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DR.

KOLOSZAR

JÓZSEF

Mi lesz veled Soproni Egyetem?
A küszöbön álló felsőoktatási integráció kapcsán erdész- és fa
ipar szakmánk részéről az utóbbi időben több - az Egyetem jövőjét
és nevét féltő - észrevétel, javaslat jutott el hozzánk, egyetemi
vezetőkhöz. Az érdeklődés, az aggodalom meghatóan jólesik ne
künk, hiszen mi is együtt lélegzünk az erdész-faiparos társa
dalommal, s nap mint nap érezzük és élvezzük áldozatos támoga
tását.
Jelen írásommal régi adósságot szeretnék törleszteni, nevezete
sen részletes tájékoztatást adni az integrációs folyamatról, és az
Egyetemünkkel kapcsolatos jövőbeni terveinkről. Hogy ezt miért
nem tettem meg eddig írásos formában, annak bonyolult okai van
nak. Ezek közül csak egyet emelek ki: a Kormány és a felsőok
tatást felügyelő minisztérium (ma Oktatási Minisztérium) az elmúlt
4-5 évben oly gyakran változtatta integrációs elképzeléseit, hogy
azt az érintett intézmények alig tudták követni. Rengeteg előké
szítő munkánk vált feleslegessé, ezt bizonyítandó, elég ha csak a
mi hánykolódásunkat ismertetem.
Elöljáróban néhány gondolat a felsőoktatási integráció szüksé
gességéről. Való igaz, hogy a fejlettebb nyugat-európai országok
hoz képest Magyarországon a lakosság számához viszonyítva túl
sok az önálló felsőoktatási intézmény. Ennek történelmi és politi
kai okai vannak (Trianon, Rákosi-rendszer, felsőfokú technikumok
főiskolákká történő átalakítása). Elfogadható ezek számának csök
kentése akkor, ha ez együtt jár a képzési kínálat bővítésével és a
gazdaságosabb működtetéssel.
Ha az első feltételt vizsgáljuk, belátható, hogy a csökkentés
nem járhat egyes intézmények felszámolásával, csakis olyan raci
onális összevonásokkal, melyek a második feltételt (gazdaságos
ság) is kielégítik.
Az utóbbi néhány évben a felsőoktatásban tanuló fiatalok
létszáma csaknem megkétszereződött. (Egyetemünkön majd
nem megháromszorozódott.)
A megnövekedett létszámot a szükséges infrastruktúra képtelen
volt követni. Magyarország teherbíró képessége véges, saját ere
jéből a szükséges fejlesztéseket a következő 10 évben sem tudja
finanszírozni, ezért néhány éve a Világbankhoz fordult támogatá
sért. A Világbank a támogatást kölcsön formájában (150+100 mil
lió USD öt évre) folyósítja, de rendkívül kemény feltételekhez
kötve. Egyik ilyen feltétel az önálló felsőoktatási intézmények szá
mának radikális csökkentése (12 egyetem, 11 főiskola), és ezeknek
a jelenleginél gazdaságosabb működtetése.
A leírtakból remélem világosan kiderül, hogy az integrációnak
elsősorban gazdasági kényszerítő okai vannak, azaz a felsőoktatás
fenntartása és fejlesztése csak a Világbanktól kapott támoga
tással hajtható végre. Ezt az indokot az egyetemek és főiskolák
vezetőinek meg kellett érteniük, és ki-ki a maga módján partner
után nézett, mielőtt még nemkívánatos társat erőltettek volna rá.
így tett a mi Egyetemünk is, annak érdekében, hogy bár
mely integrációban vezető szerepet és soproni központot tud
jon magának biztosítani.
Első lépésben 1992-ben megalakult a Nyugat-magyarországi
Egyetemi Regionális Szövetség (Soproni Egyetem, Berzsenyi Dá
niel Tanárképző Főiskola, Szombathely, Pannon Agrártudományi
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara, Mosonmagyaróvár, Be
nedek Elek Pedagógiai Főiskola, Sopron). A Szövetség nem titkolt
célja az volt, hogy később regionális egyetemmé váljék, Sopron
központtal. 1995-től már lehetőség nyílt integrációs pályázattal fej
lesztési pénzeszközökhöz jutni. Sajnos a pályázat előkészítése fo
lyamán Egyetemünk és a szombathelyi főiskola nem tudott egyez
ségre jutni, a mosonmagyaróvári karnak pedig nem sikerült elsza
kadnia a Pannon Agrártudományi Egyetemtől. így az országban a
legelsők között a Soproni Egyetem a Benedek Elek Pedagógiai
Főiskolával közösen nyújtott be integrációs pályázatot. A Főiskola
a Soproni Egyetem egyik karaként kívánt a jövőben működni. A
pályázat eredményes volt, s 1996-ban intézményeink 80 millió Ftot kaptak az egyesülés előkészítéséhez.

