
Jól sikerült a Mecseki Erdészeti Rt. 

Nyerje meg karácsonyfáját 
internetes játéka. Csak hívni kellett a WWW. mefa. hu. 
kódot. A név és cím beírása után máris esélyes lehetett 
a jelentkező" a sorsoláson. A többszáz név közül minden 
héten egy - a pályázó által kért méretű - karácsonyfát 
sorsoltak. Az akció az erdőgazdaság népszerűsítését szol
gálta. 

A Mecseki Erdészeti Rt. internetes bejelentkező gra
fikáját a szaksajtó az ország legjobb tíz a témában hazai 
alkotása közé sorolta. 

Vágáshulladékot bálázó gépegység keltette a legna
gyobb feltűnést a svédországi Jönköpingben megrende
zett ELMIA WOOD 97 erdészeti szakkiállításon. 

Az önjáró szerkezet összegyűjti, préseli és műanyag 
hálószövetbe burkolt bálaként darus rakodással elszállít-
hatóvá készíti elő a főként fenyvesek kitermeléseiben 
képződött nagymértékű, főleg vékonyabb ágakból álló 
vágóhulladékot. Ez eddig a vágástéren akadályozta a fel
újítást. A biomasszának energiatermelésre irányuló foko
zott törekvés most az eddig „szemét"-nek tartott anyagért 
is kinyújtja karjait. 

(AFZ/DW1997/15. Ref.: Jérőme R.) 

Bartha Dénes: 
Fa- és cserjehatározó 

Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 340. 

Dendrológiai területen az első határozót Mágocsy-Dietz 
Sándor, akkor mint a selmeci akadémia tanársegéde, állí
totta össze 1882-ben (Rügy- és levélkulcs a Magyar Biro
dalomban honos és honosított fásnövények meghatározásá
ra). Ez a füzetecske akkor az Országos Erdészeti Egyesület 
kiadványaként látott napvilágot. Később, 1932-ben, illetve 
1933-ban Bokor Rezső jelentette meg Sopronban rügy- és 
levélhatározóját (A magyar erdőben [és nyilvános parkok
ban] honos és fontosabb honosított fás növények téli álla
potban való határozója, A magyar erdőkben [és nyilvános 
parkokban] honos és fontosabb honosított lombos fásnövé
nyek levelekről való határozója). A kertészeti dendrológia 
a 90-es évek elején két művel gazdagodott, Schmidt Gábor 
szerkesztésében 1991-ben és 1993-ban látott napvilágot ha
tározó (Dendrológiai Herbárium. Díszfák és díszcserjék fel
ismerése leveleik és hajtásaik alapján, Rügyatlasz). 

Az erdészek, kertészek, s más, a fás növények iránt ér
deklődők figyelmét felkeltette a most megjelent Fa- és cser
jehatározó. A könyv felépítése minden eddigi, kül- és bel
földön megjelent határozótól különbözik. Hat külön fejezet
ből, rügyek, levelek, virágok, termések és magok, csíranö
vények, kérgek alapján lehet a fajokat beazonosítani. A ha
gyományos határozókulcsok után a faj fenti szerveinek rész
letes leírása található. A könyv felöleli valamennyi őshonos 
fa- és cserjefajunkat, valamint a gyakoribb díszfákat és dísz
cserjéket, szám szerint 217 fajt. Valamennyi határozó végén 
valamennyi faj szervének illusztrációját megtaláljuk. A rü-
gyeket, leveleket, virágokat, terméseket és magokat, csíra
növényeket rajzok, a kérget fekete-fehér fotók mutatják be. 
A könyv végén a fajok tudományos és magyar neveinek 
szinonimái, illetve társnevei vannak fölsorolva. 

A most megjelent határozó szép példája a tanár-diák 
együttműködésnek. Az illusztrációkat 11 erdőmérnökhall
gató, illetve már végzett erdőmérnök készítette, a lektori 
feladatot a Soproni Egyetem Növénytani Tanszékének ok
tatói (Agócs József, Bolgár Józsefné dr., dr. Vancsura Ru
dolf) vállalták. Az agráregyetemeken és -főiskolákon tan
könyvként engedélyezett Fa- és cserjehatározó a közelmúlt
ban nívódíjban részesült. 

( \ 
Örömmel adjuk tudtára valamennyi érdeklődőnek, 

hogy Halász Aladár szerkesztésében megjelent az An
gol-Magyar Erdészeti, Vadászati és Faipari Műszaki 
Szakszótár című kiadvány az Állami Erdészeti Szolgálat 
gondozásában, az FM Erdészeti Hivatalának támogatá
sával. Ez a hiánypótló mű 296 oldalon 16 400 angol 
szót és kifejezést tartalmaz, melyből mintegy 9800 fog
lalkozik az erdészettel, 1600 a vadászattal és vadgaz
dálkodással, 3700 az elsődleges faiparral és 1300 a já
rulékos szakterületekkel (közgazdaság, kereskedelem, 
munkaügy, oktatás, kutatás). Az erdészet címsdzavai 
közül 1000 az erdészeti növénytan, 600 a termőhely, 
1300 az ökológia, 1200 az erdőrendezés, 2100 az erdő
művelés és nemesítés, 1500 a fakitermelés, 600 az er
dőfel tárás , 800 az erdővédelem és 700 a termé
szetvédelem és erdei üdülés szakterületére vonatkozik. 

A szótár mellékletében a tűlevelű és lombos fák, a 
cserjék és lágy szárú növények tudományos, angol és 
magyar neve, néhány fogalom értelmezése, valamint az 
erdészetben leggyakrabban alkalmazott mértékegységek 
átszámítási tényezői is megtalálhatók. A szótár haszná
latát 49 ábra is segíti. 

