
ERDŐKERÜLŐBEN KÖNYVESPOLC 

„Erdei tanterem" 
„A miskolci 36. számú Altalános Iskolában adott a lehető

ség a pedagógusok számára, hogy a tanórák és a szabadfog
lalkozások egy részét a fenyőerdőben lévő erdei tanteremben 
tarthatják. Erre alapozva kidolgoztak egy légzőszervi megbe
tegedéseket megelőző programot, amellyel április 20-án, dél
után fél 5-től ismerkedhetnek meg az érdeklődők az iskolá
ban." (Déli Hírlap) 

A tudósítás a tanterem létesítésének éppen 25. évfordulóján 
ad tájékoztatást jelenlegi hasznosításáról. 

A miskolci 36. sz. Altalános Iskola (Sas utcai) vezetősége 
1972-ben kéréssel fordult a volt Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság és a M É M Miskolci Állami Erdőrendezőség illeték
eseihez erdei tanterem létesítésének ötletével. 

Az iskola erdő közeli fekvése, a gondolat megvalósítható
sága arra ösztönözték az erdészeti szerveket, hogy támogassák 
a tanterem létrehozását. Tudták, hogy az oktatás ilyen lehető
ségének az elterjedésével a gyermekek a természettel szoros 
kapcsolatba kerülnek, megkedvelik azt és igényükké válik az 
egészséges életmód. Az ilyen módon természetszeretetre nevelt 
emberpalánták közül remélhetőleg többen választják majd az 
erdészhivatást és válnak kiváló szakmunkásokká, technikusok
ká, mérnökökké. 

A tanterem avatását 1973. május 27-én a Nemzetközi Gyer
meknap alkalmából rendezett ünnepség keretében tartották, 
melyen Csermely László volt erdőigazgató az iskola volt igaz
gatójának, Bartha Lászlónak jelképesen átnyújtotta a létesít
mény kulcsát. 

A tanterem létrehozásából jelentős társadalmi munkával vet
te ki részét az erdőgazdaság fahasználati osztályának közössé
ge Szegő Lajos osztályezető irányításával, valamint a LÁEV 
KISZ szervezetének tagjai. 

Az eltelt 25 év alatt a tanterem karbantartására rendszeresen 
gondot fordítanak. Az évek során további fejlesztések történ
tek. Felépült egy esőbeálló, szalonnasütők és sportolási célokat 
szolgáló lőtér. 

Az időjárástól függően az erdei tanteremben tartják a bio
lógia-, földrajz-, rajz- és énekórákat. Többször rendezi üléseit 
a szabadban a tantestület is. Most már a légzőszervi bántal-
makban szenvedő gyermekek gyógyulását szolgáló program 
teljesítését is segíti. 

A nehéz gazdasági körülmények között, a rombolási vágytól 
űzött embertársaink ténykedésének hatására az erdei létesítmé
nyek, melyeket több évtizeden keresztül építettek, megállítha
tatlanul pusztulnak. Ilyen körülmények között örömmel emlé
kezünk a negyedszázados jubi leumra és mondunk köszönetet 
azoknak, akik a tanterem megóvásáért tettek és a jövőben is 
tenni fognak. 

Schalkház Lipót 

Az agrár tankönyvkiad 
Az agrár-felsőoktatás területén, a Földművelésügyi Minisz

térium (FM) felügyeletével 1992. óta működik az Agrár Intéz
ményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság (1TSZB). A bi
zottságban minden agrár kar, valamint az FM egy-egy fővel 
képviselteti magát. Az ITSZB működésében különválasztandó 
az 1996-ig tartó, és az azt követő időszak. A különválasztást 
a tankönyvtámogatási háttér megváltozása indokolja. 

1996-ig a bizottság az agrár tankönyvkiadás teljes folyama
tát felügyelte, irányította és bonyolította, nevezetesen: 

- értékelte és rangsorolta az egyes karokról hozzá beérkező 
tankönyvírási javaslatokat; 

- a rendelkezésre álló anyagi háttér (évente 40-60 millió 
Ft-os FM támogatás, valamint a megjelent könyvek eladásából 
visszafolyt összeg) segítségével biztosította az arra alkalmas
nak ítélt kéziratok tankönyvkénti megjelenését. 

