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ERDÉSZETI POLITIKA 

Állásfoglalás 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének! 
Az egyesület 1992 áprilisában Bugacon tartott titkári 

értekezletén létrehozott, nem állami erdőkkel foglalkozó 
munkacsoportja (Varga Béla, Bolla Sándor, Steiner Jó
zsef, dr. Csötönyi József, Börzsei László) három alka
lommal - május 19., június 9., június 25. - ülésezett. A 
munkacsoport áttekintette a nem államerdészeti keze
lésben lévő erdők kezelésének, használatának jelenlegi 
helyzetét, az átmeneti időszak által felvetett megoldan
dó problémákat. A munka összegezéseként az alábbi 
ajánlást fogalmazza meg az egyesület elnöksége ré
szére. 

1. Állami gazdasági erdők 
Az állami gazdaságok vállalkozói vagyonának és me

zőgazdasági termőföldjeinek privatizációjával párhuza
mosan törekvések vannak az erdők privatizációjára is. 

A munkacsoport állásfoglalása szerint ez a törekvés 
jelenleg törvényellenes. Joghézagról nem beszélhe
tünk. Az 1961. évi VII. tv. 5§-ának (1) bekezdését, 
valamint a 73/1981. (XII.29.) MT számú rendelet 3.§ (2) 
bekezdését következetesen be kell tartani. 

A megszűnő állami gazdaságok erdeit - kivéve a 
kárpótlásra kijelölteket - a területileg illetékes erdőgaz
daságok kezelésébe kell adni! Ettől eltérő rendezés az 
új erdőtörvény feladata. 

2. Vízügyi erdők 
Helyzetük nem változott, intézkedés nem szükséges. 
3. Egyéb állami erdők 
A volt tanácsi erdők a jogutód tulajdonába kerülnek. 
4. Termelőszövetkezeti erdők 
4.1. Az átalakulás után új jogi személyként tovább 

működő, közös erdőgazdálkodást is folytató szövetke
zetek esetében lényeges gondok nem merülnek fel. 

A kárpótlásra kijelölt - esetenként „természetvédelmi 
földalapba" került-erdők őrzése, korlátozott használata 
a szövetkezet feladata a kárpótlás lebonyolításáig és az 
átmeneti rendelkezések végrehajtásáig. Az a célszerű, 
ha az ilyen szövetkezeten belül az erdészeti ágazat 
önelszámoló egységként, indokolt esetben ágazati ön
kormányzattal működik, mivel az erdőgazdálkodásnak 
az erdőtörvénnyel történő szabályozása ezt önmagá
ban is megkívánja. 

Ha a kárpótlással nem jön létre olyan osztatlan közös 
erdőbirtok, amelyet a kárpótolt tulajdonosi közösség 
részére szakmai mérlegelés alapján ki lehet mérni, az 
új tulajdonosok erdejét az új típusú szövetkezet közös 
használatában kell tartani. Az állásfoglalás alapja a 
116/1990. (XII.25.) Korm. sz. rendelettel módosított 
73/1981. (XII.29.) MT sz. rendelet 12.§-ának (5) bekez
dése. 

4.2. A megszűnő termelőszövetkezetek esetében át
menetileg gazdátlan erdőterületek jöhetnek létre, pl. a 
kárpótlásra kijelölt és természetvédelmi oltalom alatt 
álló erdőknek és az osztatlan tagi tulajdonban lévő 
erdőknek nincs tulajdonosi képviselete (használó, erdő
gazdálkodó). 

Ez esetben haladéktalanul gondoskodni kell 
a/ erdőbirtokossági társulat, vagy 
b/ erdőbirtokosok szövetkezete létrehozásáról. 

Végső esetben átmenetileg kényszerkezelő kijelölé
se válhat szükségessé, de ehhez jogszabálymódosítás 
kell (EVT). 

4.2/a. Erdó'birtokosságitársu/atotmeq\e\e\ő alapsza
bály esetén az 1989. évi II. tv. alapján egyesületként 
lehet alapítani. Erre cégbírósági és ügyészségi döntés
től függően akkor van lehetőség, ha az alapszabályból 
az derül ki, hogy a társulatot elsődlegesen nem gazdál-
kodói'tevékenységre hozták létre. A gazdálkodási tevé
kenységre, esetleg fafeldolgozásra a társulaton kívül 
ugyanazok a személyek gazdasági társaságot alakíthat
nak. 