Őszintén reméljük, hogy ez a kiadvány nagyban se
gíti majd a szaknyelv művelői mellett azon kollégákat 
is, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek az angol 
nyelvterülettel. 

A szótár 2000 Ft értékesítési áron vásárolható meg 
az Állami Erdészeti Szolgálat központjában és Igazga
tóságánál. 

Csóka Péter 

V ) 

Kétezer éves áldozati szarvas 
A Kisbalaton térségében, az Árpád-kori Fenék hatá

rában kétezer éves kelta szarvasáldozatot találtak a régé
szek. Az 5-6 éves szarvas agancsának és csontvázának 
elrendezéséből valószínűsíthető, hogy a kelták Cernun-
nos nevű istenüknek áldozták. Ez az újjászülető termé
szet, a termékenység istene, az állatok ura. A gabonás
verem mellett talált áldozatot, a kelták fő ünnepe a Lun-
gasad, az arató, hálaadó ünnep alkalmával helyezhették 
el. 

Közel e korból származik az Ajkán talált dombormű, 
egy szarvas és egy baltás ember látható rajta, mely szin
tén áldozat lehetett. Dr. Müller Róbert ismertette az ása
tás eredményét és dr. Sugár László értékelte a szarvast. 

(Zalai Hírlap, 1997. XI. 19. Ref.: Szakács L.) 



Környezetvédelem, tömegtájékoztatás vagy agymosása 
(Élet és Tudomány, 1997/29.) 

Nocun Chomsky, a neves amerikai nyelvész és korunk visszás 
társadalmi jelenségeinek megfigyelője, kutatója sok évvel ezelőtt 
egy előadásában föltette a kérdést a hallgatóinak: „Ki hallott önök 
közül Kelet-Timorról?" Miután senki sem jelentkezett, elmagya
rázta, hogy azért nem hallhattak és olvashattak semmit erről a volt 
portugál gyarmatról s annak Indonézia által történt elfoglalásáról, 
az azt követő népirtásról, mert mindez egyértelmű amerikai és 
ausztráliai jóváhagyással történt. A sajtó, a tévé- és a rádióállo
mások legnagyobb része a nemzetek feletti óriásvállalatok kezében 
van, és ezek csakis arról adnak hírt, amit gazdáik megengednek. 
Kelet-Timorról pedig nem volt illendő beszélni, mert hadiipari ér
dekeket, például Indonézia számára történő repülőgépszállításokat 
érintett. Chomsky elmondja például, hogy régen arról olvashat
tunk: Pol Pot katonái kétmillió kambodzsait gyilkoltak meg, de a 
„nemszeretem" vietnami megszállás után a halottak száma az ez
redrészére csökkent, már csak „mintegy kétezer" Pol Pot-áldozat-
ról olvashattunk. Chomsky számtalan példát sorol föl a világsajtó 
hazugságairól: legyen szó közép-amerikai, izraeli-palesztin esemé
nyekről vagy éppen az úgynevezett „tiszta" Öböl-háborúról. 

A hazudozás érvényesül környezeti kérdésekben is. Chomsky 
érzékeny az ilyen ügyek iránt, és egy alkalommal kijelentette: „A 
Zöld mozgalom a természet ellensége, ha nem az alapvető okok 
ellen támad. " Más szavakkal: nem elégíthet ki bennünket néhány 
fókabébi megmentése, ha szabad teret engedünk a nemzetek feletti 
vállalatok természeti környezetet pusztító, önző, jövőnket meg
semmisítő tevékenységének. 

A jelenséggel nem csak Chomsky foglalkozik. Alex Carey így 
ír erről: a XX. századra három, politikailag fontos dolog jellemző. 
Ezek sorban: 1. a demokrácia növekedése, 2. a vállalatok hatal
mának erősödése, s 3. a propaganda fokozódása, amely eszköz a 
vállalatoknak a demokráciával szembeni védelmezésére. 

A nagyvállalatok hallatlan erőfeszítéseket tesznek, hogy kifog
ják a szelet az erősödő, fejlődő zöld mozgalom vitorláiból. Az erre 
a célra alkalmazott „agymosó" (úgynevezett PR (piár), közönség
kapcsolat) cégek, mint például a Burson-Marsteller, a Bonner and 
Associates és társaik „bebizonyítják" az olvasóknak és a tévéné
zőknek, hogy a védett területek, nemzeti parkok, erdők és vizes 
területek értéktelenek, helyesebb, jövedelmezcfbb azokat „bölcsen" 
kiaknázni a termelés és fogyasztás érdekében is. 

A Wall Street Journal címoldalán közölte, hogy az éghajlat föl
melegedése csalás, a lapok arról írnak, hogy az éghajlatváltozás 
csupán hisztéria, az ózonlyuk nemkülönben, a nagy vegyi gyárak 
és olajvállalatok természetbarátok. Erre az úgynevezett „zöldre fes-
tés"-re a mamutvállalatok évente mintegy egymilliárd dollárt köl
tenek. Az ilyen hírverés, reklámozás általános jelenség, és - kül
földön és itthon egyaránt - nem csak az (x) jellel ellátott fizetett 
hirdetésekben jelenik meg. (A zöld gondolat annyira rokonszenves 
az emberek szemében, hogy újabban az Egyesült Államok hadse
regében is működik egy környezeti biztonsági helyettes államtit
kár.) 