Ebben az időszakban a hallgatók a tankönyveket jelentős 
kedvezménnyel (az önköltségi ár 25+90% között) vásárolhat
ták, így az eladásból visszaforgatott összeg lényegesen keve
sebb, mint a könyvkiadásra fordított összeg. Az első szakasz
ban, tehát 1996. végéig összesen 75 db agrár tankönyv jelent 
meg, az 1-75. sorszámú könyvek. 

1997-től kezdődően alapjaiban változott meg a felsőoktatás 
tankönyvtámogatási rendszere. A változás fő jellegzetessége 
az, hogy a rendelkezésre álló összegek a művelődési és köz
oktatási miniszter által létrehozott kuratórium hatáskörébe ke
rültek, ahonnan a könyvkiadókon keresztül lehet ezekhez, pá
lyázat útján, hozzájutni. Ezen időszakban az ITSZB tevékeny
ségi köre: 

- a hozzá eljuttatott agrár tankönyv kéziratok értékelésére 
és rangsorolására, valamint 

- a korábbi ITSZB könyvek eladásából visszafolyó össze
gek ismételt felhasználására terjed ki. 

Az ITSZB értékelő és rangsoroló véleményét - tekintettel 
arra, hogy az agrárfelsőoktatási intézmények (karok) összesített 
véleményének fogható fel - a tankönyvkiadási kura tór ium 

ís közelmúltja és jelene 
szakértői bizottságai a végső döntésük meghozatalánál figye
lembe veszik, tehát az ITSZB támogatást élvező kéziratok esé
lye a kiadói pályázatokon megnő. 

A korábbi ITSZB könyvek eladásából befolyt összegeket 
1997-től az ITSZB elsősorban a már korábban megjelent, de 
azóta elfogyott tankönyvek újra kiadására fordítja, tekintettel 
arra, hogy az új pályázatos rendszer jelenleg az újra kiadásokat 
nem támogatja. 

A második szakaszban: 
- az 1997-re kiírt felsőoktatási tankönyvkiadási pályázat ke

retében 17 db, az ITSZB által támogatott agrártankönyv jelent 
meg, a 77-93. sorszámú könyvek, valamint 

- az 1998-ra kiírt pályázaton 12 db ITSZB által támogatott 
agrár tankönyvet ítélt a kuratórium megjelentetésre alkalmas
nak, melyek így ez év folyamán megjelennek. 

Az ITSZB tevékenységének eddigi szakaszában dicséretes 
eredményt tudhat magáénak az erdészeti és faipari szakterület. 
Eddig - a 2. kiadásokat nem számítva - megjelent összesen 
95 db agrár tankönyv, melyből 15 db - 15,8% - (az 1, 35, 
39-40, 54-57, 65 , 73, 77, 8 1 , 83 és 90. sorszámú könyvek) a 
Soproni Egyetem Erdőmérnöki, illetve Faipari Mérnöki Kará
nak tankönyve, olyan tankönyv, amelyet teljes egészében a 
Soproni Egyetem oktatói írtak. 

Megjelent továbbá 4 db olyan tankönyv (a 63 , 85-86. és 
89. sorszámú könyvek), melyekben egyetemünk oktatói társ
szerzők, így ezek a könyvek részben vagy egészen szintén tan
könyvként használhatók karainkon. Elmondható tehát, hogy a 
Soproni Egyetem oktatói az eddig megjelent ITSZB könyvek 
20%-ánál szerzőként (társszerzőként) jelen vannak. 

Tankönyvként - elsősorban ajánlott irodalomként - karaink 
természetesen olyan könyveket is használnak a megjelentek 
közül, amelyeket más agrár karok oktatói írtak (ilyenek a 4, 
8-10, 12-18, 20, 22, 24-26, 33-34, 36-37, 52-53, 58, 67, 71-72, 
74-75, 79-80. sorszámú könyvek). 



