként. A csernobili baleset után elvégzett, vadon élő állatok 
izomszövetének 137Cs-tartalmára vonatkozó vizsgálatok 
eredményei arra engedtek következtetni, hogy ezek mint
egy nyomon követik a környezet radioaktív szennyezettsé
gét. (Lásd: Az Erdő, 1989. február). Az is kiderült az 
elemzéskor, hogy jelentősebb környezeti szennyeződés 
esetén a vadfajok között komoly különbségek alakulnak ki. 
így elsősorban a növényevő vadfajok a veszélyeztetetteb
bek. A környezet radioaktív szennyezettségének csökke
nésével együtt igen gyorsan csökkent a vadhúsban a 
137Cs-tartalom is. Az FM Állategészségügyi és Élelmi
szervizsgáló hálózatban az 1986-1990. években vadon élő 
állatok izomszövetének 137Cs-tartalmára vonatkozó radio
metriai vizsgálatok a táblázat szerintit mutatták. 

Táblázat 

Vadfaj 1 3 7 C s akt iv i tás Bq/kg Vadfaj 
1986 1987 1988 1989 1990 

Vadfaj 

V-VI-
II. 

VII-
IX.22 

IX-XI. év 

Őz 155 84 64 14 3 4 12 

Szarvas 128 60 32 7 4 13 8 

Vaddisznó 52 35 60 32 10 7 6 

A vadon élő állatok csontszövetébe beépülő 90Sr-tarta-
lomról igen kevés hazai vizsgálati adat állt rendelkezésre. 
Az izomszövetéhez hasonló vizsgálatokat csontszövetre 
1986-ban nem végeztek. Az 1980-as évek elején a Paksi 
Atomerőmű létesítésekor szarvas különböző csontszöve
tének ̂ Sr meghatározására került sor, minden vadfajra és 
az ország egészére elvégzett vizsgálatokkal és azok érté
kelésével azonban ez ideig nem rendelkeztünk. Több évi 
mintagyűjtés után az 1989. és 1990. évben az Országos 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézetben 97 db 
csontszövet Ŝr-tartalmát határozták meg. Mintavétele
zésre az ország hat különböző térségében (Békés-Szol
nok A, Vas-Győr B., Tolna-Baranya C, Szabolcs-Szatmár 
D., Pest-Komárom E., Zala F.,) került sor. A vizsgálatban 
a következő nagyvadfajok csontszövete szerepelt: 

őz 26 db 
dám 11 db 
vaddisznó 18 db 
szarvas 38 db 
muflon 4 db 
összesen 97 db 

a csontszövetek megoszlása: 
agancs 18 db 
fog 10 db 
állkapocs 22 db 
lábujjközép 47 db 

A vizsgálat során egy-egy egyedből három esetben 
háromféle, 15 esetben kétféle és 58 esetben egyféle csont
szövetmintát vettünk. A kor szerint csoportosított minták 
között 47 db volt 1986 előtti és 46 db volt 1986 utáni 
születésű állaté. 90Sr-tartalmát leányelemének, az 9 0 Y ra-
diokémiai elválasztásával és mérésével határoztuk meg. A 
statisztikai elemzéshez biometriai módszereket használ
tunk fel. A kapott adatok alapján megállapítható volt, hogy 
minden vadfaj csontszövete tartalmazott ^Sr izotópot. 
Kedvező, hogy a mintáknak több mint fele a 250-300 
mBq/g Ca 90Sr aktivitást mutatott. A minták aktivitásórté-
keinek megoszlását az 1. ábra mutatja. 

Lábra 
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Megvizsgáltuk, hogy a különböző csontszövetek 90Sr-
tartalma hogyan változik. A 2. ábra szerint a különbség 
kismértékű. 
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A különböző mintavételi helyekről származó csontszö
vetek stonciu mtartalma között azonban jelentős különbség 
mutatkozott. Az elvégzett biometriai elemzések azt mutat
ták, hogy az egyes körzetekből származó csontszövetek 
^Sr aktivitása közötti különbség szignifikáns. A különböző 
mintavételi helyeken a csontszövetek vadfajtól és csont-
szövetfélesógtől függetlenül mutattak alacsonyabb vagy 
magasabb 9öSr-tartalmat. 

Elemezve a csernobili atomerőműben bekövetkezett 
baleset előtt és után született egyedek csontszövetében 
mórt Ŝr-aktivitást, megállapítható volt, hogy kismértékű, 
országosan mintegy 10%-os 90Sr aktivitásnövekedést mu
tattak az 1986. után született egyedek. A végzett biometriai 
vizsgálatok azonban a két időszak között meggyőző, szig
nifikáns különbséget nem mutattak ki. Mindebből arra lehet 
következtetni, hogy a vadon élő állatok csontszövetében 
kimutatható stonciumtartalom a régebbi mesterséges 
atomrobbantások következménye. A különböző mintavé
teli helyekről származó csontszövetek 90Sr aktivitásának 
változását 1986 előtt és után a 3. ábra mutatja. 

3. ábra 
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Uj u t a k a z erdő- é s vadállomány állapotfelvételében 
é s t e r v e z é s é b e n 

Az erdészet és vadgazdálkodás nem csak egymás
sal, de a mezőgazdasággal, természetvédelemmel és 
más ágazatokkal is összefüggő szakterület. Ebben a 
bonyolult kapcsolatrendszerben az egyes szak- illetve 
felügyeleti munkái sok tekintetben hasonlóak az egy
máshoz közel álló természeti sajátosságok miatt, 
ugyanakkor pont a természeti körülmények különböző
ségéből eredően el is térnek egymástól. 

Az elmúlt évtizedben hatalmas robbanás következett 
be az alkalmazott biológiai tudományokban és határte
rületein. A nemzetközi tudományos forradalomban ha
zánk is jelentős szerepet vállalt. Ezek eredményeit nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a fejlesztésben. 

Munkám célja volt az erdő- és vadgazdálkodás álla
potfelvételében és tervezésében alkalmazható új mód
szerek felderítése, kidolgozása, kipróbálása és az eddi
gi gazdálkodási szemléletre gyakorolt hatásának, ezek 
következményeinek vizsgálata. 

A fejlesztési feladat megoldhatóságának MÉM-beli 
feltételei mind szakmai, mind költségtérítési lehetősége
ket tekintve rendkívül korlátozottak voltak a nagy számí
tógép-kapacitás-, műszer-, repülőgép-, speciális vizs
gálati lehetőség és a költségigényekre vak) tekintettel. 
Az alapfeladatot ezért kiterjesztettem az általános me
zőgazdasági növénytermesztés és növényvédelem ál-
lapotf elvételi és tervezési új módszereinek kidolgozásá
ra is, és így ha nagy nehézségek árán is, de sikerült 
megteremteni a munkafeltételeket. Az előzőekből ki
emelve a továbbiakban az erdő- és vadgazdálkodás 

állapotfelvételében és tervezésében alkalmazható új 
módszerek felderítésével, kidolgozásával és ezek kö
vetkezményeivel foglalkozom. 

Az állapot-törvényszerűségek felderítésének és ter
vezésének hasznos eszköze a biomatematika. Az álla
pot nemcsak egy időpillanatbani konkrét megjelenési 
formát, hanem hosszabb időszakra vonatkozó kapcso
latrendszer megjelenését is jelenti. A matematikai és 
biológiai értelmezés egymásrahatásához, a mintavétel, 
a megbízhatóság, a különbözőség, az összefüggés, a 
hatás, a közvetett hatás, a változás, a törvényszerűség, 
a jellegzetesség felderítéséhez és vizsgálatához nyújta
nak hasznos ismereteket. 

(i. Bán: Biomathamatics andits Applications in Plánt 
Cultivation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988 és Else
vier, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo, 1988, 
illetve az ezeket megelőző Bán I.: Biomatematika és 
alkalmazása a növénytermesztésben. Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest, 1977. könyvek.) 

A növényi állapot közelebbi megismerésének s ezál
tal a tervezéshez szükséges információk beszerzésé
nek sajátos eszköze a biofizika. A környezeti tényezők 
mesterséges előállítása, az energiaátalakító fekete do
boz elve, a béltartalom vizsgálata, a különböző sugár
zások közvetett és közvetlen vizsgálata, a biomágneses 
és bioelektromos jelenségek megfigyelése, a hőállapot-
jellemzők hatásának felderítése, a gyökérnyomás, a 
növekedés és a mechanikai igénybevétel, valamint az 
irányított növénytermesztés az erdészet részére is igen 



hasznos információt nyújtanak a megfigyelt növényi 
rész, facsoport vagy erdő állapotáról. (Ezen vizsgálati 
módszereket tárgyalja Bán I.: Növényi gyakorlati biofizi
ka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. könyv.) 

A természetes és mesterséges növénykultúrák, s 
különösképpen az erdő, illetve a környezetében élő 
vadállomány átfogó megismerésének igen jó eszköze 
az agrofotogrammeria. A földi terepi és légi észlelési 
módszerek és ezek felhasználása a természetes és 
mesterséges növénykultúrák, illetve az erdő- és a vad
állomány jellemzőinek meghatározására olyan állapot
felderítési módszerek, amelyek igen hasznosak az erdő-
és vadgazdálkodásban is. (Ezen legfontosabb módsze
reket tárgyalja Bán I.: Agrofotogrammetria és alkalma
zása a mező- és erdőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1979.) 