Az oktatási tárca akkori ígérete szerint az egyesülés már
csak hónapok kérdése volt. Erre a biztatásra a két intézmény
újabb fejlesztési pályázatot nyújtott be, amelyet nagy megle
petésünkre elutasítottak és egy újabb intézményfejlesztési terv
elkészítésére köteleztek bennünket.
1997. második felében ismét változott a tárca integrációs kon
cepciója. Csak azon intézményeknek ígértek fejlesztési lehetősé
get, amelyek az integráció révén minimum 7000 fő nappali hall
gatót tudnak felmutatni. Egyetemünk kapcsolata időközben meg
javult a szombathelyi Főiskolával, így 1998 tavaszán közös integ
rációs szándéknyilatkozatot nyújtottunk be (beleértve a soproni Pe
dagógiai Főiskolát is), melyet az oktatási tárca örömmel üdvözölt.
A kormányváltás után szándékunkat megerősítettük az új Oktatási
Minisztériumban is. A tárca támogatta törekvésünket, és néhány
hét múlva kértek minket, hogy bővítsük ki az integrációt a mo
sonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karral is. 48 órával ké
sőbb újabb hírt kaptunk, miszerint a szombathelyi főiskolával ter
vezett egyesülésünket a minisztérium nem támogatja, mert a főis
kolának kiemelt főiskolai központ szerepet szán.
Ettől kezdve Szombathely nélkül a három intézmény 1999. feb
ruár 24-ig nyugodt tempóban készült az egyesülésre, munkánkat
az oktatási tárca példaértékűnek minősítette a nyilvánosság előtt
is. Ennek eredményeként a Kormány elé terjesztett törvényjavas
latban az intézmények által közösen javasolt névvel (Nyugat-ma
gyarországi Egyetem) a három intézmény egyenrangú partnerként
alakítja meg az új Universitast.
Óriási meglepetésünkre a Kormány - előzetes megkérdezésünk,
illetve értesítésünk nélkül - február 23-i ülésén a győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főiskolát is a leendő Nyugat-magyaror
szági Egyetem tagintézményei közé rendelte, és törvényjavaslatot
végső jóváhagyásra ebben a formában terjeszti a Parlament elé. E
sorok írásakor intézményeink a tiltakozások sorozatát végzik. A
hosszadalmas történeti ismertetés talán érzékelteti vesszőfutásun
kat, és megmagyarázza eddigi hallgatásunkat.
Ezek után próbálok válaszolni a címben feltett aggódó kérdésre.
A Soproni Egyetem mint szervezeti forma és önálló intéz
mény a törvényjavaslat szerint 1999. december 31 -én megszűnik.
Karai, az Erdőmémöki Kar, a Faipari Mérnöki Kar, a Föld
mérési és Földrendezői Főiskolai Kar (Székesfehérvár) és a ké
sőbbiekben karrá váló Közgazdasági Intézet külön-külön, teljes
önállósággal lesznek tagjai az új egyetemnek, az ugyancsak egyegy karként integrálódó két (három?) partnerintézménnyel együtt.
Tudjuk, hogy igen sok Sopronban végzett kollégát felháborít
az újabb névváltozás. Be kellett látnunk, hogy egy olyan, több
mint 1000 hallgatót oktató kar, mint a mosonmagyaróvári (amely
1817-1972 között önálló egyetem volt), nem kényszeríthető a
..Soproni Egyetem" név alá. Társintézményeink nem hozzánk
csatlakoznak, hanem velünk együtt - mellérendelt státuszban
- alapítják meg az új egyetemet.
Ne felejtsük el azt sem, hogy intézményünk egy ideig a József
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohóés Erdőmémöki Karaként működött, de az itt végzők a soproni
campust tartják az Alma Maternek. Hagyományos karaink meg
maradnak, és Sopronban működnek tovább. Sopronban lesz az új
egyetem központja is. Biztos, hogy a jövőben találunk egy ennél
szerencsésebb - esetleg a közös múltra utaló - nevet, de ehhez
idő kell.
A Soproni Egyetem jelenlegi vezetőinek (rektor, rektorhelyet
tesek) mandátuma 1999. december 31-én lejár, az új vezetőket már
egy új egyetemi tanács fogja megválasztani.
A képzés a karokon változatlan formában - reményeink és a
Kormány ígérete szerint jobb körülmények között - tovább folyik.
Reméljük továbbá, hogy a soproni mérnöki karok az új szer
vezeti formában meghatározó és vezető szerepet fognak betölteni.
A ránk kényszerített körülmények között minden erőfeszítésünk
erre irányul, s ehhez várjuk szakmánk hathatós támogatását.

A III. Országos Erdő-, Vad- és
Fagazdaság-tudományi
Fórum
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a A g r á r t u d o m á n y o k Osztálya Erdészeti Bizottsága március v é g é n tartotta
n a g y r e n d e z v é n y é t , m e l y n e k témája

A kutatási eredmények szerepe és hasznosítása
az erdő-, a vad- és a fagazdaság fejlesztésében
volt.
Zsúfolásig megtelt az A k a d é m i a n a g y t e r m e , mely bizonyította, h o g y n e m volt hiábavaló dr. Sólymos Rezső
a k a d é m i k u s hatalmas szervező munkája.
Az é r k e z ő k k é z h e z v e h e t t é k az e l m ú l t év t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y e i n e l h a n g z o t t előadásokból összeállított
kötetet, amely dr. Sólymos Rezső igényes szerkesztésében jelent m e g . Az erdővel foglalatoskodó szakem
b e r e k n e k izgalmas és tanulságos a kötet t a n u l m á n y o z á s a . Az előadások lényegre törő szerkesztésévelkönyn y ű eligazodni, olykor szembesülni a szakmai törekvésekkel.
Egy m a is aktuális előadás a kötetből:

Természetközeli erdőgazdálkodás a BEFAG Rt. terüle
tén (Dr. Viharos Zsolt vezérigazgató)
1. Az 1980-as években az erdőgazdálkodásban kiemelt
prioritást élvezett a megfogalmazott célkitűzések közül a
faanyagnyerés.
Az erdőgazdálkodók arra voltak ösztönözve, hogy az
üzemtervi lehetőségeket maximálisan kihasználva ún.
koncentrált fakitermelési technológiával eleget tegyenek
az elvárásoknak.
Háttérbe szorult az erdők természetes felújítása, teret en
gedve a tarvágásos üzemmódnak. Hatalmas tarvágott te
rületek keletkeztek - olykor 30-40 ha - , amelyek mester
séges felújítása nem kis problémát okozott az azzal foglal
kozó szakembereknek. Ennek a gazdálkodási formának még
ma is érezzük negatív hatását.
A BEFAG-nál a problémát fokozta 1978-1988 között az
aprítékprogram, 20-60 000 tonna aprítékot termeltünk
évente. Ez nagy tarvágásokat, az erdőgazdálkodás ,,iparosí
tását" jelentette, máig is eltartó felújítási problémákat okoz
va. (1973: LKT traktorok belépnek.)
2. Mindezek mellett sokszor erőltetett szerkezetátala
kításokat végeztünk. Eközben megváltozott a talaj vízház
tartása (száraz évek). A nemesebb célállományok helyett
(tölgy) sok esetben meg kellett elégednünk az olyan fafa
jokkal, amelyek a megváltozott biológiai viszonyokhoz
jobban tudtak alkalmazkodni (CS-EKL). Az 1990-es
évek elejétől szemléletváltás következett mind az üzemBelépő kötelezettség 1990-97 között
Év

TRV (ha )