Az ITSZB közreműködésével 
megjelent tankönyvek 

1. Gencsi L. - Vancsura R. (1992): Dendrológia: 2. Gasz-
tonyi K. - Lászúty R. szerk. (1992): Élelmiszer-kémia I., 3. 
Vetési F. - Mészáros M. J. (1992): Háziállatok diagnosztikai 
boncolása; 4. Stefanovits P. (1992): Talajtan; 5. Nemessályi Zs. 
szerk. (1992): Farmgazdálkodás; 6. Schmidt J. szerk. (1992): 
Takarmányozástan; 7. Bodó I. - H. Walter szerk. 1992): Ló
tenyésztők kézikönyve; 8. Loch J. - Nosticzius A. (1992): Ag
rokémia és növényvédelmi kémia; 9. 77ry// Sz. szerk. (1992): 
Talaj védedlem és vízrendezés dombvidéken; 10. Vermes L. 
(1992): Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás; 11. Botz E. 
szerk. (1992): Szántóföldi növénytermesztés; 12. Pagony H. 
szerk. (1993): ERdei károsítok képes határozó; 13. Csapody I. 
- Jávorka S. (1993): Erdő-mező növényei; 14. Petrikás A-né 
szerk. (1993): Orosz-magyar növénytermesztési szakszótár; 15. 
Petrikás A-né szerk. (1993): Spanyol-magyar növénytermesz
tési szakszótár; 16. Petrikás A-né szerk. (1993): Francia-ma
gyar növénytermesztési szakszótár; 17. Petrikás Á-né szerk. 
(1993): Angol-magyar növénytermesztési szakszótár; 18. Pet
rikás A-né szerk. (1993): Német-magyar növénytermesztési 
szakszótár; 19. Kársai F. - Vörös K. szerk. (1993): Állatorvosi 
belgyógyászat; 20. Simon T. (1993): Magyarországi edényes 
flórahatározó; 21 . Lelkes L. szerk. (1993): Szőlészeti és borá
szati hatnyelvű értelmező szótár; 22. Entz B. - Hoffer I. - Sár-
közy P. (1993): Kertészeti növénykórtan; 24. Tóth P. szerk. 
(1993): Számvitel és pénzgazdálkodás; 25. Szendrő P. szerk. 
(1993): Mezőgazdasági géptan; 26. Boross L. - Sajgó M. 
(1993): A biokémia alapjai; 27. Hajós L. szerk. (1993): Me
zőgazdasági alapismeretek; 28. Gasztonyi K. - Lásztity R. 
szerk. (1993): Élelmiszer-kémia II.; 29. Csáki H. - Cseló'tei L. 

- Nyújtó S. (1993): Kertészet; 30. Kapp P. (1993): Állatorvosi 
kórbonctani e lek t romikroszkópikus atlasz; 3 1 . Husvéth F. 
szerk. (1994): A háziállatok élettana és anatómiája; 32. Varga 
J. szerk. (1994): A zoonózisok járványtana; 33. Solymosi P. 
(1994): Pázsitfüvek, perjeszittyók, sások; 34. Molnár J. szerk. 
(1994): Közgazdaságtan; 35. Szodfridt I. szerk. (1994): Erdé
szeti termőhelyismeret-tan; 36. Bemáth J. szerk. (1994): Va
don termő és termesztett gyógynövények; 37. Helmeczi B. 
(1994): Mezőgazdasági mikrobiológia; 38. Haraszti J. - Zöl
dág L. (1994): A háziállatok szülészete és szaporodásbiológi
ája; 39. Sitkei Gy. szerk. (1994): A faipari műveletek elmélete; 
40. Bácsatyai L. (1994): Magyarországi vetületek; 4 1 . Bíró G. 
szerk. (1994): Élelmiszerhigiénia; 42. Túri I. szerk. (1994): 
Zöldséghajtás; 43 . Hrotkó K. szerk. (1995): Gyümölcsfaiskola; 
44. Nyíri L. szerk. (1995): Földmú'veléstan; 45 . Duduk V. szerk. 
(1995): Állategészségtan; 46. Horn P. szerk. (1995): Állatte
nyésztés I.; 47. Gaál B. (1995): Közösségi marketing az ag
rárgazdaságban; 48 . Rudas P. - Frenyó V. L. szerk. (1995): Az 
állatorvosi élettan alapjai; 49. Fábry Gy. szerk. (1995): Élel
miszeri el járások és berendezések; 50. Bakonyi G. szerk. 
(1995): Mezőgazdasági növénytan; 5 1 . Turcsányi G. szerk. 
(1995): Mezőgazdasági növénytan; 52. Lehota J. - Tomcsányi 
P. szerk. (1995): Agrármarketing; 53. Beke J. szerk. (1995): 
Hőtechnika a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban; 54. 
Kőhalmi T. szerk. (1995): Vadászati enciklopédia; 55 . Ku-
hinszky M. (1995): Táj + építészet; 56. Szalay J. (1995): A 
faanyag és faalapú anyagok anizotrop rugalmassága; 57. Ra-
konczai Z. (1995): Természetvédelem; 58. Halmai P. szerk. 
(1995): Az Európai Közösség agrárrendszere; 59. Vinceffy 1. 
szerk. (1995): Legelő- és gyepgazdálkodás; 60. W. F. Harrigan 