Az előzőekben ismertetett állapotmegismerési és ter
vezési módszerek a korszerű vezetői döntés-előkészí
tés nélkülözhetetlen eszközei. A gyakorlati feladatok 
matematikai modellezésének számítástechnikai megol
dása, az adathalmazok számítógépes megjelenítése, a 
tulajdonságok mérhetővé tétele, a megfigyelési halmaz 
leképezési jellemzőinek meghatározása a kontroll sze
rinti moduláció, a szakértői rendszerek, az adatbázis
technika, az optimalizálás alkalmazása az erdőgazdál
kodási gyakorlatban jelentős nyereségnövelő tényezők. 
(Ezeket a módszereket és alkalmazási példákat találjuk 
meg Bán I.: Vezetői döntések előkészítése halmazok 
leképezésével a mező- és erdőgazdaságban. Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1987. könyvben.) 

A magyar nagyvadállomány világhírneve tette szük
ségessé olyan újabb ismeretek felderítését, amelyek 
lehetővé teszik rangunk megtartását, sőt fokozását. A 
vadgazdálkodás helyzetének értékelése, az őztrófeák 
vizsgálati módszere, a trófea-értékmérők összevetése 
a korral és a talaj különböző jellemzőivel, az őzállomány 
kezelésének szempontjai, a gímszarvaskoponya és tró
fea-értékmérők vizsgálata és összevetése a nemzetközi 
összpontszámmal, valamint az életkorral, az idősorok 
vizsgálata, a trófea-értékmérők és az erdőállomány-jel
lemzők közötti kapcsolat ismerete, a gyakorlati vadgaz
dálkodásnak nyújtanak hasznos segítséget. (Ezeket ta
láljuk meg Bán I. (szerk.): Élőhely és trófeavizsgálat 
számitógéppel. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1986. 
könyvben.) 

Az előző könyvek tehát nem egymástól független 
alkotások, hanem egymással szorosan összefüggő 
egyetlenegy kérdésre, nevezetesen az állaptomegis-
merési és tervezési módszerek kidolgozására összpon
tosulnak, amelyek alkalmazása célszerű az erdőrende
zésben és az erdő- és vadgazdálkodás más terűettein. 

Jelenleg az állapotfelvétel és tervezés megvalósítá
saként az ún. statisztikus erdőrendezést használjuk, 
amely igen hosszú múltra tekint vissza és sok fejlődési 
állomáson ment kersztül. Lényeges jellemzője, hogy 
statisztikák készítésével és azok táblázatos megjelení
tésével készíti el a gazdálkodás alapjául szolgáló üzem

tervet, erdőtervet, illetve vadászati üzemtervet. A szá
mítástechnika fejlődésével a statisztikus erdőrendezés 
késztermékei is nagyot fejlődtek, és fokozódott a fel
használói informáltság. Jó példa erre az erdőtervezési 
rendszerfejlesztésünk, az erdőfelügyelőségi számítás
technikai rendszerépítés, számos hozamszabályozási 
és tervezési, illetve ellenőrzési módszer. 

A fejlesztési eredmények felhasználásával lehetőség 
nyílik a (szolgáltatási) célcentríkusan informáló erdőren
dezés fokozatos megteremtésére. Ennek jellemzője, 
hogy új erdő- és vadállomány állapotfelvételi mdósze-
rekkel ki lehet terjeszteni az állaptojellemzők körét és 
fokozni lehet pontosságukat és felhasználhatóságukat. 

A szolgáltatás sokrétűségének növelését igényli az 
erdő eddig is meglévő funkciói eddig elhanyagolt jelen
tőségének előtérbe kerülése és ezek fontosságának 
megnövekedése. Az elmúlt időben a környezet és az 
ember egészsége oly mértékben károsodott, hogy az 
erdő és környezete élővilágának, így a vadnak is, jelen
tősége megnőtt. Az erdő fatömeghozama és a vadállo
mány tarítékhozama ma már nem az egyedüli legfonto
sabb tényező, hanem döntő jelentőségű az ember élet
feltételeit javító víz-, levegő-, illetve környezettisztítás, 
sportlehetőség, esztétikai élmény stb. 

Addig tehát, amíg ez idáig elsősorban fatömegcentri-
kus erdészeti üzemtervezés és erdőtervezés, valamint 
terítékcentrikus vadászati üzemtervezés folyt, a jövőben 
az erdőrendezésnek az erdő és a környezetének vala
mennyi, az ember életfeltételei szempontjából lényeges 
funkciójának állapotfelvételére és tervezésére ki kell 
terjedni. A funkciók többrétűségéből következik, hogy 
más érdekviszonyokkal is kell számolnunk. Figyelembe 
kell venni az egész földkerekség globál érdekeit, ra
gaszkodni kell az össz magyar nemzeti érdekhez, de 
tekintettel kell lenni az egyes emberek jogos személyi 
igényeinek kielégítésére is. Ebből következik, hogy ez 
idáig az erdőgazdálkodás fatömeg hozam-termelésének 
és a vadgazdálkodás terítékhozam-termelésének leg
nyilvánvalóbb szervezeti egységei a gazdálkodók voltak 
és ezért a tervezés területi vonatkozási egysége is a 
gazdálkodó. 

A funkciók sokrétűsége viszont szükségessé teszi a 
nemzetközi érdekegyeztetést, az országos össznemze-
ti érdeket kifejező stratégizálást, a gazdálkodói szabá
lyozórendszer érvényesítését (erdőtervek, vadgazdál
kodási üzemtervek, erdőfenntartási alap, vadgazdálko
dási alap képzés, adórendszer stb.), és az egyes embe
rek igényeinek kielégítését. Ezáltal lehetővé válik a jö
vőben várhatóan nagyobb mértékben megjelenő ma
gántulajdonú vagy bérleményű erdők és vadászterüle
tek szakmai szabályozása is. Nem kiirtani kell a magán
tulajdont és annak tulajdonosi gondoskodásából szár
mazó elő-nyöket, hanem szakmai szabályozórendszer
rel kell gazdálkodását az össznemzeti érdek keretei 
között tartani. Részben módosul a jelenlegi állami gaz
dálkodók tevékenysége, hisz több funkciót kell ellátniuk 
többféle tulajdonba került terület figyelembevételévei 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 
(bérlet, kezelési, használati egyesülések, felvásárlások 
stb.). Megnő az erdőfelügyelet szerepe, amit meglévő 
jó szervezetével el is tud látni. A vadgazdálkodás fel
ügyelete pont az elmúlt történelmi időszak politikai és 
egyéb érdekcsoportok nyomása miatt nehéz helyzetben 
van, ezen változtatni kell. 

Mindezen szempontokat nem lehet és nem is szabad 
figyelmen kívül hagyni az állaptofelvételi és tervezési 
munka fejlesztésében. 

A jövő erdőrendezésének ez a rendszere alapvetően 
két részre különül el. Alapvető része az állapotjellemzők 
felvételére, ellenőrzésére, előfeldolgozására és a ké
sőbbi tovább-feldolgozásokat leginkább kiszolgáló for
mában való tárolására alkalmas alaprendszer, amely 
lényegében megközelítően megfeleltethető a jelenleg 
használt erdőleltár fogalmának. Erre épülnek fel az ún. 
szolgáltatási-célcentrikus részrendszerek, amelyek el
lenőrzési, felügyeleti, irányítási stb. részrendszerek. 

A modellezéstechnika lehetőségeinek alkalmazásá
val jó lehetőség nyílik az állapotjellemzők nagyszámú 

egymáshoz rendelésére, összevetésére, a kapcsolatok 
és törvényszerű ségekfelderítésére, a szakmai céloknak 
az adott feltételek melett eleget tevő legjobb megoldá
sára, hibák felderítésére, általános döntés-előkészítés
re, szaktanácsadásra, termelésirányításra, szolgálta 
tásra. A felhasználói értékét fokozzák a szélesebb kör
ben igénybe vehető technikai kivitelezhetőségek, külö
nös tekintettel a sokrétűen szolgáltatandó véginformá
ció minél szűkebb, csupán az elérendő célt adó megol
dásraés annak is képi megjelenítésére, valamint inter
aktívhozzáférésére. 

Az előzőekből következik, hogy az új állaptofelvételi 
és tervezési módszerek az erdő- és vadgazdálkodás 
valamennyi hasonló területén alkalmazhatóak. 

Lényeges rögzíteni azt a tényt, hogy az erdő- és 
vadgazdáiodás állapotfelvételének és tervezésének is
mertetett módszerfejlesztése teszi lehetővé újabb és 
újabb feladatok mind szélesebb körű megoldását, illetve 
ezeknek az erdőrendezés kereteit is meghaladó gyakor
lati alkalmazását. 

A HAMIS PRÓFÉTA 
Otrombán hamis tájékoztatást olvashattunk a Magyar Vadászlap januári számában. Másolat az eredetiről: 

„Kár, kár, kár... 
Az országos vadkáradatok tízéves adatsorát vizsgálva többször elhangzik, hogy pénzbeni 
értékük rendkívül nagyságban megnőtt. Ez abszolút számokban igaz. De ha a KSH által közölt 
inflációs árindexváltozással reálisan összehasonlítjuk az egyes évek vadkárértékeit, a valóságos 
növekedés nagysága csupán törtrésze a látszólagos növekménynek. Ez azt mutatja, hogy 
korántsem emelkedett a vadkár olyan mértékben, mint azt egyesek hirdetik! De menjünk 
tovább! A nemzetközi módszertan alapján elvégzett országos erdőegészségi állapotvizsgálat 
szerint az erdőrendezőségek által erdőként átvett állományokban a kártételek között a vad által 
okozott a legkisebb mértékű. És ez az egész ország esetében igaz!..." 

Mint a fent említett intézmény dolgozója és a felmérés résztvevője tiltakoznom kell az intézmény által végzett felmérés 
ilyen értelmezése és tálalása ellen. 