A társulatba a jelenleg még meglévő termelőszövet
kezet is beléphet a kárpótlási és természetvédelmi er
dővel, de az alapszabályban rögzíteni kell, hogy a tár
sulat a kárpótlási és átmeneti törvény végrehajtását 
észrevétel nélkül tűri! Ez esetben a tulajdonviszonyok a 
társulaton belül rendeződnek át (kárpótlással, nevesí
téssel), és csökkenhet az erdőterületük egyes termé
szetvédelmi területekkel. 

4.2/b. Ha nem társulatalakítás a tagi tulajdonnal ren
delkezők szándéka, vagy a társulat bejegyzésétől a 
cégbíróság elzárkózik, akkor az 1992. évi I. tv. alapján 
erdőbirtokosok szövetkezetét  kell alakítani. A szövet
kezet tagjai lehetnek erdővel vagy erdősítésre alkalmas 
földterülettel rendelkező természetes és jogi személyek 
(magánerdő-tulajdonosok, tagi részarányként és kár
pótlásként erdőhöz jutott magánszemélyek, önkor
mányzatok, pénzintézetek, szövetkezetek stb.). 

Fontos, hogy az erdőbirtokosok szövetkezetének a 
még meglevő termelőszövetkezet is tagja lehet kárpót
lásra kijelölt és még nevesítetlen erdőterületével. Ez 
esetben azonban az erdőbirtokossági társulathoz ha
sonlóan az alapszabályban rögzíteni kell, hogy a kárpót
lási és átmeneti törvény végrehajtását a szövetkezet 
észrevétel nélkül tűrni köteles. 

A munkacsoport a módozatok közül a 4.1. pontban 
leírtat a kisebb (200 ha) erdőterülettel rendelkező, a 
4.2/a. pontban leírtat az erdőbirtokossági hagyomá
nyokkal rendelkező, a 4.2/b. pontban leírtat a nagyobb 
erdőterülettel rendelkező gazdálkodóknak javasolja vá
lasztani. 

Ebben az átmeneti időszakban is fontos követel
mény, hogy a gazdálkodók eleget tegyenek a hatályos 
EVT 23.§ (1) bekezdésében meghatározott erdőőrzési 
és védelmi kötelezettségüknek, valamint az is, hogy a 
27/1981. (XII.29.) MÉM sz. rendelet 29.§-a szerint erdé
szeti szakembert foglalkoztassanak.Ez utóbbi követel
mény úgy is teljesíthető, ha az erdőgazdálkodás szak
mai irányítása érdekében erdészeti szakembert foglal
koztató szervezettel szerződést kötnek. 

A munkacsoport javasolja az elnökségnek, hogy az 
általa kidolgozott anyagot a parlamenti bizottságok, kor
mányzati szervek, az érdekvédelmi szervek részére 
döntés-előkészítés céljából, a sajtó részére tájékoz
tatásul használja fel. 

A munkacsoport nevében: 
Valentin Károly 



Bajaim vannak 
Már hónapok óta bajaim vannak. A rendszerváltás a 

szakmánkat is érinti, de jó értelemben vett változást nem 
látok. A legnagyobb bajom, hogy az OEE - melynek 
lassan 25 éve vagyok tagja - , úgy érzem, tulajdonkép
pen nem is egyesület a szó klasszikus értelmében. 

- Mert: mindenki mondhat mindent az erdőgazdálko
dásról, erdő és vad együtteséről, nincs hivatalos, nyilvá
nos reagálás (már vagy 25 év óta). Azt már nem is 
merem mondani, hogy nekünk kellene a problémák elé 
menni. Ha egy orvos megsértődik és kikéri magának, 
hogy a szálkát nem vele vetettem ki a kezemből - miért 
nem fordultam orvoshoz - , akkor az részére termé
szetes, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében neki 
tévedhetetlen dogmái vannak. Vagy a megdöbbenéstől, 
vagy restségből mi meg nem szólunk. Úgy érzem, hogy 
nem hiába tanultunk és tapasztaltunk, ezt a közvéle
ménnyel is meg kellene osztani. A nyilvánosan publikált, 
a szakmánkat érintő észrevételekre reagálni kell (újság, 
rádió, TV). 