Hazánkban is mindennapos az álcázott hirdetés. A közszolgálati 
televízió NATO-val foglalkozó Atlanti Express című műsoráról az 
Alba Kör panaszára az Országos Rádió és Televízió Testület Pa
naszbizottsága is megállapította, hogy nem volt tárgyilagos, nem 
tisztelte a hivatalostól eltérő véleményeket. A műsor a Külügymi
nisztérium 9 millió forintos támogatásával készült, de ezt nem tün
tették föl. A bizottság kijelentette, hogy a műsor a megrendelő 
vélhető szempontjait juttatva érvényre, „a műsorok manipulálnak. 
nem informálnak, hanem meggyőzni kívánnak". 

A cenzúrának ma sokféle fajtája van. A sajtó a tulajdonosok 
utasítása, elvárása vagy vélt elvárása szerint jár el. Előfordult, hogy 
egy francia tulajdonban levő lapban nem jelenhetett meg a termé
szetromboló golfpályák építése elleni cikk, s ugyanott nem közöl
tek egy nemzetiségi kérdésről szóló tanulmányt, mert abban a szer
ző nemcsak a szomszédaink, hanem például a franciák nemzetiségi 
politikájáról is ítéletet mondott. (E közvetlenebb cenzúra mellett 
gyakran előfordul az is, hogy a „kellemetlenkedő" lapok nem kap
nak anyagi támogatást - ezért nem egy újság megalkuszik, például 
elfogad etikátlan hirdetéseket.) 

A magyarországi zöld mozgalom számára komoly gondot je
lent, hogy egyre nehezebb megtalálni azokat a - legalább tízezrek 
által olvasott - lapokat, amelyek tárgyilagosságra törekednek, ada
tokat közölnek, s megírják az igazat. A pénzhatalom szabja meg, 
hogy mi a véleményünk. Chomsky szerint ez éppen olyan haté
kony parancsuralom, mint a kommunista egypártrendszeré volt, 
csak az eszközei mások. 

György Lajos 

Tudósítás a Soproni Egyetem javára tett 1 
A személyi jövedelemadóról szóló törvények változása lehetőv é tet-
te a befizetett jövedelemadó 1%-ána k közérdek ű célra történő'fel -
ajánlását. Több, egyetemünk sors a irán t elkötelezett oktató és dol-
gozó ösztönzés e álta l i s bátorítva, megteremtettü k eze n összegek -
nek az Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzetközi Ösztöndíjas Ala
pítvány javára történ ő felajánlásának lehetőségét . 
Nagyon soka n érdeklődte k a z ország távol i pontjairó l i s hozzán k 
történő befizetés felől , s mi is igyekeztünk a  felajánláshoz szüksé -
ges adatainka t széles körbe n terjeszteni . Nag y izgalomma l vártu k 
az APEH értesítését , amely szeptembe r elejé n érkezet t meg . Ebben 
arról értesítette k bennünket , hog y 1997-be n az alapítvány részér e 
felajánlott eg y százalék 45 4 329 Ft-ot tes z ki . Köszönet mindazok
nak, akik a felajánlók közé tartoznak és dr. PongráczPéterjogász-
nak is, aki a pénz megszerzés e el é állított hivatal i akadályo k elhá -
rításában serénykedett . 
1998-ban az 1%-ról rendelkező nyilatkozato t a z 1997. év i személy i 
jövedelemadó bevallássa l együtt , normá l méret ű borítékb a zárv a 
kell megtenni. A borítékon kívü l szerepeljen a rendelkező neve, lak-
címe és adóazonosító jele . A borítékba, azza l azono s méretű , nem 
összehaj 

Vo-os személyi jövedelemadó felajánlásról 
tott papírlapr a kel l ráírn i a  támogatni kíván t alapítván y adószámá t 
- é s esetleg a  nevét , minde n egyé b megjegyzé s nélkül , az alább i 
formában: 
Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzetközi Ösztöndíjas Alapítvány 
Adószám: 19112855-1-08 
A lezár t borítéko t a z adóbevallási csomagba n kel l elhelyezni . Aki k 
nem önadózók , s  adót kizáróla g a  munkáltatón keresztü l fizetnek , 
a borítéko t lezárv a legkésőb b márciu s 25-i g adjá k át munkáltató-
juknak! 
Minden, a  fentiekkel kapcsolato s kérdésbe n szívese n állna k ren -
delkezésre: 
- a  kuratóriu m elnöke , az egyetem mindenkor i rektor a -  jelenle g 
dr. Habil'Koloszár Józsetregy-i tanár , 
- a  kuratórium titkára , az egyetem mindenkor i főtitkára - jelenle g 
dr. Szitás József ks Ficzek Jenőném. 
- a  kuratórium tagjai : dr. Bondor Antai'ny. tszv . egy- i tanár , Bóna 
y^zfe/vezér igazgató, Czebei Sándor ny . vezérigazgató , Gőbölös 
Antal'igazgató, Kormos Ernő elnök-vezérigazgató, Kulcsár Imre 
ügyvezető igazgató , dr. Szodfridt István-tszv. egy- i tanár , dr. Tenk 
Anta/dékánh., Téglás János igazgató , (Csepregi imre\\a\\g-\ képv.) 



ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 
Az OEE-választások történetéből 

Egyesületünk Választmánya 1997. 
november 11-i ülésén az 1998. évi ve
zetőségválasztással kapcsolatban azt a 
döntést hozta, hogy az egy\esületi főtit
kár posztot a jövőben pályázat útján ki
választott, főállású egyesületi alkalma
zottal kell majd betölteni. 