Először is, hamis az az állítás,hogy a „nemzetközi módszertan alapján elvégzett országos erdőegészségi állapotvizsgálat'' 
az összes erdeink re kiterjedt volna. Ez csak a befejezett, sikeres erdőkben történt meg, holott tudvalévő, hogy a vad főképp 
a folyamatban lévő, még befejezetlen erdősítésekben károsít. így a károk mintegy 90%-a kimaradt a szerző által hivatkozott 
felmérésből. 

Másrészt, a felmérésben nincs szétválasztva érték szerint az ember által okozott, és a tőle függő károsítás a természeti erők 
által okozót taktol. Erdeinket nagyon sok természeti csapás éri: jégverés, aszály, szélvihar, korai és kései fagyok, rovarrágás, 
taplók okozta korhadás, ismeretlen eredetű száradás, pusztulás. Ezekkel nem lehet a vadászok okozta kártételt párhuzamba 
állítani. Olyan lenne ez, kérem, mintha egy garázda rab összetöri a lakás berendezését, arra azt mondanánk, „mi ez egy 
földrengéshez képest, ami az egész házat, az egész várost romba döntötte volna." Az igaz, hogy egy szőlőtolvaj kártétele 
eltörpül a jégveréséhez képest, de hagyjuk azért futni talán a tolvajt? Vagy éppen dicsérjük meg, amiért „csak" ilyen kis 
kán csinált? 

Lehetséges ugyan, hogy a szerző végzett számításokat a gazdálkodó embertől függő, és a természeti csapások okozta 
kárértékekről. De akkor nagyon kíváncsi volnék, milyen értékkel szerepelteti például egy léces állomány kéreghántását, és 
hogyan veti azt össze - mondjuk - egy öreg tölgyesben néhány félparazita cserje megtelepedésével? 

Ha - mint a biometiia tudósa - elvégzi ezt a számítást, garantálom, hogy a gazdálkodó embertől, tehát esetünkben a 
vadászoktól függő kár az utolsó helyről az előkelő elsőre fog ugrani. 

Ennek kidolgozása közben talán az is eszébe jut majd a szerzőnek, milyen fogadalmat is tett a doktori dm megszerzésekor; 
minek a javára fordítja az ott megszerzett nagy tudományát. Mert bizony cikkének írása közben erről - úgy tűnik -
megfeledkezett. 

Reményfy Láasló 
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DR. TOMPA KÁROLY 

A z e r d é s z e t i n e m e s í t é s e l ő t t á l l ó feladatok 
A nemesítőknek a következő főbb területeken kell előrelép

niük: 

1 . Világosabban és egyértelműbben meg kell modnaniuk, 
milyen lehet és milyen legyen a fejlesztés, a program, mivel a 
nemesítés eredményeinek a hasznosítása együtt halad az 
ágazat általános anyagi-műszaki fejlődésével. A fajtákat nem
csak a jelenlegi termőképességből és ellenálló képességből 
kell vizsgáztatni. Azoknak legtöbbször meg kell felelniük a 
holnap erdőgazdasága részére a nem kevésbé fontos egyéb 
üzemi termesztési céloknak, körülményeknek, termékeknek 
(üdülőerdők, díszítő fásítások, méz-, virág-, gyanta-, taninter-
melés stb.) is. 

2. A fajta a termelés biológiai alapja, a termelésben betöltött 
szerepe egyre meghatározóbb. A tudományos technikai forra
dalom a klasszikus, intenzív erdőműveléssel is szép eredmé
nyeket elérhet. A „vad" fafaj helyes megválasztásával, gondos 
talajműveléssel, trágyázással, öntözéssel stb. az erdei termő
helyek termőképességét jól ki tudjuk használni. A termőhelyi 
tényezők feljavítása azonban igen költséges és csak akkor 
hatásos, ha rövid idő alatt újabb és újabb nagy befektetéseket 
hajtunk végre, vagyis a beavatkozásokat megismételjük. A 
nemesítési munkát ezzel szemben egy generáción belül álta
lában csak egyszer kell végrehajtani, gazdasági hatása mégis 
az állomány egész élete folyamán érvényesül. A termőképes
ség tartós fokozásának legbiztosabb útja az, hogy a fák örök
letes tulajdonságaira intenzív nemesítési eljárással befolyást 
gyakorolunk. 

3. A fajtákat a kutatónak végig kell kísérnie a termesztés és 
a feldolgozás folyamán. Vagyis a nemesítő fokozottabb mér
tékben legyen művezető-fejlesztő, aki a fajtát és a termesztés
technikát egyaránt ismeri. A nemesítés ugyanis nemcsak ked
vezőbb tulajdonságú fajták előállítását, hanem a legfejlettebb 
termesztési módszerek kidolgozását is jelenti. 

4. Az erdőművelőkkel való szorosabb együttműködést min
den nemesítő szívügyének kell tekintse. Ha nem sikerül a 
hosszú évekig tartó kutatómunkával előállított fajtát segítsé
gükkel alkalmas (homogén) területen elhelyezni, ott minden
féle károsítótól megvédeni, a növekedést, rezisztenciát minél 
gyakrabban megállapítani és minden feltűnő jelenséget lelki

ismeretesen regisztrálni, akkor jobb, ha a nemesített anyag 
előállításának es szabadföldi kísérletbe való kihelyezésének 
nagy ráfordításait eleve megtakarítjuk (azaz a munkát el sem 
kezdjük). 

A nemesítési kísérleti területeknek egyben demonstrációs 
szerepkört is be kell tölteniük, ahol a szemmel is jól látható 
eredmények nemcsak elismertté, de vonzóvá is teszik a fajtát. 

5. Fontos a termőhelytűrésre való nemesítés. A hazai, 
erősen eltérő termőhelyeknek körülményeinkhez igazodó, 
azoknak megfelelő genetikai potenciállal bíró fajtákra (fajta
szortimentre) van szükségünk. Ez a bővített erdőgazdasági 
újratermelés alapvető feltétele. A nemesnyár-fajtákat pl. el kell 
vinni a .búzatermő" talajokról (ezt követelik meg hazánk adott
ságai, élelmiszer-orientáltsága, a lakosság jó ellátása). El
sőbbsége legyen tehát azoknak a fajtáknak, amelyek ugyan 
kisebb hozamúak, de nagyobb termőhelytűrósűek. 

6. Előtérbe kell kerülnie az energiatakarékos termesztés
nek, az .extenzív" termesztéstechnikát tűrő (pl. mélyforgatást 
nem kívánó) és a gépi fakitermelést elősegítő fajtatulajdonsá
gok iránti igénynek. Ebből következik a termesztési ós feldol
gozási technológiáknak, valamint a biológiai alapoknak ösz-
szehangolt fejlesztésére vonatkozó fokozott gyakorlati köve
telmény. 

7. Hamarabb eredményre vezető nemesítési módszerekre 
van szükség. Ennek ellenére a fajta köztermesztési alkalmas
ságának kimondásával célszerű mindaddig várni, amíg a ter
mesztési lehetőségekre, a termesztési technológiai kívánal
makra, valamint a használati érték főbb mutatóira kielégítő 
választ nem kapunk. 

8. A fajtaelismerés rendszerének serkentenie kell a neme
sített fajták szortimentjének állandó fejlesztését. Pontosab
ban, részletesebben szükséges megismerni, hogy az új fajtát 
milyen termőhelyen, milyen eddigi fajta helyén, milyen techno
lógiával javasoljuk bevezetésre. 

9. Bővíteni és gondosan ápolni kell a kialakult és eddig is 
eredményesnek mutatkozott nemzetközi kapcsolatokat. Alap
vető fontosságú az erre alkalmas kutatók kinevezése, tovább
képzése, támogatása. 

JAKAB JENŐ 
Tudja-e, hogy...? 

Az erdőállományok kivágásának következtében parlaggá váló területek nagysága évente 6 millió hektárral növekszik. A degradált 
területek jelentős része jobb gazdálkodással helyreállítható lenne. Becslések szerint évente mintegy 21 millió ha. 
A talajra jutó fele vél tömege szárazanyagban kb. 4000 kg/ha évente, s ez tápanyag-visszapótlásként 80-120 kg nitrogént, 8-12 kg 
foszfort, 40-120 kg káliumot és 20-60 kg kalciumot jelent a növényzet részére. Ez meghatározó jelentőségű az erdő tápanyagszük
ségletében. A talaj szervesanyagának és tápanyagtőkéjének fenntartása mellett nagy szerepet játszik a talaj kedvező fizikai 
állapotának megtartásában, az erózió és a kilúgozás mértékének csökkentésében. Ezek a tudományos kutatásiák eredményeire 
támaszkodó megállapítások alátámasztják a faállományok meliorációs hatásaira és a talaj termékenységének fenntartására vonatkozó 
ismereteinket. 
Ma még érintetlen az amazóniai esőerdők legalább 80%-a, ugyanakkor a Szahara környéki és más szárazabb régiók erdővel borított 
területeinek kb. 80%-át már elpusztították Szükségesnek látszik mindkét régióban azonnal megvitatni ezeknek a tényeknek az 
emberiséget fenyegető kihatásait. Bebizonyított tény, hogy a Balamtes aegyptíaca nevű alacsony növekedésű fafaj és a Boscia senegalensis 
nevű cserje elterjedése Szudánban jelentős haszonnal járt Az 1984-es éhínség idején e két növény gyümölcse nagyobb kalóriafel
vételt tett lehetővé a helyi lakosságnak, mint ugyanezen idő alatt a teljes élelmiszersegély-program. 
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ERDŐKERÜLŐBEN 

JÉRŐME RENÉ: 

A nagy kaland II. 

