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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.
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2

AfT163

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

Szőnyi János
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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
Tekintettel arra, hogy mi magyarok szerény anyagi lehessen tenni az egyéni érdekek miatt túlszaporított
eszközökkel rendelkezünk és ezt a rendezők is tudták, nagyvad létszámot, hogy érdekeltté váljon az erdőtulaj
a város központjától elég messze eső helyen (a Kappel- donos a természetes felújítások mértékének fokozásá
len nevű külvárosban) volt a szállás. A városi közleke ban, az aktív erdővédelemben.
Virágh János
dés azonban kifogástalan és a résztvevők minden jár
műre ingyen jegyet kaptak.
Dr. Csőre Pál
A Baranya megyei csoport Pécsett rendezvényt
szervezett, amelyen előbb dr. Tóth Józseftudományos
Az OEE 35. FM csoportja az Erdőrendezési Szolgá osztályvezető tartott előadást. Bevezetőjében kitért az
erdővédelem általános kérdései közül a vízrendezéssel,
lat (ERSZ) központjában kihelyezett ülést tartott.
A megjelentek tájékoztatást kaptak Halász Gábor a fafajpolitikával, felújítási módokkal, vadkárral, fakiter
melési technológiákkal, erdőhigiéniai problémákkal és
főigazgatótól az ERSZ évek óta megoldatlan anyagi

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. Egyegy 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.
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szerkesztőbizottság
kéri
mindazokat,
akiknek az 1996-os
világkiállítás
erdészeti
rendezvényeivel
kapcsolatos
ötlete,
javaslata
van, hogy
juttassa el a
szerkesztőségbe!
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ERDŐGAZDASÁGOK, FAIPARI ÜZEMEK,
BÚTORGYÁRAK RÉSZÉRE AJÁNLJUK AZ
OLASZ TIEMME - MACCHINE CÉG GARANCIÁVAL
FELÚJÍTOTT - TRADICIONÁLISAN IS ISMERT HASZNÁLT ÉS ÚJ FAIPARI GÉPEIT ÉS ÚJ FAIPARI
GÉPSZERSZÁMAIT.
HOSSZÚ ÉVES GYAKORLAT ALAPJÁN,
KEDVEZŐ ÁRAKON,
RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL A
LEGKÜLÖNBÖZŐBB IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTJÜK
KÉPVISELETÜNKÖN VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET;
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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

•
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
A Pest megyei TSz csoport a csillagvölgyi könyv
tárépületben tartotta ülését, melynek legfőbb napirendi édesapja erdőgondnok volt. Édesanyjának korai halála
pontja ,A privatizáció és kártalanítás várható hatása az után nagyszülei nevelték Székesfehérváron, ott végezte
MgTSz erdőkre, és erdészetre". Az összejövetelt Dau elemi és középiskolai tanulmányait. 1929-ben iratkozott
ner Mádon főosztályvezető tájékoztatója nyitotta meg. be Sopronban, és 1935-ben szerezte meg oklevelét.
Több felszólalás után a helyi csoport úgy döntött, hogy Szakmai pályafutását alföldfásítóként kezdte, majd az
a témáról részletes állásfoglalást készít, melyet az érin ungvári erdőigazgatóság területén szolgált, Perecsenytett illetékeseknek és az Erdészeti Lapok számára is ben vasútüzemvezető, Bercsényifalván erdőgondnok
megküld.
volt. A háború után Kárpátaljáról Mórra helyezték erdő
gondnoki beosztásba, innen Pusztavámra került, 1950től az akkori Csákvári Erdőgazdaság központjában dol
A vértesi csoport márciusban „A fakitermelési te gozott. 1955-től nyugdíjazásáig (1972) a Budapesti Er
vékenységek privatizálása" tárgyban tartott összejöve dőrendezőség üzemtervezője volt.
telt a Kiskunság Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság buga
A köztiszteletnek örvendő, halk szavú, szerény kollé
ci erdészeténél, ahol megjelent a vállalat főmérnöke, a
ga a családjának és az erdőnek élt. Két fia ugyancsak
fahasználati osztály vezetője és az erdészetek fahasz
az erdőmérnöki pályát választotta.
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.
A lapban megjelent cikkek szerzői
Helyi csoportunknak Varga Béla, az OEE alelnöke
ker. vez. Budakeszi
adott tájékoztatást az erdőgazdálkodás jelenlegi helyze
Apatóczky István
téről és várható alakulásáról. Kitért a vadgazdálkodás
EFE Sopron
Dr. Bácsatyai László
sal kapcsolatos kérdésekre is. Itt került sor az 1991 -ben
ERSZ Budapest
Dr. Bán István
létesített és üzemeltetett villanypásztorok tapasz
Benéné Ignácz Magdolna FM Budapest
talatainakösszegzésére is. Sajnos végső következtetés
ny. erdőmérnök Bugac
Horváth László
az, hogy a jelenlegi vadlétszám mellett nem nyújt meg
ny. erdőmémök Bp.
Jeröme René
felelő védelmet.
Budapest
Lehoczky Ervin
OEE Budapest
Pápai Gábor
erd. felügy. Eger
Steiner
József
A szerkesztőség kéri
mindazokat,
Budapest
Dr. Stur Dénes
akik írásaikat eljuttatják
a
EFE Sopron
Szabó Lajos
szerkesztőbizottsághoz,
hogy a
ny. erdőmémök Bp.
Dr. Szász Tibor
pontos tájékoztatás
érdekében
EFE Sopron
Dr. Szodfriedt István
feltétlen jelezzék
munkahelyüket
EFE Sorpon
Dr. Tompa Károly
és beosztásukat.
OEE Eger
Varga Béla
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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)
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Vidovszky Ferenc vezérigazgatónál
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