Ezt a határozatot - bizonyos vita 
után - tartózkodás és néhány ellenszavazat mellett fogadta el a 
választmány. A vita során felvetett aggályok főleg pénzügyi és 
morális jellegűek voltak. Lesz-e elég pénz ahhoz, hogy az Egye
sület hosszú távra is garantáltan tisztességes fizetést tudjon bizto
sítani főtitkárának? Az oltalmazás feltételeit hogyan sikerül meg
fogalmazni? 

A választmányi ülés óta - természetesen - foglalkoztatja a tag
ságot is a főtitkári téma, kérdések vetődnek fel. 

Határozott vagy határozatlanidőre szóljon-e a munkaszerződés? 
Próbaidőt szabjon-e meg az Egyesület a pályázati feltételek kö

zött? 
A függetlenített funkcionárius alkalmazása mellett lándzsát tö

rők azzal érveltek, hogy a mai világban ezt a tisztséget már nem 
lehet társadalmi munkában ellátni. Maga az elnök igyekezett a 
pénzügyi gondok miatt habozókat megnyugtatni abban a tekintet
ben, hogy a pártoló tagok tanácsába tömörített vállalati szponzorok 
biztosan fedezni fogják a főtitkár alkalmazásából eredő egyesületi 
többletköltségeket. 

Hol takarítson meg az Egyesület a korábbi kiadásaiból? 
Az elmúlt ötven évben csak társadalmi munkás főtitkár volt. 

Milyen elvárások legyenek a fizetett főtitkárral szemben? 
A másik kérdéskör, amely felvetődik a tagság körében - az 

előbbivel összefüggésben - , hogy talán soha annyi tisztségviselője 
nem volt az Egyesületnek, mint manapsáég: az elnök mellett há
rom alelnök, főtitkár, függetlenftgett ügyvezető titkár, két függet
lenített adminisztratív munkaerő, ugyancsak függetlenített lapszer
kesztő, s még ide számíthatjuk a szerény honorárium ellenében 
tevékenykedő, részmunkaidőben bedolgozó nyugdíjasokat is. 

Természetesen senkibe nem szabad a megfogalmazódott kér
déseket visszatuszkolni, de az elfogadott új Alapszabály, a Vá
lasztmány döntése egy-két esetben új helyzet elé állítja az Egye
sületet, és tanácsos az új helyzet szabta tennivalókat jó alaposan 
előkészíteni. 

Ezekkel a döntésekkel azonosulva, egységes tenni akarással 
kell mind jobb további döntéseket előkészíteni, hogy a változások 
jó irányba mozdítsák el az egyesületi életet és nehogy akadályoz
zák későbbi törekvéseinket. 

A tisztánlátás elősegítése érdekében a Váalsztási Bizottság 
szükségesnek tartja megvilágítani, hogy mi volt a helyzet az egye
sületi apparátus tekintetében az 1945 előtti időkben. Tapasztalható 
ugyanis a tagság körében, hogy sokan - természetesen elsősorban 
a fiatalabb korosztályok - tájékozatlanok ebben a vonatkozásban. 

Már az Egyesület megalakulásakor, 1866-basn megalkotott első 
alapszabályok 14. §-a így rendelkezett az egyesületi igazgatás dol
gában: „A választmány tagjai, kivévén a titkárt, ezen tiszteletbeli 
hivatalukért semmi fizetést sem húznak. Titkárt és írnokot a vá
lasztmány választ és azok munkakörét is az szabja meg; fizetésüket 
pedig éa közgyűlés állapítja meg." 

Ez a két mondat nem hagy kétséget afelől, hogy az Egyesület 
adminisztrációs apparátusa két főből állt és ezen belül a titkár (akit 
olykor „titoknoknak" is neveztek akkoriban) fizetett alkalmazott 
volt. Az első titkár káinoki Be dó" Albert volt 1880-ig. Őt Horváth 
Sándor követte, akivel kapcsolatban egy későbbi megjegyzésből 
arra következtethetünk, hogy már másodállásban látta el feladatát. 
Ezt valószínűsíti a választmány 1899. október 21-i ülésén elhang
zott azon másik megjegyzés, ami szerint „a jelenlegi 1200 frt fi
zetésből és természetbeni lakásból álló javadalmazással a titkári 
állásra ... megfelelő szakembert megnyerni nem lehet". 

A választmány az említett ülésen elhatározta, hogy az időköz
ben alelnökké előlépett és titkári állásáról lemondott Horváth Sán
dor helyébe nyilvános pályázat útján szerez új titkárt. (Bár maga 
Horváth Sándor annak a nézetének adott kifejezést, hogy az Egye
sület érdekeit fizetett titkár nélkül jobban lehet biztosítani, mert a 
titkári állás szervezésére fordított anyagi áldozat árán legalább há
rom hivatott szakembert lehet megnyerni a titkárra háruló felada
tok ellátására. E mellett ezek a szakemberek, úgymond, csak er
kölcsi kötelékekkel lennének az Egyesülethez kötve, s állásukat 
bármikor elhagyhatnák, ha azt saját vagy az Egyesület érdeke úgy 
kívánná.) 