- Mert: nincs ki szót emeljen szakmánk másodszori 
lefejezése ellen. Sorozatban küldik el, rekesztik ki a 
szakmabélieket az ágazatból, mondván, hogy ez a 
szakma nem bír el ennyi embert. Csak azt látom, hogy 
a szakmán belül az erdészek és faiparosok aránya kissé 
eltolódik az egyéb alkalmazottak javára. Ott tartunk, 
mint 45 évvel ezelőtt: a kiválasztásoknál, kinevezések
nél sokszor a politikai hozzáállás a döntő és nem a 
szakértelem, pedig a rendszerváltozáskor nem ezt hir
dettük. A gazdaságban - erdőgazdálkodásban is - a 
szakértelem az elsődleges. 

- Mert: nem tudom, hogy jó-e az, hogy az egyesület 
vezetőségében a szakmai felügyeleti szerv egyik veze
tője is tag: hogy van itt akkor szakmai függetlenség, 
netán a hivatalostól eltérő véleménynyilvánítás? Én úgy 
érzem, itt félelem van, munkahelyféltés van. (Pl. a kö
zelmúltban Noszvajon, illetve Pápán jóformán senki 
nem merte nyíltan kifejteni álláspontját az államerdésze
ti koncepcióról, holott a szüneti beszélgetésekkor nem 
volt a hivatalosan dekladált elképzeléssel azonos meg
nyilvánulás, aki meg felszólal, az rosszindulatúan pisz-
kálkodik és egyébként is a problémák meg fognak ol
dódni.) 

- Mert: miért nem mond véleményt az egyesület a 
mindenkori vállalatátalakítás és az alapvető tevékeny
ségen kívüli privatizáció kérdéseiről? Ismereteim szerint 
a magyar erdőkből a jövőben kitermelendő faanyag 
minősége nem fog javulni. A kevés jó minőségű rönk 
eladható, de a többi? Erre az alacsonyabb rendű vá
laszték feldolgozására van számottevő feldolgozó tech
nológia az országban? A mi gondunk lesz ennek a 
megoldása. És majd újra kezdődik elölről: építünk fa-
gyártmányműhelyt, gattercsarnokot stb.-t, hogy eladha
tóvá tudjuk tenni az anyagot. 

A lábon történő eladás külön kategória. Igaz, hogy 
ezzel - úgy érzik - nincs munka, de az már inkább igaz, 
hogy nyereségvesztés  van.  A fejlődő országok miért 
csak a megdolgozott anyagot engedik ki az országból? 
Mi meg kiadjuk a 80 év alatt megtermelt alapanyagot a 
kezünkből. A lábon történő eladáshoz szerintem nincse

nek meg az erkölcsi normák és a szakmai feltételrend
szer sem. 

Az alaptevékenység mellett igenis lehet korrekt, ered
ményes, más tevékenységet is folytatni és azt az erdő 
javára kamatoztatni. Mindenki igyekszik több lábon állni, 
csak mi, erdészek nem? Az, aki már nem tud mihez 
kezdeni, elkezd fával foglalkozni és megél belőle. Ne
künk, akiknek ez a szakmánkhoz tartozik, lemondunk 
róla. 

- Szóval bajaim vannak. Csak azt hallom, hogy ha
táridőt kell tartani (erdőtörvény, privatizálás stb.), de 
semmi olyat nem látok, ami az ország erdésztársadal
mát megnyugatná. Ami alakul, az nem összehozni, ha
nem megosztani fogja az erdészeket. - És van még egy 
bajom. Az erdészek az ország 18%-án gazdálkodnak. 
Máig odáig jutottunk, hogy az FM-en belül egy főosztály 
készít javaslatot a miniszternek. Nem érdemelné meg 
ez a 18%, hogy a felügyeletét - mondjuk - elismert 
szakmabeli államtitkár vagy miniszterhelyettes gyako
rolja, aki érdemben tudna dönteni a felmerülő kérdések
ben, mérlegelve az elméleti fejtegetések és a gyakorlati 
tapasztalások között? 

Ha a fenti bajok csak az én nyűgjeim, akkor nyilván
való, hogy én látok rosszul, és le kell vonnom a konzek
venciát. Ha nem csak az én bajaim (az utóbbi időben 
ennek írásbeli nyomait is látom), akkor határozottan, 
mindenki számára hallhatóan szólnunk kell. 