A tudatos erdőgazdálkodás kezdetei itt Máramarosban a 
XVIII. sz. közepére tehetők, arra az időre, amikor Mária 
Terézia az itt ősidők óta felszaporodott favagyon kihaazná-
lására az osztrák tartományokból famestereket telepített 
ide. Ezek családi legendáit őrző utódaival még találkozhat
tam, és velük sokat beszélgethettem Schmotzer rakodómes
ter, Tuscher telefonvonal felügyelő, Visauer központi alkal
mazott, Jungwirth a tgk.-vezető, aki csak néhány 0/00-kel a 
vérében érezte biztonságban magát a volán mellett, és még 
sokan mások a Selmecen képzett erdőtisztek hatására elma
gyarosodva tovább is őrizték az annakidején magukkal ho
zott erdészeti kultúrát. Ennek az erdőgazdálkodásnak két fó 
céha volt: a fát minél teljesebb mértékben és gyorsabban az 
országba juttatni és a kitermelt területeken minél előbb új 
és a céloknak minél megfelelőbb faállományt létrehozni Az 
ősállapotú magashegységi erdő a vízi utak kialakításával 
ontotta a fát. A lucot éhezve várta az ország, a jegenyefenyőt 
már kevésbé - merev szálú fáját a magyar asztalos nem 
szívesen gyalulta -, a bükk meg nem bírta a szinte egyedül 
lehetséges vízi utat és így már az erdőn is csak útban állt... 

Maradt felújításra egyedül a luc. A termőhely az évi 1100-
1200 mm-es csapadékkal, 500-tól 1500-1600 m tengerszint 
feletti magassággal ennek kiválóan megfelelt, és az ősidőktől 
a helyi körülményekhez alkalmazkodott fajta bőven hozta a 
tobozt. A nehézségi erőt célszerűen hasznosító, egyre növek
vő mértékű fahasználat mind nagyobb kiterjedésű vágáste

rületeket hozott létre, és ezeket előbb maggal, később cse
metével lelkiismeretesen fel is újították. Egyszer, egy rend
kívül meredek oldalt magam is maggal újíttattam fel: úgy 
szórtuk lefelé bukdácsolva a szárnyas magot a nyakunkba 
kötött zsákból, mint az alföldi paraszt a búzát. De jártam 
olyan sűrűségben is, amit állítólag egyszerűen tobozzal újí
tottak fel. 

A végtelen monokultúrát azonban még ez az istenáldotta 
erdőtermő hely is csak látszólag bírta. Jelzésnek kellett 
vennünk, hogy Kőrösmezőn nagymértékű szúkárosítás lé
pett fel. A minisztérium az egyetemről Haracsi hajóst ós 
Győrfy Jánost küldte ki szaktanácsadóként. Egyik este az 
ottani tiszti szállóban futottam össze velük, ók is az erősza
kolt fafajválasztást okolták. Az ökonomóiai meggondoláso
kat is figyelembe véve, no meg az anyagmozgatási lehetősé
geket, javaslatuk így hangzott: 

- Ki kell termelni és felújítani - megint csak luccal... 
Anyagmozgatási lehetőségnek csaknem kizárólag a ne

hézségi erőt kihasználó kézi munka és vízi erő kínálkozott, 
amit célszerű eszközök és századokon át kialakult módsze
rek sokszoroztak meg. A kéziszerszámok között első helyen 
kell a fejszét említem. Itt már az iskolásgyerek is ezt szoron
gatta a hóna alatt. Nem szerszám-műszer! Élének csúcsától 
nyelének végéig pontosan egy méter hosszú - akár a párizsi 
etalon - és mindent evvel mértek. Éle mint a borotva, ceruzát 
lehetett vele hegyezni Számtalanszor láttam, amint a hucul 



a patak mellett guggolva végtelen türelemmel fente válasz
tott kövén. Mozgatáshoz főleg capint, stangát és rönkfordítót 
hnngnálfailr, rendkívüli erőt lehetett velük kifejteni. 

A termelés az erősen felszaporodott idős állományokban 
egyelőre csak tarolásos véghasználatként folyt. A fejszével, 
fürésszel hegynek döntött törzset a kroona a meglehetősen 
laza talajon megfogta. Ez nyáron történt, ezért a száradás 
meggyorsítása végett a fekvő fa szabaddá vált felső részét 
lekérgezték, legallyazták, de a csúcsát rajta hagyták. A dön-
tés-kérgezós, gallyazás általában szénakaszálásig tartott ek
kor mÍTiH«nlri kaszálni, szárítani, gyűjteni ment. Szent dolog 
volt, akár az aratás az Alföldön, egyik legfőbb élelmiszerük 
- a tej - függött tőle. Mikor már az aborákban állt a friss 
széna, folytatódott az erdei munka. Következett a „csúcso-
zás, forgatás". A fa csúcsát levágták, majd megforgatták a 
szálat, hogy a felfekvést is legallyazhassák, kérgezhessék. Az 
így felkészített szál gyakran már magától is megindult a 
meredek lejtőn, majd beleért a mellékvölgyben előre elkészí
tett és több éven át is használt száraz csúszdába. Ha nem, 
úgy segíteni kellett ehhez, vagy akkor is, ha útközben valami 
- tuskó, szikla - megfogta. A csúsztatókat Mária Terézia 
famesterei honosították itt meg, ugyanúgy, mint a tutajozást 
is. A helybeli ruszinok gyorsan tanultak és kiváló famunká-
sokat ismerhettem meg közöttük. Nem sértődtem meg, ami
kor a műszerrel kitűzött irányvonal helyett más nyomvona
lon építették meg az első csúszdámat. Miért? - kérdésemre 
csak annyit válaszoltak: 

- Megállt volna benne a fa... 
Hát igen. Móric bácsi arra nem taníthatott meg, hogy 

mekkora legyen a lejtés, csak arra, hogy miként kell fékezni, 
vagy szükség esetén kenni a csúszdát. Leg-
többnyire maga a lejtő határozza meg az 
esést. Sokszor elnéztem, amint mennydör
gésszerű robajjal száguldtak a köbmétert 
meghaladó szálak és fúródtak a vetet be. 
Kisebbek néha a levegőben úszva értek ki. 
így szenvedett balesetet egyik kalibaő-
rünk. Figyelmetlenül közeledett törött fa-
szilánkért a vetethez és egy légi vándor 
fejen találta. (Feje amúgy sem volt komp
lett, többször kért, hogy vegyük meg a fel
eségét medve-csaléteknek...) 

A vetet széthúzatása általában téli 
munka. A gyakran felázott, puha talajt a 
feltöréstől csak a fagy védi meg. A rakodón 
folyt a fa felkészítése - a java tutajfának, a 
törött darabok, szilánkok papírfának. így 
került végülis a kitermelt fa felmérésre, 
anyagszámadásba. Hiányzanak belőle a 
vágásban maradt csúcsok, a közelítés köz
ben szilánkká széttört és a vágásból lehoz-
hatatlan szálak, a csúsztatój avításhoz fel
használt és sok egyéb apadék. Maga a 
csúsztató sok fát eszik, az új építéséhez 
folyóméterenként egy köbméterrel szá
moltunk. Eleinte nem vettük szab a, ké
sőbb számolnunk kellett a tüzelésre fel
használt, nem kis mennyiséggel is. 

A tutajozás és úsztatás volt akkoriban a kiszállítás egyet
len lehetséges módja. Gyakran emlegettük ekkor a főiskolán 
tanultakat, de itt tudtuk meg, hogy fán, vizén, tóton, sőt 
szándékon túlmenően sok minden más is szükséges. Elsősor
ban kiépített part és meder, megbízható távbeszélőrendszer, 
szigorú szervezettség. Ezt kerületemben készen kaptam, sőt 
a gátrendszer is működőképes állapotban volt az erdőigaz
gatóság teljes területén. Ebből nekem egy jutott, a Kvaszni-
gát. A Popiván 1940 m magas csúcsának északi oldalához 

csatlakozó vízgyűjtőt zárta. Kőszekrényes mestermunka. 
Kapujában a bárdolás szinte gy alulásnak hatott, dicsérve a 
helybeli fiamunkások tanulékonyságát. A gátak általában 
kőszekrényesek voltak. Hasonló módon alakították ki a par
tot is. Főleg a kanyarokat kellett jól biztosítani, mert a 
mellékvölgyek meglehetősen nagy lejtésűek voltak és ezek
ben a tutaj kormányszerkezete egyedül nem volt elég az 
iránytartáshoz. 

A tutaj elkészítését „furás"-nak mondták. A tutajozáshoz 
előkészített fát a máglyából a mederbe görgették Az egysor-
ban, egymás mellett elhelyezkedő hosszú szálak adták ki a 
„talp"-at. Ezeket előrenéző vékonyabb végükön faheveder
rel, facsapokkal „szeg"-ekkel mereven összekötötték A sze
geket keményfából előre készítették a kézi csigafúrónak 
megfelelő méretben, majd a megfelelően fúrt lyukakba ver
ték. A talp hátsó végét szintén előre elkészített, mogyoró
gúzzsal fogták lazán össze. A gúzsnak a szálakhoz rögzítése 
szintén facsapokkal történt. A talp hátsó végére, szabadon 
fekve került a „felteher", a külön máglyázott, rövidebb tu
tajra. A talp elejére „evező"-tartó bak került. Az erre szintén 
facsapokkal, mozgathatóan felhelyezett evezők szolgáltak a 
tutaj irányítására. Egy vagy két evező, a talp méretétől 
függően. Megfelelő körülmények között két talpat is képez
tek és a másodikat utánfutószerűen, ugyancsak gúzzsal 
akasztották az elsőhöz. így 100 m fát is el tudott kormá
nyozni két jó tutajos. 