A választmányi elhatározást az akkori időkre jellemző gyors 
cselekvés követte. 1899. otkóber 24-én a pályázati felhívást köz
zétették a sajtóban egyhónapos, november 25-i benyújtási határi
dővel. Csak erdészeti szakemberek pályázhattak. December 9-én 
pedig már döntött is a választmány titkos szavazással a beérkezett 
négy pályázat fölött: Bund Károly, az FM erdőrendezési osztály
ának erdésze (erdőmérnök) lett a titkár, aki 1900. január l-jével 
elfoglalta állását. Munkaviszonyának körülményeit, munkaköri fel
adataitjavadalmazását, nyugdíjjárandóságának részleteit már a pá
lyázati kiírás tartalmazta. Elvileg élethossziglanra választották 
meg, bizonyos kitételek mellett (Bund esetében ez majdnem így 
is alakult), s más állást nem tölthetett be. „Jogait és kötelességeit 
egyebekben az egyesületi alapszabályok és az alkotandó szolgálati, 
fegyelmi és nyugdíj szabályok állapítják meg." (Erdészeti Lapok, 
1899/kl 182-1183. p.) 

Ennek a titkárválasztásnak egyik kis érdekessége egyébként az, 
hogy a négy pályázó között volt az akkor még Besztercebányán 
szolgálatot teljesítő Kaán Károly is. Ám a titkos szavazás során 
egyetlen szavazatot sem kapott. 

Az OEE valamennyi tagjának békés, boldog új esztendőt kíván 
a 

Választási Bizottság 

Az O E E Fakereskedelmi és Fahasználat i Szakosztály éves 
munkaprogramja keretében 1997. október 9-10-én a Somogyi Er
dészeti és Faipari Rt.-nél és a Dráva Parkett Kft-nél tartotta meg 
őszi összejövetelét. 

Ennek keretében Bóna József vezérigazgató adott először tá
jékoztatást a Somogyi Rt. munkájáról. Elmondta, hogy tevékeny
ségüketkereken 80 ezer hektáron folytatják, élőfakészletük 18 mil
lió m 3 , éves növedékük 540 ezer m 3 . Jelenleg kereken 1100 fő 
dolgozik az Rt.-nél. A 90-es évek előtt 6 Em feletti bruttó fatö
megét termeltek évente, jelenleg lényegesen kevesebbet, de a vég
használati lehetőségeket csak cca. 75%-ban használják ki. 

A fakitermelési feladatokat 95%-ban vállalkozók végzik, a gé
pek elhasználtsága miatt szükség lesz részben saját erőből azok 
pótlására. A kiszállításban 1/3-2/3 a saját és a bérelt munka aránya, 
a szállítási feladatokban ez fordított. 200 km feltáró úttal rendel
keznek, ami 2,6 fm/hektár értékkel igen alacsonynak mondható. 
Fafeldolgozásuk területén a barcsi parkettaüzem teljesen levált, a 
Csurgó saját maradt, a szántódi üzem felújítását tervezik. 

Kereskedelmi tevékenységükben meghatározó nagyságrendű az 
export, ami ma közel 50%-ot képvisel. Számolni kell a közeljö
vőben a magánerdőkből kikerülő nagyobb mennyiségű faanyaggal, 
ami sajnos az egyébként is nehéz sarangolt választék piacot tovább 
terhelheti. 

Komoly eredményt várnak attól, hogy a fahasználati és a ke
reskedelmi munkát szervezetileg egybefogták, célként határozták 
meg, hogy felvállalják a magánerdőkből kikerülő fatermékek for
galmazását is. 

Bogdán József erdészeti igazgató tájékoztatást adott az erdészet éves 
munkájáról. 
Mintegy 30 000 m 3 vastagfát termelnek, amelynek 2/3-a tölgy, 10%-a 
cser, a többi egyéb fafaj. Természetes felújítást csak igen kismértékben 
tudnak megvalósítani. Gondot jelent, hogy a fakitermelés mindössze 6 
hónapra szűkül, zúdul az alapanyag, és ez nincs szinkronban a keres
lettel. 
Mó'csényi Miklós FAGOSZ főtitkár érdekes tájékoztatást adott a fa
feldolgozó iparról és fatermékforgalmazásunk nemzetközi megítélésé-