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

424
405
334
257
136
160
136
82

FFV (ha)
310
267
276 61
293
267
223
231
297

Összesen
(ha)
734
672
0
550
403
383
367
379

FFV arány a az
összeshez (% )
42
40
45
53
66
58
63
78

tervezés, mind az erdőgazdálkodás terén. Ennek ékes bi
zonyítéka az 1990-97 között vizsgált belépő kötelezettség
- trv.-ffv. - aránya.
A korábbi 30-40%-os arány jelentősen megváltozott.
A hajlam, hogy a ló túlsó oldalára kerüljünk - álta
lános magyar sajátosság.
Ez most úgy mutatkozik meg, hogy az erdőrendezés és
a felügyelet a makkrakásban látja a „varázsszert". Az elmúlt
3-5 évben a szükségesnél lényegesen nagyobb területen vé
geztünk alátelepítést, mint ahonnan az állományokat le lehet
termelni. (Persze mi is „hagytuk magunkat" rábeszélni.)
Újabban párbeszéd és egyetértés.
A cseresekben, cseres-tölgyesekben: 3-5 ha-os makkra
kás és/vagy alátelepítés, panelos bekerítés vaddisznó ellen
és 2-4 év múlva tarvágás. A félszáraz-száraz termőhelyen
tehát a tölgy erőltetése helyett a cser és az egyéb kemény
fafajok (Gy, J, H, K) elegyítése a megoldás.
3. A nemrég elfogadott erdő- és természetvédelmi tör
vény kötelezően elvárja az erdő kezelőjétől a természetes
vagy természetközeli gazdálkodási módokat. Erdőgazda
ságunk is arra törekszik, hogy az erdőfelújításai során ter
mészetes erdőtársulásokat hozzon létre ott, ahol ez lehetsé
ges (pl. Bakony-bükkösök). Azokon a területeken, ahol a
természetes felújítás nehézségekbe ütközik, mesterséges
úton (makkrakásos vagy csemetével történő alátelepítés)
igyekszünk a majdani természetközeli állapotot elérni. Ez
a módszer - természetesen - nagyobb szakmai odafigyelést,
szemléletváltást, technológiai váltást és többletköltség-rá
fordítást jelent (Forwarderes-kötélpályás fakitermelési tech
nológia). Piaci szemléletváltást is jelent, mivel 2-3 év táv
latában bizton prognosztizálható a kitermelésre kerülő fatö
meg és ezzel gondoskodni kell az elhelyezéséről. Ha vi
szont túl hosszú ideig várunk a végvágással, eltűnik a
mesterségesen alátelepített újulat. Erdőgazdaságunk je
lentős területe esik valamilyen védettségi kategóriába.
Ossz. terület:

62 400 ha

Összes erdőterület:

59 600 ha

Balatonfelvidéki
Magas-Bakonyi
Helyi

Nemzeti

Park:

Tájvédelmi

(és egyéb) védettség:

Körzet:

11 314 ha
7 386 ha
2 100 ha

Ezeken a területeken kötelező elvárás a természetes
vagy természetközeli állapot megtartása, illetve elérése
(biodiverzitás biztosítása).
A Balatoni Nemzeti Park területén (jelenleg 11 314 ha)
az elegyetlen feketefenyvesek helyett lombelegyes-fekete
fenyves, majd a későbbi generációban teljes lomberdő. Ez
az átalakítás „egy menetben" nem is megy, de nem is gaz
daságos. Ahol nagy erővel újul a feketefenyő, elegyítésnek
meg kell hagyni.
A molyhostölgy, a virágos kőris, a cser itt szinte „ősho
nos". Ezek itt felújulnak, illetve felújíthatók. El kell ismerni
ezeket a fafajokat állományolható fafajonként.
Természetesen igyekszünk ezen céloknak eleget tenni,
azonban a közeljövőben mindenképpen szükséges bizonyos
pénzügyi forrásokat rendszeresen biztosítani.
Ennek szellemében át kell gondolni az egész erdőfel
újítás finanszírozási körét, beleértve nemcsak a védett,
hanem az egyéb erdőterületeket is. Ez egyben azt is je
lenti, hogy az állam szerepvállalása költségvetési oldalról
növekedni fog.
A tartamos erdőgazdálkodás biztosításához az állam
szerepvállalása nem nélkülözhető.
4. A Balatoni Nemzeti Parkról, a Magas Bakony Táj
védelmi Körzet irányításáról, az Erdészeti Szolgálat ha
tósági szerepéről: Mind az erdőtörvény, mind a termé
szetvédelmi törvény nagyon szigorú, hatósági-adminiszt
ratív jellegű,, szinte „nem is érdekli" a gazdálkodás
eredményessége.
A BNP és a ÁESZ vezetőivel, beosztott szakembereivel
gyakori (szinte napi) szakmai konzultációkat folytatunk, te
repi megbeszéléseket tartunk, így próbáljuk a törvényeket
„emészthetővé" tenni a gazdálkodás számára. Az a határo
zott véleményem, hogy a mai helyzetben ez az egyetlen
„üdvözítő" út, ezzel lehet eljutni a megoldás valamely köz
benső és konkrét fokára.

jét, aki megemlítette, hogy e poszton az 1940-es évek végén
volt erdmérnök. Jó munkát kívánva gratulálunk.

Ti!

O
A kötet végén dr. Bondor Antal, az MTA Erdészeti Bi
zottságának titkára az „Erdészeti szakkifejezések és magya
rázatuk" fejezetben vitaanyagként jelenteti meg a témával
kapcsolatos definíciókat.
A nagyterembe lépőket a FAGOSZ könyvesboltnyi kí
nálata fogadta. A közel száz kiadványból kedvére válogat
hatott a szakember.

O
A plenáris ülést megelőzte az Akadémia Aranyszobájá
ban egy rövid, ám annál kedvesebb esemény, melyen az
erdészet illusztris képviselői voltak jelen. Itt adta át dr. Füh
rer Ernő ERTI főigazgató a Vadas Jenő emlékplakettet dr.
Glatz Ferencnek, az Akadémia elnökének és dr. Madas
Andrásnak. Míg a jelenlévők az elnök urat várták, dr. Sóly
mos Rezső szeretettel köszöntötte dr. Balázs István erdő
mérnököt, az FVM Humánpolitikai Főosztályának vezető

Erdészek a magyar

nyelvért

Az Erdészeti Lapok f. év márciusi számában megjelent felhívás kapcsán sokan érdeklődtek, hogyan lehet
befizetni a pénzadományokat. Az adakozni szándékozók számára - kívánságuk közlését követően csekket küldünk. Igényüket levélben, telefonon vagy telefaxon jelezzék Balogh László OEE régiófele
lősnek.
Levélcím: Pilisi Parkerdő Rt. Pilismaróti Erdészete 2028 Pilismarót, Rákóczi út 17. Telefon/fax: (33) 471-169.

o
Dr. Sólymos Rezső bevezetője után dr. Glatz Ferenc tar
tott sodró lendületű megnyitót. (A szerkesztő felkérte az
elnök urat, hogy járuljon hozzá előadásának az Erdészeti
Lapokban való közléshez.) Kiemelte, hogy az erdő a köz
érdek része, s hogy a Horthy-korszakban mily kedvezően
alakult az erdő és a társadalom kapcsolata. Évi 30 milliárd
tonna szén-dioxidot bocsátanak ki a technika vívmányai,
melyet egyre kevésbé tudnak lekötni a fogyatkozó erdősé
gek. A politika is egyre inkább tisztában van az ez irányú
teendőivel. A talaj - levegő - társadalom konszenzusa kér
déseinek kell, hogy az Akadémia gazdája legyen. E u r ó p a
büszke lehet a magyar erdőkre, mondotta, majd felhívta
a figyelmet a környezetgondos ember nevelésének fontos
ságára.