A tutajhoz leghátul tartozott még a „fék". Ez gúzzsal 
pórázra kötött karácsonyfából, nagyobb fenyőcsúcsból állt. 
A tutaj végében vitték T n « g n V W « i Feladata az volt, hogy a 
vízbe hajítva a tutaj futását szükség esetén lelassítsa. A tutaj 

ugyanis a hullámok tetején gyorsabban siklik, mint ahogy a 
víz halad, mert ez követi a meder minden egyenetlenségét. 
A patakmedret ennek ellenére laposra kell rőzse-fenékgá-
takkal kiképezni, hogy a vizet minél jobban ki lehessen 
használni, A tutaj ugyanis „kisvíz"-nél teljesen megfekszi a 
feneket, később a „gátvíz'' enyhén emeli csak meg, a tatja 
mögött torlódó víz hajtja előre, részben a fenéken csúszva, 
horzsolodva. Csak a fő völgyben, a folyón talál annyi vizet, 
hogy szabadon úszva haladhasson. 
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A tutaj manőverezési képessége tehát meglehetősen ki

csiny, magát a vizet és az egyes tutajok indítását kell úgy 
megszervezni, hogy az ilyen kiszállítási mód nagyméretek
ben eredményes legyen A rahói erdőigazgatóság víziút
rendszere a Tiszára alapozódott. Ez Rahó fölött két ágra 
szakadt: a Fekete- és a Fehér-Tiszára. Mindkettőnek fürt-
szerű elágazása volt a havasok alatti, gátakkal ellátott víz
gyűjtőkhöz. A Fekete-Tiszára négy gát szolgált (Apsinec, 
Douzsina, Koz mecsek, Lazeszczina), a Fehér-Tiszára öt 
(Lolin, Hoverla, Balcatul, Scsaul és Kvasz ni). Tutajok ezek 
alól indulhattak, de a medrekben akkor is volt víz, amikor 
minden gát zárva volt, mert a mellékfolyásokból, számos 
forrásból is történt betáplálás. Ez volt az „alapvíz", ezen 
történt a tutajok fúrása, kötése. Az indítás csak „gátvíz "-zel 
történhetett. A két főág külön-külön is működtethető volt, 
de ha Tiszaköznél kevés volt a víz, együtt kellett futtatni a 
két Tiszát, hogy a tutajok a bocskói faraktárba leérjenek. Ez 
volt az igazgatóság területén a végállomás, innen már külön
böző módokon folytatta a fa a megrendelőhöz az útját. 

Hasonló volt a méteres választékoknak, a papírfának a 
k i u g ^ l K K i a i vízi úton, „úsztatás"-saL A zömmel tutajrakodó
kon képződött és helyben sarangolt ilyen fát helyileg kézzel 
készített, kétméteres darabokból összerakható, mozgatható 
csúszdákon fejszével, csáklyával noszogatva juttatták a víz
be. Ez ugyancsak igazgatósági szervezéssel, főleg ősszel, a 
tutajozás befejeztével történt az esőzések következtében 
megnőtt alapvíz és ugyancsak gátvíz eregetése mellett. Csú
nya munka volt. Sok fa akadt meg végig a partokon és 
csúfította el heteken át a vidéket, nehezítve a nyomtató ló 
szájának bekötését. Egyik éjjel három honvédségi országos 
járművet fogtam el, amint a konyha részére akart némi 
tüzelőkiegészítést szerezni. A fát lerakattam, a fogatokat 
elzavartam, de előbb más, személyazonosságot igazoló bizo
nyíték híján „corpus delicti"-ként szuronyaikat elkoboztam. 
A csendőrök megijedtek, amikor bevittem reggel hozzájuk, 
el sem akarták fogadni. A hegyi vadász-alakulat parancsnoka 
jött értük hasonló esetek megakadályozását ígérve. Az úsz
tatott fa végül is a Rahón felállított „gereb"-en akadt fenn 
és került ki pártolásra, sajnos nem tudtam meg, hogy igaz
gatósági szinten mekkora apadékkal. Pedig már mérhető 
volt. 

A vízi szállítás az adott körülmények között - gépi tech
nikának szinte teljes hiányában - az egyetlen, de közel sem 
olcsó módszer volt. Igencsak anyagigényesnek bizonyult. A 
tutajok befúrása, a sok „havaria", mind sok fát emésztett fel, 
nem beszélve a gátak, partvédőművek számára szükséges 
anyagról, aminél csak a rugalmas fa jöhetett számításba. 
Rengeteg veszteséget okozott az időjárás. Egy, az egész igaz
gatóságot érintett felhőszakadás egyedül a Kvaszni-patakon 
tutajfúrásra előkészített, kereken 1000 m első osztályú 
lucfenyőszálfát sodort el és kis níján magát a gátat is. A rahói 
vashídon állva néztem, miként száguld a fa a vízben, és 

Az akácot értékeli (több magyar közlésre is hivatkozva) 
Müüer, F. az ausztriai erdészeti kutatóintézetben. Részle
tesen foglalkozik hasznos és hátrányos tulajdonságaival, 
majd megállapítja, hogy legyengült termőképességű ős
honos erdőtársulások elegyítésekor nehezen elviselhető-
ségét minden egyéb jó tulajdonsága ellenére sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Nem szabad hagyományos érte
lemben vett erdei fafajnak tekinteni, inkább a nemes 
nyarakhoz hasonlóan „plantázs-fafajként" kezelni, gon
dolva arra, hogy képességeit csak jó termőhelyen, gondos 
nevelőmunkával és nagy termőképességű kíónok alkal
mazásával használhatjuk ki teljesen. 

(OFZ 1991. 11. Ref.: Jéróme R.) 

később hallottam, hogy zömét a Tisza a nagy jobbkanyarja 
után a román partra dobta ki... Egy ™<>"ífr alkalommal végig 
kellett nézzem, hogy a Paulik-völgybe vezető kisvasút hídjá
nak szűk nyílásához forgolódva közelítő egyik tutaj miként 
zárja el a tutajutat és fut rá megállíthatatlanul 40 másik. 
Óriás lapokból rakott kártyavár összeomlásához hasonló
képp. Szerencsére emberáldozatot nem kívánt, de a kár a 
szétbontás költségével, az anyag elveszésével hatalmas volt 
Változtatásra azonban mód nem volt, hiszen háborúban 
álltunk. 

A kár elenyészni látszott ahhoz a termérdek fához viszo
nyítva, amit egyelőre kizárólag véghasználattal kellett kiter
melnünk, de gondolnunk kellett a jövőre is, amikor a megta
karított véghasználatok majd elfogynak és a faigény kielégí
tését részben elohasználatokkal kell kielégítenünk. Erről a 
központban tartott tiszti értekezleteken sok szó esett, míg 
végül is belefogtunk a gyérítésekbe. Első feladat volt a kerü
letvezetőket a jelölésre megtanítani és erre a munkára rá is 
venni Eddig ők legfeljebb törzseket számoltak addig, amíg 
a vágástervben előírt fatömeg összejött, ott aztán megjelöl
ték a szélső fákat. A gyérítésjelölés számukra új volt, a cseh 
időkben ilyen nem volt. A favágókkal nem volt probléma, de 
mi lesz a tutajozással? Másképp az anyag ki nem mehet A 
vékony vég heveder ácsolását nem engedte meg, kisebb fúrt 
lyukon át dróttal kellett a talpat összekötni. Nehéz munka 
volt a rúd tutajozása és gyakran életveszélyes. Csak a fake-
reskedők örültek neki mert a faraktárban a tutajjal kiszál
lított „rúd"-anyagból többféle választékot tudtak haszonnal 
kimanipulálni bányafát, sőt vékonyabb fúréazrönköt is... 

Ha az erdő nevelés meg is indult, az állományátalakftásra 
még nem gondolhattunk. Minden erőnkkel a kiszállítást 
kellett fejlesztenünk. A központban Révay Ferenc vezetésé
vel megalakult az építésvezetőség (lásd Erd. Tört Közi. 
1991. V.) és hatalmas iramban indult a központi érdekeltsé
gű fejlesztés. Az erdőhivatali jelentőségű fejlesztést a köz
pont csak úgy támogatta, ha a hivatal azt alapos indokolással 
részleteiben is megtervezte. Hitelkeretet csak a teljes terv-
dokumentánió jóváhagyásával kaphatott. Terveztem és épí
tettem rt^wghmMrahhftáanhit., fahidakat, vázlatosan meg
terveztem a később hírhedtté vált pauliki hidat de mert ez 
közútinak minősült, az államépítészet hatáskörébe utalták 
így jártam a községi templom építésével is, azt meg az 
egyházközség nem fogadta el (külön állt a torony a templom
tól és ezt nem vették be). Megterveztem a kocsisunk magán-
építkezését is. Több nem fért bele a három évbe, hisz egyet 
csak a kerület átnéz etes bejárása vett igénybe. Közben meg 
bajlódni kellett katonai beszállásolással, egyszer pár hónap-
ra engem is behívtak a kárpáti „erődítményvonal" építésé
hez. Három erdészemtől kellett fegyelmileg megválnom, 
gépkocsimat a honvédség „igénybe vette". Végül engem is 
behívtak egy évre hadműveleti területen teljesítendő szolgá
latra. Végiggyalogoltam 1000 km-t a nagy ukrán síkságon -
visszafelé. Hazakerülve már a minisztériumba osztottak be 
szolgálattételre... 

lönösen nagy. Mintha valamilyen időgépbe ültettek volna, 
egy évszázaddal előbbi ósi erdőgazdaságban éreztem ma
gam, ahol megállt az idő, a körülmények pedig mindennek 
értelmességet igazolták. A második világháború taszított 
újra a fejlődés szekerén. Az első motorfűrésszel Kiev mellett 
a német műszaki alakulatoknál talákoztam, Sztalinyec-von
tatókat meg szerte a földeken láttam ácsorogni ott, ahol az 
utolsó csepp üzemanyag éppen kifogyott belőlük. Vajon mit 
hozott azóta a gépesítés a Maramarosi-havasok oldalain 
díszlett erdőkre?... 