Erdős Péter 
oki. erdő- és oki. faipari mérnök 

Alapítvány erdőkért, gazdákért Szabolcs-Szatmár-Beregben 
Az erdősítési lehetőségek minél teljesebb kihasználására 

alapítványt hoztunk létre 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Erdógazdák Alapítvány 
elnevezéssel. 

Az alapítók között van az Országos Erdészeti Egyesület 
két tagja, Kovács Gábor és Bahor József, továbbá dr. 
Mezei Károly országgyűlési képviselő, Szénégető László, a 
Földművelésügyi Hivatal vezetője és négy helyi önkormány
zat: Nyírlugos, Nyírbogdány, Vaja és Kölese. 

Tevékenységünkkel a megye közel 80 ezer ha gyenge 
termőhelyű földterületének racionális hasznosítását, az er
dőalap bővítését, környezetünk védelmét, és a minél telje
sebb körű hasznosítással a létfeltételek javítását kívánjuk 
elérni. Elsősorban a földtulajdonhoz jutó gazdák és az 
önkormányzatok erdőtelepítését, környezet- és talajvédel
mi fásítását támogatjuk. Azon munkálkodunk, hogy szak
mailag megalapozott pályázatokkal a gazdák számára az 
elérhető legnagyobb állami támogatást megnyerjük. Szer
vezéssel, ésszerű szakmai megoldásokkal, kiváló telepítési 
tervekkel csökkentjük az erdősítési költségeket és szaksze
rűen kezelhető erdőtömböket hozunk létre. 

A meglévő erdővagyon megóvása és szakszerű kezelése 
érdekében segítjük az erdőbirtokossági társulatok és erdő
szövetkezetek létrehozását. 

Az alapítvány tevékenységét a többségében szakem
berekből álló kuratórium irányítja, melynek 

elnöke dr. Mezei Károly országgyűlési képviselő, 
ügyvezetője Bahor József erdész. 

Cún: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
Telefon: 42/14-111 (344 meUék), 11-083,19-907. 



A z erdő- é s a vadászati törvénytervek 
az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága előtt 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága tájé
kozódott a készülő erdő-, valamint vadászatról és vad
gazdálkodásról szóló törvénytervezetekfelől. A Földmű
velésügyi Minisztérium részéről az előbbit illetően 
Dauner Márton  főosztályvezető, az utóbbit illetően 
dr. Lovászy Csabah.  államtitkár volt az előadó. 

Az elhangzottak szerint a minisztérium 1990 tavaszá
tól kezdődően készül a megváltozott viszonyoknak 
megfelelő szabályozás elkészítésére, és az Erdészeti 
és Faipari Szakbizottság munkájának köszönhetően 
már nagy vonásokban rendelkezésre áll az új erdőtör
vény-tervezet. Ebben alapfeladatként minden erdőnek 
olyan gazdálkodási keretek közé való szorítása érvé
nyesül, amelyekben a közérdek a tulajdonosival kellő 
összhangban áll. Az erdő többcélú hasznossága kifeje
zésre jut mindjárt a fogalommeghatározásban: szakít a 
csupán földrajzi jelleggel és kibővíti ezt ökológiai és 
ökonómiai értelmezéssel. A tervezet a használat terén 
minden tekintetben a tulajdonjog érvényesülése mellett 
áll. A közérdeket a szakhatósági munka - erdőrende
zés, erdőfelügyelet, erdővédelmi mérő és megfigyelő 
rendszer kibővítése - , valamint az erdei szabálysértés 
fogalmának újbóli bevezetése juttatja érvényre. Kiemel
ten kezeli a közös erdőgazdálkodás alapelvét. Az erdő
gazdálkodás szervezeti kérdései között az állami tulaj
donban maradó erdőkre olyan szervezetet javasol, 
amelyik a korábbi nyereségirányú érdekeltséggel szem
ben a köz javát szolgáló erdővagyon fenntartásában és 
bővítésében lesz érdekelt. Az erdőfenntartás költségei
nek fedezését legnagyobb részt a tulajdonosra hárítja, 
de közérdekből szükséges rendkívüli támogatás lehető
ségéről is gondoskodik. 