Fotó: Pösze Tamás
Dr. Mucsi Imre FVM h. államtitkár előadásából idézünk.
Magyarország ökológiai, geopolitikai adottságai, kultu
rális és gazdasági h a g y o m á n y a i , nemzetközi munka
megosztásban való részvétele, az időről időre változó hang
súlyok ellenére, hosszú távon egyértelmű meghatározói az
agrárágazat helyzetének és fejlődésének.
A minőségi termelés minden bizonnyal az ország boldo
gulásának egyetlen esélye. A termelésfejlesztés minőségi
dimenziói leginkább a felsőoktatás és a kutatás területén
határozhatók meg. Az ágazat termékminőségének irányító
szintű létrehozása és fejlesztése az egyetemi és főiskolai
képzéstől, az ott és a kutatóintézetekben folyó tevékenység
eredményességétől függ.
Az agrárkutatás minőségének mindenképpen az ágazat
versenyképességében, fejlettségében, a minőségi termékek
előállításában kell megjelennie.
A kutatási erőforrásokat a témák hazai szaktekintélyei
által vezérelt munkamegosztás szerint célszerű csoportosí
tani, kiszűrve a gyakran tapasztalható káros párhuzamossá
gokat, megszüntetve a források szétaprózódottságát.
Az OECD és EU irányzatoknak megfelelően a kormány
zat olyan közvetett és kombinált támogatást alkalmazhat,
amely a vidékfejlesztést és az agrárgazdaságot egyaránt
szolgálná, mégpedig a minőségbiztosítási és a környezetvé
dő irányítási rendszerek bevezetése, illetve az ezeket rend
szerbe foglaló gazdálkodási, üzemi rendszerek révén.
Az elmondottak ismeretében a magyar erdőgazdálkodás
fejlesztését illetően az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági
céljának:

Fotó: Pösze Tamás
- az európai erdőkért felelős miniszterek strasbourgi, hel
sinki és lisszaboni határozataira építkezve a magyar erdő
gazdálkodás sajátosságainak megőrzését,
- az erdőkkel szemben támasztott sokrétű gazdasági és
társadalmi igény hosszú távon történő biztonságos,
- a környezet- és természetvédelemmel, a földhasznosí
tás és a talajvédelem érdekeivel összehangoltan növekvő
mértékű kielégítését kell tekinteni.
Az erdőgazdálkodást az agrárgazdaság egyik fontos ré
szének tekintjük, kiemelve az erdő alternatív földhasznosí
tásban, környezet- és természetvédelemben játszott szere
pét. Olyanformán, hogy az erdészeti, környezet- és termé
szetvédelmi, ipari, infrastrukturális és regionális érdekek
egyensúlyban legyenek.
Elfogadva az erdővel szemben támasztott komplex tár
sadalmi igényt, az erdőtelepítést és az erdőfelújítást ökoló
giai, ökonómiai és szociológiai igényeknek megfelelő, nem
zeti lépétku feladatnak kell tekinteni úgy, hogy nagyobb folyamatosan bővülő - erdőterület esetén bővülhet a védel
mi funkciót betöltő, illetve a védett erdők területe is.
Hosszú távú stratégiai cél Magyarország erdősültségének
növelése. Növekvő erdőtelepítési ütem esetén a kitermelhe
tő fatömeg növekedésével számolhatunk.
Társadalmi érdek azonban a tartamos erdőgazdálkodás
fenntartása. Ezért stratégiai szempontból az európai erdő
kért felelős miniszterek határozatai irányadók, nevezetesen:
- az erdei ökoszisztémák megfigyelését célzó állandó
próbaterek európai hálózatának kialakításáról,
- az erdei génkészletek megőrzéséről,
- az erdei tűzesetek decentralizált európai adatbankjának
létrehozásáról,
- a hegyvidéki erdők kezelési módjának adaptálásáról az
új környezeti viszonyokhoz,
- a fás növények fiziológiai kutatására szolgáló „EUROSILVA" hálózat bővítéséről,
- európai hálózat létrehozásáról, az erdei ökoszisztémák
kutatásáról,
- irányelvek az európai erdők tartamos (fenntartható)
gazdálkodásáról,

A televízió áprilisi „ E r d ő k e r ü l ő b e n " c. adása a NE
FAG Rt. területén okozott árvízkárokkal foglalko
zott. Az e r d ő g a z d a s á g részéről Szebeni László vezér
igazgató, az Ártéri Erdőbirtokossági Társulat n e v é 
b e n Luzsi József e l n ö k nyilatkozott.

|

A Fórum részletes programja
m Erdészeti kutatási eredmények és szerepük az erdőgaz
dálkodásban (Dr. Führer Ernő kandidátus, az ERTI fői
gazgatója)
m A kutatás és az oktatás kapcsolatrendszere, kölcsönhatá
sai (Dr. habil Koloszár József kandidátus,
tanszékvezető
egyetemi tanár, a SE rektora)
m A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása (Káldy
József vezérigazgató, Mecseki Erdészeti Rt., az OEE el
nöke)

Fotó: Pösze Tamás
- általános irányelvek az európai erdők biológiai sokfé
lesége (biodiverzitás) megőrzéséről és fenntartásáról,
- erdészeti együttműködésről a gazdasági átmenetben lé
vő országokkal,
- az európai erdők kezelési stratégiáiról a klímaváltozás
hoz történő hosszú távú alkalmazkodás érdekében,
- „Emberek, Erdő, Erdészet". A fenntartható (tartamos)
erdőgazdálkodás társadalmi-gazdasági jelentőségének elő
segítéséről,
- a fenntartható erdőgazdálkodás összeurópai követelmé
nyeiről, mutatóiról (kritérium- és indikátorrendszer) és gya
korlati szintű irányelveiről.
Noha maga az erdőgazdálkodás „hivatalból" környezet
védő (a ciklikus termelési folyamatokból adódó pozitív ha
tásai következtében, szén-dioxid-lekötés, oxigéntermelés, a
talaj szervesanyag-tartalmának gyarapítása), tevékenység
jellegéből fakadóan rendszeresen beleavatkozik a természeti
folyamatokba.
Az erdőgazdálkodásnak az ipari, infrastrukturális és
kommunális szférából származó szennyeződésekkel is
szembe kell néznie.
A pénzügyi szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy
az erdőgazdálkodás termelési ciklusának időtartama hosszú,
a gazdálkodás során az emberi tevékenység és a biológiai
folyamatok összefonódnak, az újratermelési folyamaton be
lül az erdőfelújítással kapcsolatos ráfordítások csak évtize
dek múlva térülhetnek meg, ugyanakkor a haszonvételek
hozamai az évtizedekkel azelőtti befektetések alapján je
lentkeznek.
A fafeldolgozó ipar erdőgazdálkodással harmonizáló fej
lesztése a cél, mivel jól működő fafeldolgozó ipar nélkül
nincs életképes erdőgazdálkodás.
A minőség az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban
tehát olyan fogalom, amely az erdő anyagi jellegű termé
keinek, illetve a közcélú szolgáltatásoknak is jellemzője. A
komplex folyamat az adott termőhelyre alkalmas fafajjal
kezdődik és az erdő rendeltetésének megfelelő kínálat el
érésével zárul. Szükségszerű tehát az erdészeti politika, az
ökológiai kérdések, a mezőgazdasági tevékenység, a vidék
fejlesztés és az iparpolitika ökonómiai keretben, stratégiai
szinten történő kutatása, összehangolása, szintetizálása.