ról. A teljesen liberalizált forgalmazásunkkal szemben nincs észrevétele 
az EU-nak. Altalánosságban Európában az a jellemző, hogy általános 
túlkínálat van, ezért azt a célt fogalmazták meg, hogy mindenhol a fát 
vagy annak termékeit használják, ahol az lehetséges. Európának jelen
tősen csökkent (7%-ra) az import-függősége, 1,1 millió munkahelyet 
jelent az EU országokban az elsődleges faipar és a bútoripar, ez az 
adat a 20 fő feletti üzemekre épül. Érdekes információ volt, hogy Ro
mánia várhatóan megszünteti a fatermékek eddigi exportkötöttségeit. 
Altalános tendencia, hogy támogatni kell a rövidfás feldolgozási tech
nológiát. 
Illyés László kereskedelmi igazgató általános tájékoztatást adott a sa-
rangolt választékok jelenlegi belföldi és exportértékesítési lehetőségei
ről. Kínálati piac van és az is lesz a közeli években. Évi nettó mintegy 
3 millió m anyagról van szó a tűzifával együtt. A lehetséges mértékig 
a piachoz kell igazítani a termeléseket és sok esetben a választékolást 
is. Sajnos az év során a II. félévre indokolatlanul csökkentek az árak, 
változatlan kereslet mellett. Európában csak meghatározott távolságra 
tudjuk értékesíteni ezt a választékkört, mivel a magas fuvarköltségek 
lehetetlenné teszik a távolabbi eladásokat. A belföldi árak általában 
20%-kal alacsonyabbak az exportáraknál. Alapvető érdekünk, hogy a 
három agglomerált ipari üzemünk hazai forrásból szerezze be az évi 
mintegy 1,5 millió űrméter alapanyag-szükségletét. Érdekünk, hogy a 
tűzifát értékének megfelelően a lehetséges mértékig használja fel az 
ország az energiahordozók között. 
Várkonyi Gábor, a Dráva Parkett Kft. igazgatója fogadta társaságun
kat és adott tájékoztatást a gyár munkájáról. Az 1878-ban francia cég 
által alapított fűrészüzemben, 1920-ban indult a parkettagyártás. 1974-
ben náluk termeltek elsőként az országban szalagparkettát. Másfél éve 
zárult le a privatizáció, melynek során a Somogyi Erdészeti és Faipari 
Rt.-tői a gyár többségi német tulajdonba került. Ezzel nemcsak tőkét, 
hanem piacot is hoztak. Jelenleg évi 30-35 ezer m 3 alapanyagot dol
goznak fel. Emellett kevés import alapanyaggal is próbálkoznak. Az 
üzemben 360 fő dolgozik, éves árbevételük 1,8 milliárd forint körül 
várható. 1998-ban szeretnék a 2 milliárdot elérni. A készárut 60-65%-
ban exportálják. Jelentős felújításokat és beruházásokat terveznek, nem
rég került átadásra a keménylombos apró választékok előállítására az 
új linch gépsoruk. A jövőt illetően mind a termelési, mind a piaci kö
rülményeket biztatónak látják, és ezt örömmel kell nyugtázni alap
anyag-beszállítói oldalról. 
Szalkay György igazgatóhelyettes rövid tájéoztatást adott a rönk- és 
tűzifaexport megfigyelési rendszerének I. félévi tapasztalatairól. Tájé
koztatást adott arról, hogy korábbi intézkedéseink alapján némileg egy
szerűsítették az engedélyezési rendszert és várható, hogy 1998-ban a 
jelenlegi gyakorlatot megszüntetik. 
Ormos Balázs vezérigazgató a Fahasználati Szakosztály elnöke nagyra 
értékelte között összejövetelünket és az alábbi állásfoglalásra tett ja
vaslatot, amit a jelenlevők támogattak. 

Állásfoglalás 
1. Az erdőgazdálkodóknak egyre nagyobb gond a sarangolt vá

lasztékok értékesítése. Evek óta napirenden van a probléma, hat
hatós intézkedés azonban nem történt. Várható a tőlünk keletre 
lévő fában bővelkedő országok exportjának beindulása, ezzel ne
hezítve a hazai értékesítést és talán később az exportot is. Már a 
hazai feldolgozók is ezen olcsóbb piacokról szándékoznak alap
anyagot beszerezni a amgyar helyett. Szükséges felmérni az állami 
és magánerdő-gazdálkodók várható kitermelését és a sarangolt fa
anyag elhelyezését biztosítani. 

A belföldi felhasználás a meglévő felhasználók kapacitásának 
bővítésével, új feldolgozó létesítésével, energetikai célú felhaszná-

Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, 
amely nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményé
vel. 

A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a 
szerkesztőség lehetőség szerint gondozza és közli. 

A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcsolatos ren
delkezések miatt felhívjuk szerzőink figyelmét hogy a 
cikk, fotó, grafika stb. megjelenését követően szíveskedje
nek a szerkesztőséggel a nevüket, lakcímüket, születési 
dátumukat, adószámukat (azonosító jelüket), és a nyugdí
jasoknál a törzsszámot is közölni. 

A beérkezett adatok alapján kötött felhasználási szer
ződést követően negyedévenként utaljuk ki a honoráriu-

lás feltételeinek megteremtésével, állami dotáció igénybevételével 
és más megoldásokkal lehetséges. 

Meg kívánjuk keresni az ÁPV Rt. illetékeseit egy a fenti prob
lémát feldolgozó és javaslatokat tevő tanulmány elkészítése végett. 

2. Egyes időszakokban és egyes választékoknál gondot okoz 
az erdőgazdálkodók ellenérdekeltsége, mely egyes esetekben a pi
aci ár kedvezőtlen alakulását okozza. A szakosztályok felvállalják, 
hogy kezdeményezik az erdőgazdálkodóknál a piaci törvényeket 
nem sértő együttműködés megindítását. Az első kijelölt választék 
a tűzifa, melynek elhelyezése gondot okoz. Megvizsgáltatjuk, hogy 
a tűzifa, mint energiát szolgáltató alapanyag, hasznosítása mikép
pen oldható meg (pl. erdei választék, apríték, hőenergia-szolgálta
tás, tüzelőberendezéssel együtt való forgalmazás stb.) 

3. A szakosztályok szükségesnek tartják a fa mint nyersanyag 
felhasználását szorgalmazó marketingprogramok folytatását. Ez 
feladatuk az erdőgazdálkodóknak és az OEE illetékes szakosztá
lyainak is, de támogatás szükséges az FM-től, a Kincstártól és az 
ÁPV Rt.-től is. 

4. A szakosztályok a következő rendezvényükön a fent vázolt 
feladatok kidolgozásával foglalkoznak majd. 

Szalkay György Ormos Balázs 
Fakereskedelmi Szakosztály Erdőhasználati Szakosztály

elnök elnök 
A közös összejövetelen a két szakosztály részéről 72 fő vett 

részt, érdeklődésükkel, támogató javaslataikkal sokan segítették 
munkánkat. 

A házigazdáknak, különösen Bogdán József erdészeti igazga
tónak ezúttal is megköszönjük a szervezésben nyújtott sok segít
ségét. 

Szalkay György 

• 
A H M Budapest i helyi csoport 10 tagja 2 napos tapasz

talatcserén vett részt a Szombathelyi Erdészeti Rt. területén 1997. 
novemberében. 