A vadászatról és a vadgazdálkodásról készülő tör
vénytervezet még csupán a lehetséges alapelvek ösz-
szeállításánál tart, és az előadó ezektekintetében kívánt 
segítséget a bizottságtól a tervezet összeállíthatósága 
érdekében. Legvitatottabb kérdés a vadászati jog hasz
nosítására felvetett két változat közüli választás. Az 
egyik az „állami vadászati jog", amely a vadászatot 
állami kezelésben tartja és az FM határozza meg a 
hasznosításra jogosultat, valamint a hasznosítás felté
teleit. A másik a „földtulajdonhoz kötött vadászati jog", 
amelyben a földtulajdonos gyakorolja a vadászatot a 

4000 ha-t meghaladó és arra egyébként is alkalmas 
földterületén. Állásfoglalásra a kérdésben a bizottság 
természetesen nem volt hivatott, de meghallgatta az 
egyes változatok ellen és mellett szóló szakvéleménye
ket. Ezek egyöntetűen a földtulajdonhoz való kötés mel
lett szóltak. 

Szakértőként felszólalt Schmotzer  András,  dr.  Papp 
Tivadaréi Varga  Béla.  Dr.  Király  László  valamely „or
szágos erdészeti, vadászati és természetvédelmi" hiva
tal gondolatát vetette fel, aminek irányítását a Környe
zet- és Természetvédelmi Minisztérium láthatná el. Ez
zel kapcsolatban szóba került az erdészet és vadászat 
egyenrangú főhatósági irányításának anomáliája is. A 
bizottság végül köszönetet mondott a kapott hivatalos 
és azon kívüli tájékoztatásokért. 

Jéröme René 



ERDÉSZETI POLITIKA 
BROKÉS TAMÁS 

Kínai erdészeti  delegáció  tanulmányútja 
Magyarországon 

A kínai-magyar erdészeti együttműködésben az el
múlt 2-3 év stagnálását követően pozitív változás állt be 
azáltal, hogy idén tavasszal a korábbi kapcsolatok fel
újítását célzó megkeresést kapott az FM Erdészeti és 
Faipari Főosztálya a pekingi erdészeti minisztériumtól. 
Az együttműködés újraf elvételére irányuló kínai javaslat 
a pekingi magyar nagykövetség útján jutott el a Földmű
velésügyi Minisztériumhoz. 

A pekingi erdészeti minisztérium az FM-nek írt leve
lében közölte, hogy országos erdőtelepítési projektjüket 
a Világbank 300 millió dollárral támogatja. Ez az erdő
telepítési program közel 1 millió hektáron gyorsan növő 
fafaj telepítését irányozza elő. A Világbank a támogatás 
feltételeként előírta, hogy a telepítési program beindítá
sát megelőzően a kínai szakemberek külföldön tanul
mányozzák a gyorsan növő fafajok telepítésének mód
szerét, technológiáját. így esett választásuk Magyaror
szágra. 

Az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya a korábbi 
kérésnek megfelelően állította össze a szakmai progra
mot, amelynek keretében a delegáció a Felső-tiszai 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságot, a Kiskunsági Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaságot, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet gödöllői kísérleti állomását és az FM 
Erdőrendezési Szolgálatát kereste fel. 

Az FM-ben a kínai szakemberek részletes tájékoz
tatást kaptak a magyar erdészet szervezetéről, az erdő
gazdálkodásról, az erdőtelepítési programról, továbbá 
az erdészet és a faipar privatizációjáról, a tulajdonviszo
nyok változásáról. 

Az itt szerzett tapasztalatok alapján a delegáció ve
zetője elmondta, hogy az erdészeti minisztérium vezetői 
javaslatot tesznek a Világbanknak magyar szakértő fel
kérésére, aki a helyszínen a Világbank szakértőjeként 
működne közre az erdőtelepítési programban. 

Az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya igen pozitív 
tényként értékeli azt a körülményt, hogy a világbanki 
támogatással megvalósuló erdőtelepítés szakmai kér
déseit a kínai szakemberek Magyarországon tanul
mányozták, illetve esetleg ennek folytatásaként magyar 
szakértő helyszíni közreműködését is igényelnék. Ezek 
mind a magyar erdészet, a magyar erdőmérnökök nem
zetközi elismerését jelentik. A kínai delegáció rövid is
mertetést adott az ország erdészetéről, erdőtelepítésé
ről és az erdészeti minisztérium feladatairól és szerve
zetéről. 