O
Dr. Tardy János KÖM h. államtitkár az erdőgazdálkodás
és a természetvédelem viszonyát elemezte szókimondóan.
(Az előadás részleteire azért nem térünk ki e helyt, mert
ígéretet kaptunk hosszabb lélegzetű beszélgetésre.)

Fotó: Pösze Tamás
Felkért

hozzászólók

• Dr. Balázs István FMV főosztályvezető: Kutatás - fej
lesztés - humánpolitika
• Gémesi József ÁPV Rt. ügyvezető igazgatóit., erdészeti
portfolió ig.: Az állami erdők kezelése - a műszaki fej
lesztés az ökológiai és az ökonómiai követelmények tük
rében
• Dr. Péti Miklós erdőmérnök, az OEE alelnöke: A ma
gánerdő-gazdálkodás fejlesztése
Erdőgazdálkodási Szekció
•

Az erdészeti génmegőrzés szükségessége és teendői (Dr.
Mátyás Csaba, a mg. tud. doktora,
intézményigazgató,
egyetemi tanár, SE, albizottsági elnök.
• Az erdészeti génmegőrzés összeurópai szervezete - a Ha
tározatok megvalósítása (Dr. Jozef Túrok, Növény gene
tikai Erőforrások Intézete, IPGRI, Róma)

Napfogyatkozás - 1999
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Élet és
T u d o m á n y Szerkesztősége közös napfogyatko
zás megfigyelésére invitálja az arra kíváncsia
kat.
Találkahely: Taliándörögd határa, az Imár dom
b o n lévő kereszt. Idővont:

1999. augusztus 11-

én, délelőtt 11 órakor.
Jelentkezni lehet az Erdészeti Lapok Szerkesz
tőségénél.
A helyszínen csillagász magyarázza az ese
ményt, melyet hazánkban csak 82 év múlva lát
h a t u n k újra.

•

A Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága
génmegó'rzési programja (Dr. Bach István kandidátus, az
OMMI
főosztályvezetője)
m A feketenyár génmegőrzésében elért eredmények (Borovics A., dr. Gergácz J'., dr. Bordács S., dr. Bach /., Bagaméri G., Gabnai E.)
m A tölgyek génmegőrzése a legújabb genetikai eredmé
nyek függvényében (Dr. Bordács Sándor
kandidátus,
OMMI, Borovics Attila doktorandus!,
ERTI)
m Vadgyümölcsök génmegőrzése, különös tekintettel a
vadkörtére (Dr. Barna Tamás, Kiskunsági Erdészeti Rt.)
Felkért

•

Nagyvadjaink szaporodási jellemzői (dr. Náhlik András
PHD, egyetemi docens, SE)
• A gímszarvas élőhely-használata alföldi, telepített erdő
ségekben (dr. habil Csányi Sándor kandidátus, egyetemi
docens, Szemethy László tud. m. üi., GATE)
• A vaddisznó egyes féregélősködőinek előfordulása és je
lentősége (dr. Sugár László kandidátus, egyetemi docens,
PATE Keszthely)
• Erdősávok szerepe a természetvédelemben és a vadgaz
dálkodásban (dr. Jánoska Ferenc kandidátus, egyetemi
adjunktus, SE EMK)

hozzászólók:

• Dr. Bondor Antal kandidátus, az MTA Erdészeti Bizott
ság titkára, egyetemi tanár
• Dr Magas László vezérigazgató, Kisalföldi Erdészeti Rt.
• Dr. Rédei Károly kandidátus, főigazgatóh. ERTI

Felkért

hozzászólók:

• Balsay Miklós, a VADEX Rt. vezérigazgatója, Székes
fehérvár
• Hajdú Tibor igazgató, ÁESZ Zalaegerszegi Igazgató
ság

Természetvédelmi és Erdővédelmi Szekció
•

•

•

•

«

•

A természetvédelem tudományos alapjai (Dr. Kovács
Mátyás főosztályvezető, KÖM Természetvédelmi Hiva
tala)
A nemzeti parkok szabályozó szerepe az erdőgazdálko
dásban (Duska József igazgató, Bükki Nemzeti Park
Igazgatósága)
Védett természeti területek erdeinek kezelési problémái
(Dobrosi Dénes, Hortobágyi NP, Szabó Gábor, ÁESZ
Kecskeméti Igazgatóság)
A légszennyezés erdőkre gyakorolt hatását megfigyelő
európai program hazai eredményei (Szepesi András osz
tályvezető, ÁESZ, Budapest)
Az integrált erdővédelem főbb irányai és lehetőségei Ma
gyarországon (dr. Tóth József kandidátus, oszt. vez., dr.
habil Csóka György kandidátus, tud. főmts. ERTI)
Ökológiai vízpótlás a Fekete-Körös menti erdőkben
(Puskás Lajos oktatási igazgató, DALERD Rt.)
Felkért

hozzászólók:

• Halász Gábor, az ÁESZ főigazgatója
• Dr. Szikra Dezső igazgatóhelyettes, Duna-Ipoly NP Igaz
gatóság. EL Szerk. Biz. elnök.

Fagazdasági Szekció
•

•

»

•

ss
m

a

•

Vadgazdálkodási Szekció
•

Lehetőségek a fácántenyésztésben (Dr. Nagy Emil, a mg.
tud. doktora, egyetemi tanár, GATE)
• Apróvad élőhelygazdálkodás lehetőségei és korlátai (dr.
habil Faragó Sándor kandidátus, a SE EMK dékánja)
m Egyes vadfajok állományhasznosítása a Tiszántúlon (dr.
Palotás Gábor kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár,
DATE)