Nem lenne teljes a kaland vad nélkül, de erről majd a 
következő számban. 



Megemlékezés Jankó Sándorról 
- születésének 125. évfordulóján -

Az elmúlt évben - születésének 125. évfordulóján -
Vasváron megrendezett ünnepségen emlékezett meg a 
szakma Jankó Sándor munkásságáról. Kár, hogy vi
szonylag ritkán fordul elő hírneves elődeink évfordulója, 
ilyenkor kényszerül az ember szembenézni mindazzal, 
amit e neves emberek életükben alkottak, s rádöbbenni 
arra, hogy szerény lehetőségeik mellett is mi mindenre 
voltak képesek. Nyugodtabbak voltak? Több volt az 
idejük? Vagy egész egyszerűen jobb képességűek, 
szorgalmasabbak voltak nálunk? 

Jankó Sándor életművének egyes darabjait morzsol
gatva, futnak át rajtam e gondolatok. 

Itt ülök, most, az egyetemi könyvtár hűvös kis szo
bácskájában, előttem mindaz, amit az utókor megmen
teni képes volt Jankó Sándor hagyatékából. Megsárgult 
könyvek, kézírásos jegyzetek elaggott betűi mesélnek. 
Lehunyom a szemem, s megpróbálom elképzelni, mi
lyen lehetett, bár a földméréstani tanszékre nap mint 
nap belépve, portréja köszönt rám a szemközti falról, 
valahogy nem sikerül. Megfáradt teste közel 68 éve 
porlad már a földben... Vajon milyen lehetett? El tudják 
mondani mindezt a könyvek, jegyzetek? A száraz szá
mokból, vonalakból alkotott tudomány sáncai mögül 
kibukkan az ember? 

Termékeny volt és szorgalmas. Munkássága a föld
méréstanon és fotogrammetrián kívül átfogta a mai er
dészeti feltárás jelentékeny részét is, ami később - a 
geodézia és fotogrammetria önállósulásával és fejlődé
se következtében fellépő tartalmi változásával - más 
tanszékre került át. Olyan tantárgyakra gondolok, mint 
a Vadpatakszabályozás s az Erdei szállító berendezé
sek: a Mesterséges pályák és a Vízi szállító berendezé
sek. 

Kézírásos és nyomtatott jegyzetek, könyvek idézik 
tanszékünk mai profilját is: Az Erdészeti földméréstan I. 
része; Műszertan, II. része; Gyakorlati mérése, könyvei. 
1915-ben Pozsonyban jelent meg: A planiméterek 
használatáról c. tanulmánya, majd 1917-ben ugyancsak 
Pozsonyban a Fotogrammetria c. tankönyve: az első 
magyar nyelvű munka ebben a témakörben. S még 
sorolhatnám . S mindaz, ami ma már nagy valószínű
ség szerint nem föllelhető: feljegyzések, papírdarabok 
ezrei talán, amelyeket előadásaira vihetett magával. 
Mert miért lett volna más, mint mi? Mert egy nosztalgikus 
korba született bele? 

Lapozgatom a Földméréstan I. rész című, nagyságos 
Jankó Sándor főiskolai tanár úr jegyzetei alapján 1909-
10-ben kézírással készült munkát. Hatalmas elméleti és 
gyakorlati tudását hallgatói vetették papírra. Okulásul az 
utókor számára: milyen nehéz is volt a kezdet! Már a 
címlap is magával ragadja a nem szakember olvasót is. 
Az erdő és a földmérés egybeolvadásának, harmóniá
jának szimbólumai néznek farkasszemet velünk: vonal

zók és teodolit az erdei tisztáson, belőlük intarziával 
kibuggyanó tölgyfalevél s az örök felirat: Üdv az erdész
nek! Es alul a megjelenés dátuma felett gyöngybetűkkel 
az ősi város neve: Selmecbánya! 

Lapozgatom a jegyzetet és szinte magamnak sem 
merem bevallani: bosszankodom, hogy miközben ezen 
megemlékezést kell írnom... holott inkább a jegyzetet 
olvasnám. Még avult részei is milyen tanulságosak! A 
gyöngybetűk viszik a szememet magukkal: a földmérés
tan tárgya és célja, térkép, illetve szeivényrajz, az akkor 
új mértékegységnek nevezett méter, a régi mérték
egységek: az öl, a láb, a hüvelyk, a vonal, a pont, s a 
megfelelő területegységek, a látó- és irányzóeszközök, 
a nézőhasadék vagy dioptra, a Reichenbach-f éle optikai 
távolságmérő,közvetett távolságmérés a Stampfer-
féle szintezőműszerrei s.í.t., s.í.t. És megannyi csemege 
a földméréstörténet és terminológia reménybeli kutató
inak! Vajon nekem lesz még időm erre? 

Rövid, 78 oldalas, mintegy B3-as méretű könyvecske 
van most a kezemben: írta Jankó Sándor főerdőtaná-
csos, m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai r. tanár, 
nyomtatott „Pázmány" Irodalmi és Nyomda Rész
vénytársaság könyvnyomdájában, Pozsonyban, 1917-
ben. A címe: Fotogrammetria. Csak földi fotogrammetria 
volt 1917-ben, még nem szakadt el bölcsőjétől, a földtől. 
A magyar szakirodalomban első ilyen témájú könyv 
röviden, egyszerű és könnyen megérthető alakban mu
tatja be a fotogrammetria gyakorlati, mindennapi alkal
mazásának módjait. Bár tartalmát meghaladta az idő, 
kristálytiszta gondolatmenete ma is világító lámpás le
hetne. 

A planiméterek használatáról c. tanulmányának kü
lönlenyomata (Kiadási hely: Pozsony, év: 1915) Róth 
Gyula professzoron keresztül kerülhetett könyv
tárunkba. A tanulmány első oldalán elszürkült tétova 
betűk, Jankó Sándor aláírásával: „Róth Gyula barátom
nak szíves emlékül". Mellette golyóstollal a bevételezés 
dátuma és a lettári szám: 310/1745-1967. 

Jenéi Jankó Sándor 1866. február 28-án született 
Vasváron. Sopronban letett érettségi vizsgája és Graz
ban leszolgált önkéntesi éve után a hatalmas, szabad 
természet iránti szeretete a Selmecbányái erdészeti 
akadémiára vitte 1887 októberében. Főiskolai évei alatt 
mind tanulmányaiban, mind a sportban, mind az ifjúsági 
kör elnökeként elért teljesítményei következtében mind
végig tisztelet és közmegbecsülés övezte, éppúgy, mint 
későbbi munkaköreiben. Az 1906. év májusától félévet 
töltött közép- európai tanulmányúton, hogy az erdészeti 
földméréstant, az erdei szállítóberendezéseket és a 
vadpatak-szabályozást adta elő. A földméréstani tan
szék javarészt az ő alkotása, melyen mindvégig féltő és 
rajongó szeretettel csüggött. Vajon láthat-e most vala
honnan bennünket, utódokat? Figyel-e minket aggódó-



ERDŐKERÜLŐBEN 
an, hogy vajon hogyan sáfárkodunk hagyatékával? 
Egyáltalán, mit szólna hozzánk, ha tudna? 

1920-tól két évig a főiskola rektora volt. Éjszakákat 
töltött íróasztala mellett. Az emberfeletti munka tönkre
tette egészségét: 1923. május 14-én Vönöckön, sógora 
birtokán örök pihenésre hunyta le szemét. Munkája 
komoly öröksége és szilárd lépcsőfoka a magyar erdé
szet történetének. Megemlékezésemet hadd fejezzem 
be nekrológírójának megható szavaival: 

Késő este volt már, mikor a menet a temetőbe 
érkezett... Boleman Géza, a főiskola rektora a tanári kar 
nevében, Sébor János, az elhunyt asszisztense az ad

junktusok, s tanársegédek nevében, Kr/szt/ánerdőmér-
nök-hallgató pedig a tanítványok nevében vett búcsút az 
elhunyttól..." 

„Az az ifjúság, melyet ő nevelt, tanított, sűrű sorokban 
kísérte az elhalt mestere koporsóját és az ősi selmeci 
hagyományok szerint helyezte fáradt testét örök nyuga
lomra. Amíg a klopacska együtt koppant a hulló rögök
kel, a régen végzett öreg filiszterek is könnyes szemmel 
búcsúztak elköltözött tanáruktól. Mintha maga a régi 
Selmecbánya lelke eljött volna erre a temetésre tépett, 
szomorú köntösében együtt sírni a sírókkal..." 

Dr. Bácsatyai László 

Tisztelt Egyesület! 
Még decemberben írtam egy levelet Önöknek, hogy be 

szeretnék lépni az egyesületbe és szeretném, ha megkapnám 
havonta az Erdészeti Lapokat. Válaszul megkaptam egy nyom
tatványt és egy csekket. A nyomtatványt kitöltve visszaküldtem, 
a csekket befizettem. Januártól kellett volna kapnom az Erdé
szeti Lapok-at. Most árpilis 27-et írunk és az újságnak semmi 
híre. 