Megérkezésünkkor dr. Pethő József vezérigazgató baráti szere
tettel fogadott bennünket. Megismerkedhettünk az Erdészeti Rt. 
számítógépes adatfeldolgozó rendszerével, melynek segítségével 
csaknem naprakész információ birtokában a tervezési és a gazdál
kodási munka szinte minden területe magas szinten összehangolt. 
Ez természetesen a magasan kvalifikált számítógépes csoport tag
jainak köszönhető. A rendszer ismertetését tagtársaink élénk ér
deklődése követte mind az erdőgazdasági ágazatok - fahasználat, 
értékesítés, erdőművelés, vadászat - , mind a közgazdaság, szám
vitel, tervezés szintjén az alkalmazási lehetőségek és tapasztalatok 
megbeszélésével. 

A további beszélgetést szálláshelyünkön, a Csipkereki vadász
házban folytattuk. 

E havi számunk szerzői: 
Balázs István FM.Erd.Hiv. Budapest 
Bartha Dénes Soproni Egyetem Sopron 
Bartha Pál FM.Erd.Hiv. Budapest 
Bán István Erd.Szolg. Budapest 
Bánó László Utilis Kft. Visegrád 
Bordacs Sándor OMMI Budapest 
Csányi Sándor erdész Gödöllő 
Hajdú Gábor erdőmérnök Kaposvár 
Horváth Gyula erdőmérnök Ajka 
Júlia Hayley újságíró Madrid 
Kézdy Pál erdőmérnök Budapest 
Köveskuti György erdőmérnök Budapest 
Somogyi Zoltán ÉRTI Budapest 
Szepesi András Erd.Szolg. Budapest 
Tokodi Mihály erdőmérnök Kaposvár 

o 
A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor készí
tette. 



A délutánt és a másnapi terepi programot az rt. gazdálkodási 
munkájának és a táj néhány kulturált helyének megismerésével 
töltöttük. Átfogó képet kaptunk az rt. mintegy 47 000 ha területén 
működő 4 igazgatóság tevékenységéről, melyek közül a Szombat
helyi és Sárvári Igazgatóság területével a bemutatóhelyeken köze
lebbről is megismerkedhettünk. A gazdag program során a Kősze
gi-hegységben az Oházi kilátóról a táj szépségét megcsodálhattuk. 
A lenyűgöző méretű bükkös véghasználati állományok erdőfelújí
tásának megtekintésekor felmerült a gazdálkodás és a termé
szetvédelem kérdése is. 

A Stájer-házaknál az rt. dicséretes törekvése az erdészeti mú
zeumban a múlt emlékeinek megőrzésére őszinte tetszést aratott. 

A fenyő-véghasználatok vágástechnológiájának a Valmet köze
lítőtraktor alkalmazásával a Sárvári Igazgatóság területén találkoz
hattunk. 

A fenyőfelújítások, a mesterséges és természetes úton történő 
kocsányos tölgyes és cseres erdőfelújítások részletes technológiá
ját, a vadgazdálkodás és erdőművelés kapcsolatát is megismerhet
tük a Sárvári Igazgatóság területén. Az Rt. mintegy 40-60 km évi 
kerítésépítéssel óvja felújítási területeit. 

Többszáz éves hatalmas kocsányos tölgyek, a „banyafák" meg
csodálása után Scherg Lőrinc bajor származású erdőmester sírjá
hoz is ellátogattunk. 

A vadgazdálkodás, vadászat eredményeinek ismertetése során 
a vadászat és a vad elsősorban külföldieknek történő újszerű „cso
mag" értékesítése váltott ki nagy érdeklődést és számunkra is kö
vetendő példaként alkalmazhatónak tartottunk. 

Búcsúzóul a sok értékes tapasztalat kiértékelése után Lukács 
Sándor vezérigazgató jövő tavaszra meghívta a szombathelyi kol
légákat gazdaságunk meglátogatására. 

Pálhalmi János 
a 

November hó 25-én Kondor Endre, az Ipolyerdő Rt. vezér
igazgatója látogatásával tisztelte meg Egyesületünk Csillagvölgyi 
könyvtárát, hogy személyesen adja át archívumunknak ajándék
ként az idei balassagyarmati Vándorgyűlés emléktárgyait: a szak
mai program gyalogtúrájához készíttetett klasszikus erdész-fokost, 
valamint a hátizsákot. 

Tudvalevő és ismeretes, hogy könyvtárunk a hazai és külföldi 
szakmai irodalmi kiadványok mellett az erdészeti egyesületi ren
dezvények írásos és tárgyi bizonyítékait nem annyira muzeális, 
mint inkább benső érzelmi indítékkal archív anyagként gyűjti, ke
zeli és őrzi a jelen és a jövő történelme számára. Kondor Endre 
nagyrabecsült kollégánk, kedves tagtársunk látogatása és nemes 
gesztusa emlékezetes marad. 

Riedl Gyula 
könyvtáros 

D 
f 42 éves, rokkantnyugdíjas, természetjáró fiatalember egye-"\ 

dülálló vagy üres erdészházba költözne. Ajánlatokat „Segítő
kész" jeligére a szerkesztőségbe kérek. 