A fahasznosítás helyzete Magyarországon (dr. Kovács
Jenő, a mg. tud. doktora, c. egyetemi tanár, albizottsági
elnök)
A SE Faipari Mérnöki Kara, mint a fagazdasági kutatá
sok bázisa (dr. Boronkai László kandidátus, a SE FMK
dékánja)
Faipari közcélú kutatási feladatok az ezredfordulón (dr.
Kovács Zsolt kandidátus, kutatási rektorh., dr. Németh
József kandidátus, egy. tanár SE)
Az erdő és fatermék certifikáció helyzete és dilemmái
(dr. habil Molnár Sándor, a mg. tud. doktora, intézeti
gazgató egyetemi tanár, SE FMK)
Az Interspan Faforgácslapgyár Vásárosneményi fejlesz
tése (dr. Kelemen Miklós ügyvezető igazgató)
Alföldi fenyveseink fájának magasabb értékű hasznosí
tási lehetőségei (dr. habil Hargitai László, dr. habil Wittman Gyula, dr. Gerencsér Kinga SE FMK)
A faanyagvédelem környezeti összefüggései (dr. Szontágh Pál, az MTA doktora, dr. Varga Ferenc kandidátus
int. ig. egyetemi tanár, SE)
Az erdő- és fagazdaság kölcsönhatásai (dr. Tóth Sándor
kandidátus, min. főtanácsos, FVM)
Felkért

hozzászólók:

•

Dr. Winkler András, az MTA doktora, az Erdészeti Bi
zottság elnökhelyettese, intézetigazgató
• Dr. Peszlen Ilona PhD, egyetemi docens, SE
• Bognár Pál igazgató, Egri Faipari Vállalat
• Dr. habil Szalay József egyetemi tanár, SE FMK

ISO 9002-vel a Zalaerdőnél
Az európai v e v ő onnan vásárol, ahol erdő lesz az erdő h e l y é n
A Zalaerdó Részvénytársaságnál Feiszt Ottó vezérigazgató a cég nevében átvehette az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszernek
megfelelő' működést igazoló, Brüsszelben kiállított oklevelet.
A bevezetett minőségbiztosítási rendszert a T Ü V Rheiland Euroqua Kft. ellenőrizte. A minőségbiztosítás az rt. tevékenységében
négy fontos területre: a mag- és csemetetermelésre, az erdő- és vadgazdálkodásukra vonatkozik. A hazai erdészeti gazdaságok
közül - a Nagykunsági Erdőgazdaság után - az országban másodikként vezették be náluk az ISO 9002-es minőségbiztosítást.
Európában kezd általánossá válni az a követelmény, hogy csak onnan vásárolják a fát, ahol igazolhatóan tartamos erdőgaz
dálkodást folytatnak.
Az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer az rt.-nek mind a 9 erdészetére kiterjed.
H. P. (Zalai Hírlap)

Az Európai Unió és a magyar erdőgazdálkodás (3.)
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AZ ERDÉSZETI STRATÉGIA INTÉZMÉNYI,
JOGI ÉS PÉNZÜGYI KERETE
- Az Erdészeti Stratégiai Javaslat felveti az EU parla
ment felé, hogy a 89/367. határozattal létesített Erdészeti
Állandó Bizottság feladatát ki kell terjeszteni:
- a környezeti tanúsításokra,
- a növény-egészségügyi intézkedésekre,
- a szaporítóanyagra és az erdészeti kutatásokra.
A javaslat hátterét az adja, hogy az előbbiek az erdészeti
politikák öszehangolásának fő eszközévé válhasson.
A javaslat felveti egy konzultatív bizottság létrehozását,
ami hasonlíthatna a mezőgazdaságban már működő ilyen
szervezethez. E bizottságban az erdészet szereplőin kívül a
fafeldolgozási és környezetvédelmi szektor érdekeit képvi
selő szervezetek jelennének meg.
A javaslat felveti az összehangolt, egységes, az európai
erdőkre vonatkozó adatbázis feljavítását. A 400/94. szabá
lyozással módosított 1615/89. szabályozással létrehozott
Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer
(EFICS) kifejlesztése és bevezetése még késedelmet szen
ved.
A javaslat nem látja indokoltnak a jelenlegi jogi (törvé
nyi) alapok megváltozását, ugyanis a kitűzött célok a jelen
legi keretek között is elérhetők.
A javasolt intézkedések megvalósításához az alábbi cí
meken 353 millió ECU/év, vagyis ötéves időszakon át 1765
millió ECU pénzügyi forrás szükséges:
- az erdővagyon védelme: 10 millió ECU/év,
- erdőtüzek megelőzése: 250 millió ECU/5 év,
- újraerdősítés: 500 millió ECU/év,
- a biológiai változatosság megőrzése: 3 millió ECU/év,
- környezettel kapcsolatos intézkedések: 10 millió
ECU/év,
- az erdővagyon értékének növelése: 500 millió ECU/5
év,
- ACP konvenció kereteinek megvalósítása: 400 millió
ECU/5 év.
INTÉZMÉNYI ÉSZREVÉTELEK,
VÉLEMÉNYEK AZ ERDÉSZETI STRATÉGIAI
JAVASLATHOZ
1. Az EU Parlament Költségvetési Bizottsága támogatja
az erdészeti stratégia pénzügyi forrásainak biztosítását.
Javasolja a kiadások és a költségvetési áttekinthetőség
racionalizálását, továbbá az erdészeti szektor javára bizto
sított költségvetés új, összefogott tagozódását a tervben.
2. Az EU Parlament Gazdasági, Deviza és Iparpolitikai
Bizottság további szempontokra hívta fel az előterjesztő fi
gyelmét:
- Az erdészeti szektor jelentős mértékben fejleszti, hoz
zájárul azokhoz a termékekhez, amelyek a modern társa
dalmak jólétéhez járulnak hozzá. (Papír - a társadalmi alap
igény alkotórésze.)
- Az erdészeti szektor éves termelése (fa és fatermékek,
papír és papírtermékek stb.) 1993-ban 260 milliárd ECU
összeget foglalt magába. Fontos nyersanyag további más
ágazatok számára és a megújítható energiaforrások körében
a vízenergia után a legfontosabbak egyike.