Kína területe 9,6 millió km2. Az ország erdővel borított 
területe 124,7 millió ha, ez 12,98%-os erdősültséget 

jelent. A jelentősebb erdős vidékek az északkeleti, dél
nyugati és délkeleti országrészekben, valamint Belső-
Mongóliában találhatók. Az erdőállományok igen válto
zatosak, a tájaktól függően tropikus monszunerdők, 
szubtropikus erdők, örökzöld erdők, meleg éghajlati 
lombhullató erdők, mérsékelt övezeti vegyes tűlevelű 
erdők, hideg övezeti tűlevelű erdők, vörösfenyőerdők 
egyaránt megtalálhatóak. 

A kormányzat a jelenlegi erdősültséget (12,98%) a 
századfordulóig 15-16%-ra kívánja növelni, így nagy
szabású erdőtelepítési programot dolgoztak ki. 

Kínában jelenleg 4256 állami erdőgazdaság van, 
ezek 24,6 millió ha erdővel rendelkeznek, míg a 110 000 
kollektív tulajdonban lévő erdőgazdaság 8,7 millió ha 
erdővel gazdálkodik. 

A pekingi erdészeti minisztérium fő feladata az erdő
gazdálkodás irányelveinek a kidolgozása, erdészetpoli
tika kialakítása, törvény-előkészítés, jogszabályalko
tás, az erdészeti természeti erőforrások és a környezet 
védelme, ellenőrzése, erdőtelepítési tervek készítése 
stb. 

A minisztérium létszáma 570 fő, 15 főosztályból áll, 4 
miniszterhelyettes fogja össze munkájukat. 

A főosztályok a következők: 
- Vadgazdálkodási és erdővédelmi főosztály 
- Erdészeti biztonsági főosztály 
- Erdőtűzvédelmi főosztály 
- Erdőtervezési főosztály 
- Általános adminisztrációs főosztály 
- Erdészetpolitikai és szabályozási főosztály 
- Erőforrás-politikai főosztály 
- Erdőművelési és erdőgazdálkodási főosztály 
- Tudományos és technológiai főosztály 
- Oktatási és tájékoztatási főosztály 
- Nemzetközi kapcsolatok főosztály 
- Személyzeti és munkaügyi főosztály 
- Pénzügyi főosztály 
- Faipari főosztály 
- Statisztikai főosztály 

A minisztérium irányítása alá 136 regionális állami 
erdészeti hivatal tartozik. 

Az erdészeti kutatás 239 tudományos kutatóintézet
ben folyik, amelyek összesen 13 189 főt alkalmaznak. 

Az erdészeti kutatás legjelentősebb intézménye az 
erdészeti tudományos akadémia, amely 8 intézetből áll. 

Az erdészeti felsőfokú oktatást 11 erdészeti főiskola 
és egyetem biztosítja. 



ERDÉSZETI POLITIKA 

A Német Erdészeti Egyesület 
közgyűlése 

„Az erdőgazdálkodás - a társadalom tükre." Ez volt a 
mottója a Német Erdészeti Egyesület 55. Szövetségi 
Közgyűlésének, amelyet 1992. szeptemberében Köln
ben rendeztek meg. Az ipari, kereskedelmi, média met
ropoliszt 9000 ha, jelentős részében a II. világháború 
után kialakított erdő veszi körül funkcionálisan zöldöve
zetként. 1 millió lakos megkérdezett hányadának 61 
százaléka még soha nem találkozott erdésszel, jóllehet 
48 százalékuk havonta 1-2 alkalommal kirándul az er
dőbe. Az erdészek mégis emelt fővel járhatnak: a meg
kérdezetteknek csupán 8 százaléka nem tartja tevé
kenységüket elfogadhatónak. 61% kifejezetten kívánja: 
törődjenek többet az erdőkkel, védjék azokat jobban. 

Éppen ez a kívánság kavarta fel a közgyűlés résztve
vőinek hangulatát. Védelem  csak  ott  lehetséges,  ahol 
használat is  î /7.A/isszatérő, érzelmektől is fűtött volt ez 
a megállapítás. Ez a meggyőződés vezette a német 
kormányt is, amikor következetesen mindig visszautasí
totta a trópusi erdők használatának tilalmát. Védelem és 
használat összefüggő fogalmak, de nem kizárólagos 
célok. A természetnek és a természetvédelemnek az 
ember is integrált része. 