Szeretnék levelemre egy korrekt választ kapni. Amennyiben 
az Erdészeti Lapokat nem küldik, kénytelen vagyok más for
rásból beszerezni ezt afolyóiratot. 

Valamint afelől is szeretnék érdeklődni, hogy Magyarorszá
gon milyen más erdészeti szaklap létezik még, és milyen módon 
lehet azokat előfizetni. 

Előre is köszönöm 
Schmidt Tamás oki. erdőmérnök 

Kedves K o l l é g a ! 

R e m é l e m a  terjesztési g o n d o k hama r mego ldódnak . E g y é b 
erdészet i szaklapo k -  Erdgazdasá g é s Faipar , A  H e l y z e t -
e lőf izetését a  lapokban fe l tünte te t t c ímeke n tehete d m e g . 

KI KI KI KI KI 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Levelem bemutatkozással kezdem. Fókusz László vagyok, 

18 éves és munkanélküli. A szakmám erdőmüvelő-fakitermelő 
szakmunás, és több más jogosítványom van a szakmán belül. 
Mátrafüreden jártam iskolába, de mióta végeztem, több bar
átommal együtt munkanélküli vagyok. Sok erdészetet felkeres
tünk már a környéken, de nem kellettünk sehol sem. Ez igen 
elkeserítő és kilátástalan számunkra. 

Nem vagyunk az idős emberek ellen, de ahol jártunk, több 
idős ember dolgozott, mint fiatal, akik jól képzettek, ismerik, 
alkalmazzák az új technikákat. Még ismerősök révén sem 
sikerült elhelyezkedni. '91-ben Mátrafüreden2 osztály végzett, 

92-ben 3 osztály, utána pedig 4. Most mi sem tudunk elhelyez
kedni, mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Nagyon elkeserítő a 
helyzetünk. Az is felháborít, hogy az oly sokat emlegetett 
erdőtelepítés nyomait sehol sem látni. A sok szántó-legelő, 
amiket senki sem használ, parlagon hever. Igy nem lehet az 
erdőterületet gyarapítani, ha nem teszünk semmit. 

Ezen kívül szeretném levélben megkérdezni, hogy milyen 
feltételek kellenek egy szakmán belüli vállalkozás létrehozásá
hoz. (Szakmailag és anyagilag a gépek meglennének hozzá pl. 
fűrészek, traktor). Válaszukat előre is köszönöm. 

Kedves Fakus z Lász ló ! 
Sajnálat ta l o l vas ta m levelét , am i e lhelyezkedés i lehetősé -

ge inek nehézségéve l f og la l koz i k , d e sajnos -  é s ez t r emé le m 
megér t i -  n e m tudo k konk ré t javas lato t adn i , hog y lakóhely e 
k ö r n y é k é n h o l t u d m u n k át kapn i . 

H a s o n l ó he lyze tbe n v o l t a m ugya n én is, iga z csa k a  nyár i 
szün időkben , am iko r m e g ke l le t t keresne m a  köve tkez ő év 
t a n u l m á n y i kö l tségei t. Sz inte m i n d en m u n k át e lvá l la l tam. V o l -
t a m k ő m ű v e s segédmunkás , kapá s eg y bulgárkertészetben , 
t i sz t í to t tam emésztőgödröt, és p incérked tem is egy-két nyáron . 

T u d o m , e  példa n e m soka t segí t Ö n ö n é s a he lyzet i s más 
m i n t „ a k k o r " v o l t . Az idős emberekkel kapcsolato s észrevéte -
le i re n em t u d ok m it m o n d a n i , h iszen ö n n ek a z 55 éve s is idős, 
éppen ú g y , rn in t a  6 0, vag y korosabb . V a l ó b a n j ó l gondo l ja , 
m i k o r a  vá l la lkozás i rányáb a lé p és megpróbá l ja önál lósí tan i 
magát . Ez a j ö vő út ja . 

Szíves engede lméve l n e m b o n y o l ó d o m a  j o gi részletekbe , 
de tanácso lom, hogy keress e f el a  h e l yi önkormányzato t é s ott 
m i n d e n részleté t e l f og j ák mondan i a  vá l la lkozás követe lmé -
nye inek . 

(Keressen f el egy , m ár m ű k ö dő vá l l a l kozó t, b izonyára a z is 
t u d hasznos segítsége t adni. ) 

Köszöne t te l vet te b iza lmát, r emé l i, a szakmában ta lá l ja me g 
bo ldogu lását 

a Főszerkesztő. 



ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR PRO SILVA KÖZGYŰLÉS 

Thessaloniki, 1991. szeptember 30. - október 19. 

A nemzetközi szerve
zet közgyűlésén az egye
sület képviseletében Var
ga Bélaa szervezet veze
tőségi tagja, Ormos Ba
lázs TÁEG igazgató és 
SzőnyiJánosa MECSEKI 
EFAG osztályvezetője 
vett részt. 

A közgyűlésen Brice de Turckheim úr, a Pro Silva 
elnöke rövid beszámolót adott az elmúlt évi munkáról, 
amely nemzetközi szinten elsősorban a kapcsolattartást 
jelentette. A tagországokban a Pro Silva kü
lönböző módon van jelen, részben társaságok 
alakultak önállóan, vagy egy-egy erdészeti 
szervezet, egyesület keretein belül. Vannak 
országok, ahol csak egyéni tagok vesznek 
részt a Pro Silva munkájában. Ezen a tanul
mányúton Franciaországot 10 fő, ebből 7 
szakember, Belgiumot 3 fő, ebből 2 szakem
ber, Németországot 2 fő, Szlovéniát 6 fő, Ma
gyarországot 3 fő, Svájcot, Hollandiát, Len
gyelországot, a Cseh és Szlovák Köztár
saságot 1-1 fő képviselte. A vendéglátó görö
gök közül négyen voltak az egész úton kísérő
ink. Norvégiából, Svédországból és Finnor
szágból nem volt résztvevő. Felmerül Bulgá
ria, Törökország, Románia és Spanyolország 
taggászervezésének lehetősége. 

Általános igényként fogalmazódott meg, 
hogy a tagországok ismertessék tevékenysé
güket. Szükséges, hogy minden országban 
otthon is legyenek mintaterületek, ahol agya
korlat számára elérhető e szellemiség megva
lósítása. Kérte az elnök, hogy az országos 
rendezvényekről, szakmai tevékenységről és 
megjelenő írásokról tájékoztassuk, egyben 
vállalkozott arra, hogy az eredményeket is
merteti a tagországok vezetőségi tagjaival. 
Nemzetközi támogatást érdemlő, vagy 
igénylő programokhoz is felajánlotta a nem
zetközi szervezet szükség szerinti elvi támo
gatását. 

A közgyűlés tudomásul vette, hogy a Pro 
Silva magyarországi szervezete az Országos 
Erdészeti Egyesület keretein belül kezdi meg 
működését. Az 1992 év elején az Erdőműve
lési Szakosztályon belül megalakuló csoport 

tagjai a Pro Silva teljes jogú tagjainak minősülnek. Az 
elnökség egyhangúlag kifejezte készségét arra, hogy az 
1993. évben Franciaországban sorra kerülő konferen
ciát követő évben Magyarország legyen a közgyűlés és 
a hozzá kapcsolódó tanulmányút színhelye. 

A közgyűlést nagyszabású görögországi tanul
mányút követte. Ennek célja a természetszerű erdőgaz
dálkodás tanulmányozása volt, a thessaloniki egyetem 
erdőgazdálkodási tanszéke szervezte. 

Szőnyi János 

1. Kassandra 
2 AfT163 
3 . Dráma Vidéki Erdőgazdaság 
4. Paranesti őserdő 
5. Olimposz 
6. Pertonli 
7. Kastania 
8. Aspropotamos 



EGYESÜLETI HÍREK 
A IUFRO S 6.07 szekció 1991. évi ülését 1991. 

szeptember 2-5. között tartotta a németországi Freiburg 
im Breisgau-ban. Ez a város az erdészettörténet hagyo
mányos „fellegvára", itt működött prof. K. Mantela szek
ció egykori elnöke és itt volt egy kutató részleg is a 60-as 
években. 

Az erdészet-történészek nemcsak a IUFRO hatéven
ként tartott kongresszusai alkalmával, hanem közbenső 
időben is össze szoktak ülni egy-egy szimpóziumra. 
Ilyen volt a múlt évi freiburgi is, valamint pl. 1973-ban 
Zürich-ben és 1979-ben Hanoy-ban is hasonló összejö
vetelt rendeztek. A múlt évi szimpóziumnak a tárgyát a 
kis magánerdőkben, illetve a paraszti erdőkben folyta
tott erdőgazdálkodás adta. A rendezvény arányaiban 
hasoló volt a korábbiakhoz, 19 országból 59 résztvevő 
jelentkezett és a bejelentett előadások száma 48 volt. 
Az idő korlátozottságára tekintettel nyolcan bejelentet
ték, hogy eltekintenek előadásaik megtartásától. Egy-
egy előadásra csak 10 perc állt rendelkezésre, amelyet 
a rendezőség igyekezett - néha bizony nem nagy siker
rel - megtartani. Az én előadásom az első nap (szept. 
2.) délután hangzott el. Ezt dr. Kollwentz Ödön tagtár
sunkkal együtt írtuk és a magyar erdőbirtokossági erdők 
történetének vázlatát jelentette. Az eredetileg magyarul 
készült szöveget magam fordítottam németre. Az ide
gen nyelvekkel különösebb nehézség nem volt, mert a 
szinkron tolmácsolás kitűnően működött, a német nyel
vű előadásokat angolra, az angolokat németre egyide
jűleg fordították. (A IUFRO harmadik nyelve a francia 
teljesen háttérbe szorult. Emlékezetem szerint csak egy 
előadás hangzott el ezen a nyelven.) Érdemes megem
líteni, hogy az ázsiai országokból feltűnően nagy volt az 
érdeklődés, amit talán a témaválasztás indokolt. (Indiá
ból kilenc résztvevő mellett Japán, Kína, Banglades és 
Thaiföld is elküldte erdészettörténészeit.) A korábban 
„Keleti tömb"-nek nevezett térség országaiból a magya
ron kívül csak Cseh-Szlovákia szerepelt négy bejelen
tett résztvevővel. Tőlünk rajtam kívül dr. Hiller István 
jelezte részvételét. A bejelentett előadások javarészé
nek összefoglalóit sokszorosítva a résztvevők megkap
ták. 