- Az erdészeti szektor fontos munkahelyteremtő ágazat
a jövőben is.
- Az erdészeti szaktor vállalkozói a világpiacon és a bel
földi piacon nemzetközi versenyben állnak. Az EU-nak job
ban koordinált álláspontot kell kialakítani.
- Az EU-nak a versenyfeltételek harmonizálására és az
erdészeti szektor és faipar összefüggő stratégiájának kiala
kítására kellene koncentrálnia.
A cél az egyes államok erdészetpolitikájának koordiná
lásával érhető el.
A fenti megfontolások egyike sem áll ellentétben a tar
tamos erdőgazdálkodás alapelveivel, amely meghatározó
alapelv kell maradjon az erdők használata számára az egész
világon.
A Bizottság ezen alapelvek visszatükröztetése érdekében
16 kiegészítő jellegű módosító indítványt fogalmazott meg.
3. Az EU Parlament Környezetkérdések, Népegészségü
gyi és Fogyasztóvédelmi Bizottság 22 - általa megfogal
mazott - következtetést az előterjesztő építse be a határo
zatba, melyek közül az újszerűek a következők:
- a tartamos gazdálkodás keretében az erdészetben a tá
mogatási elvet meg kell őrizni;
- a stratégia elsődleges célja az erdők genetikai és bio
lógiai erőforrásainak fenntartása s növelése legyen;
- javasolja az előterjesztőnek, hogy a védett területek
közösségi rendszerét a NATURA 2000 program bázisán ál
lítsa fel;
- javasolja a környezeti kritériumok és indikátorok be
vezetését;
- javasolja a származás igazolásának bevezetését;
- javasolja a tájékoztató jelentés készítése kötelezettsé
gének rögzítését a Riói erdőnyilatkozat, az UNCED által
elfogadott kötelezettségek betartásáról;
- javasolja egy különleges feladattal megbízható csoport
felállítását, mely az erdészettel foglalkozó főigazgatóságok
ezen tevékenységét koordinálja és támogatja;
- javasolja nyilvános ismertetéseket, tájékoztatásokat
célzó akciók támogatását.
4. A Régiók Bizottságának véleménye az EU Erdészeti
Stratégiájáról.
A Régiók Bizottsága támogatja az EU Erdészeti Stratégia
elfogadását és támogatja a parlamenti bizottságok javasla
taival történő kiegészítését.
AZ ERDÉSZET ÉS M A G Y A R O R S Z Á G
A magyar agrárkormányzat legutóbb 1997. évben foglal
kozott az AGRÁRPOLITIKA keretei között az ERDÉSZET
kérdéseivel. A kezdeményezésnek egyik fő célja, hogy az
Agrárpolitikai anyag előkészítése mentén képesek legyünk
az EU-hoz történő csatlakozás menetében felmerülő szakági
kérdésekre választ adni. Másik fő célja az volt, hogy az
agrárterületen a szükséges fejlesztési feladatok kerüljenek
feltárásra, bemutatásra és nyilvános megvitatásra. További
cél volt, hogy alapozza meg a nemzeti agrártörvényt, melyet
a magyar parlament 1997. évben elfogadott.
Az Agrárpolitika keretei között összeállított Erdészeti
anyag több év előzetes elemző munkájára épül, melynek
során értékelésre került:
- az ágazat nemzetközi környezete,

- a magyar fagazdaság erőforrásai és mozgástere,
- birtok- és tulajdonszerkezetben bekövetkező változá
sok,
- az erőforrások és működtetésük feltételei,
- az ágazati kapcsolatok,
- pénzügyek, jog és az intézményrendszer működése,
- az erőforrás-fejlesztési szükségszerűségek és a harmo
nizációs követelmény.
Á L T A L Á N O S HELYZET, FEJLŐDÉSI I R Á N Y O K
ÉS FELTÉTELEK
Az erdő, mint ökológiai rendszer, sokféle társadalmi
igény kielégítésében játszik szerepet. Ebben a szemléletben
az erdő védelmén túl az erdőgazdálkodás feladata az erdők
fatermő képességének fenntartása, bővítése; a fafeldolgozó
ipar alapanyagokat és késztermékeket állít elő; a fűrészipar
(fűrészáru, parketta, csomagolóanyagok) és a lemezipar
(furnér, rétegelt lemez, faforgácslap, farostlemez), a fakereskedelem pedig mind az erdei faválasztékok, mind a fa
termékek forgalmazását végzi. Az erdőgazdálkodás, a fafel
dolgozás és a fakereskedelem együttesen: fagazdaság.
Stratégiai szempontból az európai erdőkért felelős mi
niszterek strasbourgi és helsinki konferenciáinak határozatai
irányadók.
Az említett fórumokon a következőket állapították meg:
- Európában a fatermékek iránt továbbra is növekvő ke
reslet várható;
- az európai hengeresfa-ellátás megfelel a várható keres
letnek;
- a fűrészáru-termelés 25-35, a falemezek termelése 20,
a papíripari rostos féltermékek termelése 30, a papíripar ter
melése pedig várhatóan 50 százalékkal fog növekedni reál
értékben, változatlan ár- és költségszínvonal mellett;

FeHoVa
Újabb lehetőséget kapott az erdőgazdálkodás, hogy kilépjen
a nagyközönség elé. A szaktárca támogatásával az erdőgaz
daságok, az FVM pedig 300 négyzetméteren mutathatta be
az erdőt és állatvilágát. A vásárszervezők jó érzékkel szer
vezték a falusi turizmus, a lósport, a fegyver, a horgászat,
a vadászat iránt érdeklődőknek az idei kiállítást. A standok
között hömpölygő tömeg végül is a szervezőket igazolták.
Nekünk erdészeknek minden évben egy lehetőség - s nem
is akármilyen -, hogy százezrek előtt hívjuk fel magunkra
a figyelmet.

- a fahulladék egyre nagyobb hányadát fogják nyers
anyagként hasznosítani, az újrahasznosítás pedig igen kör
nyezetkímélő nyersanyaggá teszi a fát;
- a hengeresfa és a fatermékek jelentős áremelkedésével
kell számolni;
- Európa nettó faimportja növekszik, ezzel egyidejűleg
az európai termékeknek ár és minőség tekintetében verseny
képesnek kell lenni; a protekcionista intézkedések nem te
kinthetők reálisnak;
- új termékek jelennek meg a piacon, amelyeket a ter
melési költségek csökkentése, a minőségjavítás, valamint az
új felhasználási területek megcélzása kényszeríti ki;
- az átalakulóban levő országok nettó exportőrből nettó
importőrré válnak;
- a mezőgazdaságból kivont erdőterületeken végrehajtott
erdőtelepítések az ipari fa termelésére 2020. évig nem gya
korolnak hatást;
- a faanyag energetikai célú felhasználása évente másfél
százalékkal növekszik;
- az erdőgazdálkodás költségei folyamatosan növeked
nek, a központi források pedig továbbra is korlátozottak
lesznek;
- nem szükséges minden erdőt intenzíven művelni, kü
lönösen a gyenge termőképességű területeken, ahol azonban
elsődleges a fatermesztés, ott elviselhető költségekkel kell
gazdálkodni;
- Európában a tartamosság társadalmi-gazdasági szem
pontból biztosított, a kis magánerdő birtokokon azonban a
gazdálkodás tartamossága gazdasági szempontból megkér
dőjelezhető.

Fontos megállapítás, hogy a környezetvédelem a nem
zetközi kereskedelemben is meghatározó szerepet fog
játszani. Egy ilyen rendszer azonban erősíteni fogja a
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fatermékeknek mint újratermelhető, környezetkímélő
terméknek a pozícióját, tehát erősíteni fogja a helyette
sítő termékekkel szemben a fatermékek versenyképessé
gét.