Hoiváth László 
6000 Kecskemét, Tűzoltó u. 14.^ 

• 
Az OEE Erdó'feltárási Szakosztálya 1997. november 4-5-én 

a Mecseki Erdészeti Rt. területén tartotta ülését. A szakosztályülés 
első részében a résztvevők megismerkedhettek a korszerű útépítési 
anyagokkal és technológiákkal. Andaházy Lóránd a SYTEC-Ma-
gyarország Mélyépítéstechnológiai és Mérnökbiológiai Kft. ügy
vezető igazgatója mutatta be az általuk forgalmazott hullámlemez 
csőáteresztőket, az erózióvédelemben jól használható természetes 
alapanyagból készült hálókat, valamint a földművek állékonyságát 
növelő georácsokat, geohálókat és szűrőpaplanokat. Ezt követően 
Szirányi Miklós a BETONÚT Rt. műszaki igazgatója ismertette a 
Mikrobelag márkanéven forgalmazott vékony kevert aszfaltbevo
nat előnyös tulajdonságait, amelyet a résztvevők közúti igénybe
vételnek kitett körülmények között is tanulmányozhattak. A kati

onaktív bitumenemulzió kötőanyag felhasználásával, permetezéses 
technológiával készített vékony felületi bevonatokról Baksa László 
a STRAVIA Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást. Mindkét 
technológiáról bemutatták azokat a videófelvételeket, amelyeket a 
Mátra-Nyugatbükki EFAG Rt. készített saját útjainak karbantartá
sakor. Az ülés kellemes színfoltja volt Fuják József erdőmérnök 
visszaemlékezése az 1948-1954 közötti erdészeti útépítések körül
ményeire. Az eredeti dokumentumok összegyűjtésével és rendezé
sével az erdészeti útépítések körülményeiről összeállított korrajz 
értékes kiindulópontja lehet egy későbbi erdészettörténeti kutatás
nak. Célszerű lenne, ha hasonló összeállítások mind nagyobb 
számban készülnének. A szakosztály megvitatta a LIV. törvény 
végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet erdőfeltárást 
érintő kérdéseit és úgy foglalt állást, hogy mielőbb rendezni kell 
az erdészeti hatósági engedély kiadásának feltételeit, valamint ez
zel összefüggésben a tervezői jogosultság kérdését is. A szakosz
tályülés második napján Káldy József vezérigazgató bemutatta a 
Mecseki Erdészeti Rt.-t, majd helyszíni bejáráson az anyagmoz
gatás és az erdőfeltárás helyzetét és problémáit. Ripszám István, 
az rt. fahasználati főmunkatársa az erdőfeltárás, erdőgazdálkodás 
és a természetvédelem közötti konfliktusokról és azok kezeléséről 
fejtette ki gondolatait. A korszerű erdőfeltárás alapelveire épülő 
gyakorlat bemutatásával bizonyította, hogy az ellentétek kezelhe
tők, ha a megoldás érdekében minden érdekeltet bevonunk az el
őzetes konzultációkba. A szakmailag tartalmas és az emberi kap
csolatokat elmélyítő rendezvényen a szakosztály 27 tagja és 4 fő 
meghívott vett részt. 

• 
Az OEE Zalaegerszeg HCS tagsága egy jól szervezett, nagy

szerű hangulatú szomszédolásban-tapasztalatcserén vett részt 
1997. október 21-én, a szombathelyi HCS szervezésében. A Kő
szegi-hegység térségének szakmai és kultúrtörténeti bemutatását 
dr. Pethő József vezérigazgató és munkatársai mindvégig kiváló 
alapossággal és igen gazdag-változatos programhelyekkel biztosí
tották. Indításként Velemben kaptunk egy átfogó ismertetést a 
Szombathelyi Erdészeti Rt. helyzetéről (múltjáról, jelenéről, a jövő 
többismeretlenes), majd a védőitalok elfogyasztása után kezdtük 
meg a terepi programot. Elsőként a Szent Vid kápolnát jártuk kö
rül, innen utunk a lucfenyőpusztulás okozta problémákat bemutató 
veleméri erdőrészletekhez vezetett. 

A Kőszegi-hegységben őshonosnak tartott lucosok nagy része 
sem tudta átvészelni az 1993-95. évi aszályos időjárást és követ
kezményeként a szúkárosítást, így 50 év után (1946 körül hasonló 
mértékű pusztulás volt) több százezer köbméter fa kitermelését 
kellett megoldani a nyugat-dunántúli régióban. Felújításuk első
sorban bükkel folyik, csak a tetőrészekre került ismét vissza a luc. 

Bejárásunk során egy „zalai mértékű" idős bükkösállomány 
problémájával ismerkedtünk meg, majd innét érkeztünk a közel
múltban megnyitott Stájer-házi erdészeti múzeumhoz Csak az el
ismerés hangján tudunk nyilatkozni a szombathelyi kollégák - leg
főképpen Bejczy Péter HCS titkár - eredményes munkájáról, 
amellyel bemutatják az idelátogatók számára a térség erdészeti 
múltját meghatározó erdész személyek életútját, embert próbáló 
munkaeszközeit, az erdő élővilágát és még sok olyan tárgyat, 
amely erdészmúltunk része volt. 

Ezután rövid, de gyakorlatias programként az ez évi gesztenye 
minőségét, egyebek kíséretével, fűtéssel egybekötve ízlelhettük 
meg. 

A délután folyamán Kőszeg város központjának bemutatására 
került sor, ahol a vendéglátó kollégák idegenvezetésből is nagy
szerűen vizsgáztak. 

Később az utunk a sárvári térség Farkas-erdejében folytatódott, 
ahol rövid megállással tisztelegtünk Scherg Lőrinc és felesége sír
jánál. 

A szomszédolást estebéddel és baráti beszélgetéssel a Hidegkúti 
vadászházban fejeztük be. Az egésznapos tapasztalatcseréért, fá
radozásért, a baráti vendégszeretetért ezúton is köszönetet mon
dunk. Viszlát jövőre Zalában. 

Müller Géza 