- R. W. A. Park (1995): Biztonságos élelmiszerek előállítása; 
6 1 . A. W. van den Ban - H. S. Hawkins (1996): Mezőgazdasági 
szaktanácsadás; 62. Balázs S. szerk. (1996): Környezetgazdál

kodás a mezőgazdaságban; 64. Fekete A. szerk. (1996): Mé
réstechnika és automatizálás az élelmiszergazdaságban; 65. 
Hajdú E. - H. Temesvári Á. (1996): Konstruktív geometria; 
66. Várnagy L. - Budai P. (1996): Agrárkémiai higiénia; 67. 
Széky P. (1996): Zoológiai értelmező szótár; 68. Soósné Gaz
dag M. (1996): Minőségszabályozás, minőségbiztosítás; 69. 
Horváth J. szerk. (1996): Szántóföldi növények betegségei; 70. 
Nagy N. szerk. (1996): Állattenyésztés alapjai II.; 71 . Schmidt 
G. - Tóth T. szerk. (1996): Díszfaiskola; 72. Baráth Cs.-né -
Itzés A. - Ugrósdi Gy. (1996) : Biometr ia ; 73 . Bartha D. 
(1997): Fa- és cserjehatározó; 74. A. Danes - Molnár J. szerk. 
(1997): Angol-magyar közgazdasági fogalom- és példatár; 75. 
CzemeczA. (1997): Tájrendezés-tájtervezés; 76. (1997): Négy
nyelvű lovasszótár; 77. Mátyás Cs. szerk. (1997): Erdészeti 
ökológia; 78. Ángyán J. - Menyhért Z. szerk. (1997): Alkal
mazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás; 79. 
Vas A. szerk. (1997): Belsőégésű motorok az autó- és traktor
technikában; 80. Sümegi B. szerk. (1997): Biokémiai prakti
kum; 81 . Márkus L. - Mészáros K. (1997): Faanyagkémia; 83. 
Sitkei Gy. szerk. (1997): Gyakorlati áramlástan; 84. Pintér Cs. 
(1997): Mikrofotóatlasz; 85. Szendrő P. szerk. (1997): Példák 
mezőgazdasági géptanból; 86. Vermes L. szerk. (1997): Víz
gazdálkodás mezőgazdasági-, kertész-, tájépítész- és erdó'mér-
nök hallgatók részére; 87. Beke J. szerk. (1997): Terményszá
rítás; 88. Soltész M. szerk. (1997): Integrált gyümölcstermesz
tés; 89. Szász G. - Tőkei L. szerk. (1997): Meteorológia (me
zőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek); 90. Faragó S. -
NahlikA. (1997): A vadállomány szabályozása (A fenntartható 
vadgazdálkodás populációökológiai alapjai); 91 . Jenser G. -
Mészáros Z. - Sáringer Gy. szerk. (1997): A szántóföldi és 
kertészeti növények kártevői; 92. Glits M. - Horváth J. - Ku-
roli G. - Petróczi L szerk. (1997): Növényvédelem; 93. Eper
jesi I. - Kállay M. - Magyar I. (1997): Borászat; 94. Tuboly 
S. szerk. (1997): Állatorvosi járványtan I.; 95. Zöldág L. szerk. 
(1997): A kutya tenyésztése és egészségvédelme; 96. Szendrő 
P. szerk. (1998): Mezőgazdasági géptan (2. javított kiadás); 
97. Boross L. - Sajgó M. (1998): A biokémia alapjai (2. ki
adás). 

Megjegyzések: 
- az 1-75. és a 96-97. sorszámú tankönyvek kiadását az 

ITSZB finanszírozta; 
- a 76. sorszámú tankönyv kiadását a Mezőgazda Kiadó 

finanszírozta; 
- a 77-95. sorszámú tankönyvek kiadását a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium finanszírozta a Felsőoktatási Tan
könyvkiadási Pályázaton keresztül. 