Tekintettel arra, hogy mi magyarok szerény anyagi 
eszközökkel rendelkezünk és ezt a rendezők is tudták, 
a város központjától elég messze eső helyen (a Kappel-
len nevű külvárosban) volt a szállás. A városi közleke
dés azonban kifogástalan és a résztvevők minden jár
műre ingyen jegyet kaptak. 

Dr. Csőre Pál 

• 
Az OEE 35. FM csoportja az Erdőrendezési Szolgá

lat (ERSZ) központjában kihelyezett ülést tartott. 
A megjelentek tájékoztatást kaptak Halász Gábor 

főigazgatótól az ERSZ évek óta megoldatlan anyagi 

helyzetéről, illetve aktuális feladatairól. A 352 fős szer
vezet az új szerkezetű erdőállomány adattár bevezeté
sével - a számítógépes hozamszabályozási módszerek 
terjesztésével, a terepi adatrögzítők használatával, a 
térképkészítésnél a térinformációs rendszer megvásár
lásával - jó úton jár. Nagy segítségére lehet az ágazat
irányításnak, s rajtuk keresztül a nemzetgazdaságnak 
is. Gondjaik orvoslása alapvető feladat. 

A diaképekkel, írásvetítő felhasználásával szemléle
tes képet kaptak az érdeklődők ezt követően az erdőká
rok alakulásáról. Különösen értékessé tette Halász úr 
előadását, hogy 5 évre visszatekintő folyamatában ta
nulmányozhattuk ennek kapcsán az egyes kártételek 
alakulását. 

Holdampt'Gyu/aa nemzetközi törekvések-egyezmé
nyek hangsúlyozásával fokozta e téma jelentőségét. 

Virágh János a nagyvad által okozott kártételeket 
emelte ki hozzászólásában, s kétségbe vonta a passzív 
erdővédelem jelentőségét. 

Beró Csaba az ERSZ műszerezettségét firtatta. 
Dr. Csötőnyi József a tulajdonrendezések és az er

dőkárokat megfigyelő hálózat hosszú távú fenntartásá
nak esetleges érdekütközését tette szóvá. 

Dr. Halasy Gyulaaz ERSZ számítógépekkel kapcso
latos kezdeményezéseit méltatta. 

Bujoszky Miklós a különböző kártételek részletes 
bemutatását kérte. 

Az elhangzottak összefoglalásaként azt hangsúlyoz
hatjuk, hogy senkit ne tévesszen meg hazai erdőállomá
nyaink környezetünkhöz viszonyított aránylag kedvező 
állapota. Ennek mindenekelőtt az az oka, hogy e szem
pontból kedvező a magyar erdők korösszetétele (63%-a 
40 évnél fiatalabb), és magas (84%) a lomb aránya. 
Nem tudjuk azonban mi sem kivonni magunkat a hatá
rokra tekintettel nem levő légszennyezés, a globális 
felmelegedés károsító hatásai alól. Az eddigieknél töb
bet keli tenni a szakközönség és a társadalom reális 
tájékoztatása érdekében. Az új törvények megalkotása
kor harcolni kell, valamennyi erdész szakembernek ak
tív közreműködést kell vállalnia azért, hogy az erdővé
delmi előírások megfelelő hangsúlyt kapjanak, helyére 
lehessen tenni az egyéni érdekek miatt túlszaporított 
nagyvad létszámot, hogy érdekeltté váljon az erdőtulaj
donos a természetes felújítások mértékének fokozásá
ban, az aktív erdővédelemben. 

Virágh János 

• 
A Baranya megyei csoport Pécsett rendezvényt 

szervezett, amelyen előbb dr. Tóth József tudományos 
osztályvezető tartott előadást. Bevezetőjében kitért az 
erdővédelem általános kérdései közül a vízrendezéssel, 
a fafajpolitikával, felújítási módokkal, vadkárral, fakiter
melési technológiákkal, erdőhigiéniai problémákkal és 
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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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EGYESÜLETI HÍREK 
a klímaváltozással kapcsolatos gondokra. Részletesen 
ismertette a 16x16 km-es mérőháló 91 évi eredményeit. 

Dr. Hajdú Gábor, az idén 30 éves kaposvári állomás 
igazgatója, az ERTI Erdőművelési Osztályának munká
jából a Baranya megyei állományokat közelebbről is 
érintő kutatási témákról tartott előadást. 

Az éger, a cser és az ezüsthárs fatermési és állo
mányszerkezeti kutatásainak eredményei jól haszno
síthatóak a gyakorlati munkában is. A termőhelyhez 
igazodó fafajmegválasztás a felújítási munka javításán 
túl a termőhelyi lehetőségek jobb kihasználását is szol
gálja. 

Szőnyi János 

• 
A Pest megyei TSz csoport a csillagvölgyi könyv

tárépületben tartotta ülését, melynek legfőbb napirendi 
pontja ,A privatizáció és kártalanítás várható hatása az 
MgTSz erdőkre, és erdészetre". Az összejövetelt Dau
ner Mádon főosztályvezető tájékoztatója nyitotta meg. 
Több felszólalás után a helyi csoport úgy döntött, hogy 
a témáról részletes állásfoglalást készít, melyet az érin
tett illetékeseknek és az Erdészeti Lapok számára is 
megküld. 

• 
A vértesi csoport márciusban „A fakitermelési te

vékenységek privatizálása" tárgyban tartott összejöve
telt a Kiskunság Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság buga
ci erdészeténél, ahol megjelent a vállalat főmérnöke, a 
fahasználati osztály vezetője és az erdészetek fahasz
nálati műszaki vezetői. A szakmai találkozó után a cso
port megtekintette a bugaci erdészeti központot és az 
ősborókást. A színvonalas szakmai találkozókért és 
programért ezúton mondunk köszönetet a vendéglátók
nak. 

Helyi csoportunknak Varga Béla, az OEE alelnöke 
adott tájékoztatást az erdőgazdálkodás jelenlegi helyze
téről és várható alakulásáról. Kitért a vadgazdálkodás
sal kapcsolatos kérdésekre is. Itt került sor az 1991 -ben 
létesített és üzemeltetett villanypásztorok tapasz
talatainakösszegzésére is. Sajnos végső következtetés 
az, hogy a jelenlegi vadlétszám mellett nem nyújt meg
felelő védelmet. 

A szerkesztőség kéri mindazokat, 
akik írásaikat eljuttatják a 

szerkesztőbizottsághoz, hogy a 
pontos tájékoztatás érdekében 

feltétlen jelezzék munkahelyüket 
és beosztásukat. 

• 
Halálozás 

Héjj János arany
diplomás erdőmérnök 
elhunyt, 1992. március 
18-án családtagjai, kollé
gái és tisztelői mély rész
vétével kísérték utolsó út
jára a verőcei temetőben, 
ahol felesége mellé he
lyezték örök nyugalomra. 

1911. november 22-én 
született Lippán, ahol 
édesapja erdőgondnok volt. Édesanyjának korai halála 
után nagyszülei nevelték Székesfehérváron, ott végezte 
elemi és középiskolai tanulmányait. 1929-ben iratkozott 
be Sopronban, és 1935-ben szerezte meg oklevelét. 
Szakmai pályafutását alföldfásítóként kezdte, majd az 
ungvári erdőigazgatóság területén szolgált, Perecseny-
ben vasútüzemvezető, Bercsényifalván erdőgondnok 
volt. A háború után Kárpátaljáról Mórra helyezték erdő
gondnoki beosztásba, innen Pusztavámra került, 1950-
től az akkori Csákvári Erdőgazdaság központjában dol
gozott. 1955-től nyugdíjazásáig (1972) a Budapesti Er
dőrendezőség üzemtervezője volt. 

A köztiszteletnek örvendő, halk szavú, szerény kollé
ga a családjának és az erdőnek élt. Két fia ugyancsak 
az erdőmérnöki pályát választotta. 

A lapban megjelent cikkek szerzői 
Apatóczky István ker. vez. Budakeszi 
Dr. Bácsatyai László EFE Sopron 
Dr. Bán István ERSZ Budapest 
Benéné Ignácz Magdolna FM Budapest 
Horváth László ny. erdőmérnök Bugac 
Jeröme René ny. erdőmémök Bp. 
Lehoczky Ervin Budapest 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Steiner József erd. felügy. Eger 
Dr. Stur Dénes Budapest 
Szabó Lajos EFE Sopron 
Dr. Szász Tibor ny. erdőmémök Bp. 
Dr. Szodfriedt István EFE Sopron 
Dr. Tompa Károly EFE Sorpon 
Varga Béla OEE Eger 



Riverside 
Befektetés/ 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. JOői Bp. Marka u. l/a. tel: 111-5301 

Riverside Company New York City Office, tel: 212-932-0510 