A holland határon lévő Kleve körüli erdőket a II. 
világháború szinte tönkretette. Jelentős részét erdeife
nyővel újították fel és bányafát terveztek ezzel adni a 
bányászat rekonstrukciójához. Napjainkban napirenden 
van az erdő átalakítása. Ennek alapján pattant ki a 
tanulmányúti vita. A helyiek szerint a laza erdeifenyő-er

nyő alá telepített tölgy és bükk hosszú távon elvezethet 
a régi erdőszerkezethez és minőséghez. Más vélemé
nyek arrafigyelmeztettek, hogy az erdőgazdálkodás alól 
hamarosan teljesen elkopik minden anyagi támogatás, 
a maga lábára kell állania. Veszteség minden év, amikor 
a kiváló termőhelyen nem a legnagyobb hozamú erdő
ket akarják visszaállítani. Senki nem fizeti meg, csak az 
erdőgazdálkodás látja kárát, ha nem az érdekeiknek 
megfelelő, a természet érdekeit egyébként nem sértő 
eljárást alkalmazzák. Bármint van is, mindenkire nagy 
benyomást tett a helyi erdészeknek az a munkája, amely 
a háborútól tönkretett környezetben egyáltalában erdőt 
létesített, méghozzá olyat, amellyel kapcsolatban vitára 
csak a minőség és felújítás vonatkozásában megkérdő
jelezhető erdő áll, benne a megelőző állományok jelent
kező újulataival. 

Az OEE elnöke, Schmotzer  Andrástöbb  alkalommal 
találkozott a Német Erdészeti Egyesület elnökével, 
dr. WolfgangDedzúna\  és a Bajor Erdészeti Egyesült 
elnökével, dr.  WalterHartmannúrxa\.  Mindkettőjükkel a 
további, az előző időszaktól eltérően 1993. évre már 
időpont, tartalom tekintetében is rögzített együttműkö
dést elemezhettek. A magyar küldöttség részvételének 
hatékonyságát alapvetően segítette egyesületünk tisz
teletbelitagjának, JoachimBuffumak kapcsolatteremtő, 
emberi vonatkozásokban is kellemes, állandó segítsé
ge. 

dr. Szőnyi László 

DR. ANDA ISTVÁN 
• • • • • 

Hamarosan önálló 
az osztrák államerdészet? 

Az osztrák államerdészetnek - Fischler miniszter szándéka szerint - hamarosan önálló vállalkozásként kell 
működnie a bürokrácia fékjei nélkül és nem akadályoztatva operatív döntéseiben a formalizmustól. Ez derült ki 
azon a sajtókonferencián, ahol a miniszter bemutatta az új vezérigazgatót, Ramszauert, aki eddig magánmérnök
ként és erdőtulajdonosként tevékenykedett. Azt a feladatot kapta, hogy az eddig gazdálkodásorientált osztrák 
államerdészet részére őszig olyan koncepciót dolgozzon ki, amelyik lehetővé teszi a költségvetésről való leválást. 
A gazdaságosságot oly mértékben kell szem előtt tartani, hogy a véderdők szanálása is beleférjen, mivel erre az 
állam nem tud pénzt adni. 

Az elnökségnek ugyanakkor koncepciót kell kidolgoznia az államerdészeti kezelésben lévő, ökológiailag nagyon 
érzékeny, fokozottan védett területekre (gleccserterületek, nemzeti parkban lévő területek, potenciális víztermelő 
erdők). Azokon a helyeken, amelyekre használati korlátozások állnak fenn, az ÖBF-nek ismereteivel részt kell venni 
a nemzeti parkok létrehozásában és üzemeltetésében, a termeléskorlátozásból adódó igényeit azonban be kell 
nyújtania. 

Az ÖBF-nek példamutató feladata is van az erdőfeltárás, az erdőnek a társadalommal való megismertetése 
terén. 

1992-re 277 millió ATS nyereséget vár az új vezérigazgató az osztrák államerdészettől, amelyik az ország 
erdőterületének 15%-án gazdálkodik. 