Dr. Horváth Béla 
tanszékvezető egyetemi tanár 

a SE Erdőmérnöki Karának ITSZB képviselője 

' VADÁSZNAPLÓ 

Nádler Herbert 1942. évi vadászatai 
Az Erdészettörténeti Közlemények XXXIV. száma 

Mátrafüred, Felsőbabád, Nagyvázsony, Szászrégen, Puszta-
vacs. A nagy vadász fontosabb vadász-színhelyei 1942-ben. 
Némi anakronizmus, hogy már javában tart a nagy világégés, 
miközben a vadászíró egyetlen mondattal sem említi. Annál 
inkább a vadásznapok hangulatát, ahol az eseménytelenség is 
izgalmas olvasmány. Am hogy más volt a helyzet több mint 
fél évszázada, bizonyítja a szerző lőjegyzékében szereplő 1 
szürkegém, 1 vörösgém és 10 bibic. 

V J 



Könyvismertetés 
Természetvédelmi kiadványok 

Látványos és tartalmas kiadványok sorozatával lepi meg érdek
lődő olvasóit a KTM Természetvédelmi Hivatala. A Hortobágyi, 
Kiskunsági és Bükki Nemzeti Parkokról 15-20 éve készült kötetek 
mellett a Magyarország nemzeti parkjai sorozatban most jelent 
meg „Az Aggteleki Nemzeti Park" c. terjedelmes, 520 oldalas 
könyv. Ez a monográfia igen részletesen, számos fényképpel, áb
rával és térképpel illusztrálva mutatja be az alapítás sorrendjében 
negyedik nemzeti parkunkat. Megismerhetjük e csodás vidék -
mely egyben bioszféra rezervátum és a Világörökség része is -
földtani felépítését, vízrajzát, az oly sajátos barlangjait, zsombo
lyait, ősmaradvány-lelőhelyeit, az itt folyó gazdálkodás múltját és 
jelenét. Külön kiemelendő az Aggteleki-karszt élővilágát bemutató 
fejezet, mely nem egyszerű fajleltár csupán, hanem az élőhelyek 
és életközösségeik kialakulását, egymásrahatását, dinamikus vál
tozását színesen tárja elénk. Szakmai körök számára is tanulságo
sak az erdőgazdálkodás múltjával és jelenével foglalkozó fejeze
tek. 

A KTM OTVH eddig megjelent és előkészületben lévő kötetei 
az alábbiak: 

Magyarország védett természeti értékei 
Eddig megjelent: 
- Magyarországi települések védett természeti értékei (1996) 
Előkészületben: 
- Magyarország védett földtani és felszínalaktani értékei 
- Magyarország nemzetközi jelentőségű védett vizes élőhelye 

(ún. Ramsari területek) 
- Magyarországi erdőrezervátumok 
- Magyarország védett növényei 
- Magyarország fokozottan védett barlangjai 

A magyarországi tájak, földrajzi régiók védett területei 
(Sorozatszerkesztő: Rakonczay Zoltán) 
Eddig megjelent kötetek: 
- Kiskunságtól a Sárrétig (1987) 
- Csévharaszttól Bátorligetig (1988) 
- Ipolytarnóctól Füzérradványig (1989) 
- Sas-hegytól a Kálvária-dombig (1992) 
- Balatonkenesétől a Kis-Balatonig (1994) 
- Szigetköztől az Őrségig (1996) 
- Göcsejtől Mohácsig (1997) 

A KTM Természetvédelmi Hivatala tanulmánykötetei 
(Sorozatszerkesztő: Tardy János) 
Eddig megjelent kötetek: 
- Fintha I.: Az Észak-Alföld edényes flórája (1994) 
- Kovács G. - Márkus F. - Sterbetz I.: Alföld mozaik (1995) 
- Keszthelyi I. - Csapody I. - Halupa L.: Irányelvek a termé

szetvédelem alatt álló erdők kezelésére (1995) 
- Rodics K.: Gyilkos üzlet (1995) 
- Kelemen J. (szerk.): Irányelvek a füves területek termé

szetvédelmi szempontú kezeléséhez (1997) 

Előkészületben: 
- A magyarországi veszélyeztetett élőhelyek vörös könyve 
- Irányelvek a magyarországi vizes élőhelyek természetvédelmi 

szempontú kezeléséhez 
- Magyarország bioszféra (Unesco MAB) rezervátumai 
- A budai (rózsadombi termálkarszt fokozottan védett forrása

inak és hidrotermális barlangjainak védelme (egy komplex kutatási 
program eredményei) 

- Természetközeli erdőgazdálkodás - A természetes és termé
szetszerű erdők kezelése 

Dr. Bartha Dénes 

ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 
Éves tervünknek megfelelően első 

Fakereskedelmi Szakosztályi összejö
vetelünket a Mecseki Erdészeti Rt. 
szervezésében, június 9-én tartottuk. 

Elsőként Nagy Balázs ügyv. ig. tar
tott előadást a Trust Hungary Kft. mun
kájáról. Az üzem amerikai tőkével és 
piacra épülve 1992-ben alakult. Évente 
cca. 10 000 m 3 jó minőségű tölgy rön

köt dolgoznak fel, borérlelésre alkalmas dongát termelnek, ki
zárólag exportra. A sorszámozott rönkökből hasítással bontják 
a 1,0-1,1 m-es darabokat, majd szalagfűrésszel vágják a szál
irányú dongákat. 18-20 hónapon keresztül természetes úton 
szárítják az anyagot. N e m igénylik az ISO rendszert. Az elmúlt 
években kb. 300 millió Ft-os beruházást hajtottak végre, árbe
vételük ez évben várhatóan meghaladja az 1 M d Ft-ot. Betét
dongát, pörkölt tölgyaprítékot is termelnek, szeretnének ez év
ben kész hordót is előállítani. 1998. február 1-től zártkörű rt.-vé 
alakultak. 

Általános volt a véleményünk, hogy ez az üzem is igen 
kedvező lehetőséget biztosít arra, hogy a jó minőségű, közel 
lemezipari tölgy rönköt magyar üzemben dolgozzuk fel, köz
vetlen export helyett. Ehhez természetesen az exportfeltételeket 
biztosítják. 

Ezt követően Káldy József, a M E F A Rt. v. igazgatója elő
adásában átfogó tájékoztatást adott a gazdaság munkájáról. 
52 000 ha területen gazdálkodnak, 7000 ha került kárpótlásra. 

78%-ban őshonos fafajokkal (T, B, Cs) gazdálkodnak, 8 1 % -
ban gazdasági, 19%-ban védelmi területtel rendelkeznek. 218 
ha magtermő állományt kezelnek, 80 ha erdőtelepítést tervez
nek. Jelenleg 670 fő a dolgozói létszám. Terveik szerint árbe
vételük eléri a 22 M d Ft-ot. 

Meglepően magas a fahasználatban a sarangolt választékok 
mennyisége (72-73%). Vajszlón, Sellyén és Hetvehelyen mű
ködnek- faipari üzemeik. A legjelentősebb a Vajszlói Kft. 
(20 000 m 3 , szárító, gőzölő, parketta). Integrálják a környező 
kisebb vállalkozókat. Jelentős a vadászati ágazatuk, évi 250 
millió Ft árbevétel, 2000 db feletti nagyvad kilövés. 

Igen büszkék a két erdei iskolájukra, ahol évente közel 3000 
gyerekkel találoznak és nevelik az erdő és természet szere
tetére, tiszteletére. Erről Könyves Kálmán erdészeti igazgató, 
házigazdánk adott tájékoztatást. 

A szakosztály nevében gratulálunk Káldy József v. ig. úr
nak, erőt, egészséget kívánunk a gazdasági munkája mellett az 
OEE elnöki tisztségéből adódó igen fontos társadalmi felada
taihoz is. 

Dudás István igazgatóhelyettes előadásában elmondta, hogy 
közel 1 millió ha területen 200 000 ha erdő felügyelete a fel
adatuk. Ebből 117 000 ha tartós állami tulajdon (Mecsek, Ge
menc, Gyulaj, Boly, Dalmand), 76 000 ha privatizált erdő. 

Sajnos még ma is igen sok terület működésképtelen, nem 
történtek meg a nevesítések. Az osztatlan közös területeken 
kicsi a tulajdonosi érdekeltség, 5-6 éve szünetel a gazdálkodás. 
Elmaradtak az ápolások, elbozótosodik a terület. 

Mind a véghasználatokban, mind a gyérítési és tisztítási 
üzemtervi lehetőségektől és előírásoktól különösen a magán
szektorban jelentősek a lemaradások. Az érdeklődőknek nem 
adnak ki termelési információt. 

Negatív véleményünk volt, hogy a meghirdetett országos 
erdőtelepítési program mellett gazdátlanul hagyjuk pusztulni 
erdeink jelentős részét. 

Illyés László M E F A Rt. Ker. ig. aktuális piaci tájékoztatást 
adott. Elmondása szerint igen j ó és arányos kapcsolat alakult 
ki a kereskedelmi munkában a központi és az erdészeti felada
tok és szándékok között. Irányelveket és indító árjegyzéket ad
nak közre, vevőlistát, fizetőképességről tájékoztatást. 