Pro Natura Díjak a Föld Napja
alkalmából
A Pro Natura Díjat az MTI jelentése szerint hatan
vehették át. így Claudio Caratsch, Svájc korábbi bu
dapesti nagykövete a svájci-magyar termé
szetvédelmi kapcsolatok erősítéséért; Krizsán József
né, a Mezőtúri Református Általános Iskola és Diá
kotthon biológiatanára a fiatalok környezeti oktatá
sáért és neveléséért. Moór Gyula, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park igazgatóhelyettese a térségben kifej
tett természetvédelmi munkájáért; Szentendrey Géza,
a Dunakanyar Erdei Általános Iskola igazgatója is
meretterjesztő munkájáért; a Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága a veszélyeztetett állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelme elleni fellé
péséért; Breuer László, a Göncöl Szövetség, valamint
a Pangea Egyesület elnöke természetismereti tábo
rok szervezéséért kapta a kitüntetést.
A kitüntetetteknek gratulálunk, a témára visszaté
rünk.

A világ éves fanövedéke - összehasonlítva más újratermel
hető nyersanyagokkal - több. mint a burgonya-, búza-, rizs-,
kukorica-, árpa-, zab- és rozstermelés együttesen. Ipari alap
anyagokkal összehasonlítva: a világ fakitermelése közel azonos
a cement-, acél-, műanyag- és alumíniumtermelés összegével.
A világátlagon belül az ipari országokban a tűzifa-felhasz
nálás szerényebb mértékű, míg a fejlődő országokban megha
tározó és a népesség növekedésével szoros összefüggésben van.

Korunkra tehető az a felismerés, hogy az erdő nem csu
pán termőföld, amelyen faállomány van, hanem összetett és
bonyolult életközösség, talajával, vizeivel és a benne élő egymással életközösséget alkotó - növényekkel, állatokkal.
Mint a legkevésbé háborított élőhely biztosítékot nyújt az
élővilág fennmaradásához, védi a talajt, a vizeket, tisztítja
a levegőt, pihenést biztosít az ember számára, tájalkotó
elem, ugyanakkor anyagi javakat is szolgáltat. Az Európai
Unió a világ harmadik legnagyobb fafelhasználója, de csak
szükségletének felét fedezi saját termeléséből, az immate
riális javak változó mértékű igénybevétele mellett.
Területét tekintve Magyarországon az erdő - a szántó
után - a második legnagyobb művelési ág.
Az erdőgazdálkodás alá vont terület 1 887 834 ha (1997.
december 31.), az erdőtervvel rendelkező és faállománnyal bo; rított terület pedig 1 756 121 ha. Az élőfakészlet 315 millió
m , az átlagos élőfakészlet 182 m'Vha, a folyónövedék 11,3
millió m \ illetve 7,1 m /ha (1996. XII. 31-ei állapot). Az ál
talános európai helyzettől eltérően Magyarországon az összes
erdőterület 85 százalékán lombos erdő található, a fenyőerdők
területe csupán 15%.
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Az erdők tulajdonosi szerkezete úgy alakul, hogy a je
lenlegi erdőterületnek mintegy 60 százaléka állami, 40 szá
zaléka magántulajdonban lesz a kárpótlási folyamat lezárul
tát követően. Az új erdőtelepítések azonban - a termőföld
jövőbeni, minimálisan 80 százalékos magántulajdona okán
- elsősorban magántulajdonúak lehetnek. Mintegy 250-290
ezer új erdőtulajdonossal kell számolni.
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesí
téséről szóló 1995. évi X X X I X . tv. alapján az állami erdők
vonatkozásában a tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a
Pénzügyminisztérium a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot
hatalmazta fel.
Az állami erdővagyont meghatározó mértékben 19 az
ÁPV Rt.-hez és 3 a HM-hez sorolt részvénytársaság kezeli,
amelyek a fűrészipari kapacitások jelentős részével is ren
delkeznek. Feladatuk a kincstári tulajdonban lévő erdő szak
szerű kezelése, fenntartása, a közcélú feladatok ellátása. Az
állami erdőgazdálkodás működőképességének, szakmai
színvonalának megőrzése és javítása érdekében az erdőgaz
daságok versenyképességét EU-konform szabályozás kere
tében is biztosítani szükséges.
Az erdők anyagi és nem anyagi jellegű hozamai és szolgál; tatásai tartamosságának biztosítása, az erdővagyon védelme ér
dekében Magyarországon több mint 100 éve önálló erdészeti
szakigazgatás létezik. Jelenlegi felépítésében 1997. január 1.
óta működik és látja el az erdők védelme, fenntartása érdekében
nélkülözhetetlen, jogszabályokban meghatározott igazgatási fel
adatokat az Állami Erdészeti Szolgálat és 10 alárendelt területi
igazgatóság. A feladatokat végző intézmények rendkívül ala
csony létszámmal, alulfinanszírozottan, állandósult túlterhelt
ségben látják el - az előzőkben vázoltak következményeként -
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a nagyságrendekkel gyarapodott munkát. Az erdővagyon vé
delme érdekében a fejlett államokban (melyek hazánkban ha
sonló ökológiai adottságokkal, erdőállományokkal és erdőgaz
dálkodási múlttal rendelkeznek), így az EU országokban önálló
erdészeti szakigazgatási szervezetet működtetnek. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy az egységes magyar erdészeti szolgálat létre
hozása meghagyta a területi működéshez szükséges önállósá
got, a biológiai alapokhoz alkalmazkodó regionális működési
területeket, azok mozgékonyságát, a megfelelő döntési jogkö
röket, de a szakmai elemző, fejlesztő, ellenőrző munkát jobban
ellátja. Az informatikai és műszaki fejlesztési feladatokat egy
ségesen és takarékosan oldja meg. Az ágazati döntés-előkészí
tésekhez magas színvonalú elemzéseket szolgáltat.
Az 1980-as évek végén még sikeres fagazdaság az 1993.
évre igen alacsony jövedelmi pozícióba került. A kilencvenes
* évek elején megindult változások, a piaci viszonyok alakulása.
í a keleti fapiac összeomlása, a jugoszláv kereskedelmi korláto
zások, az árfolyamveszteségek, a növekvő kapacitás-kihaszná
latlanság, a likviditási gondok enyhítésére felvett hitelek magas
kamatterhei, a termelői árszínvonalat meghaladó input költsé
gek növekedése járultak hozzá, hogy az eredményesség vesz
teségbe fordult.

A magyar gazdaság utóbbi években elért GDP-növeke
dése az erdőgazdálkodás és faipar számára a kereslet növe
kedésével jár. Az állami erdőkezelő részvénytársaságok belés külpiaci pozíciójának javulása is növelte az eredményes
séget.
Hosszabb távon azonban az erdőgazdálkodás igen se
bezhető, mivel jövedelmezősége alacsony és nagymérték
ben kiszolgáltatott az exportpiacoknak.
A magyar fafeldolgozó-ipari kapacitások (feldolgozási
technológiák) nem felelnek meg a kívánatos mértékben fa
választéki (fafaji) lehetőségeknek, illetve adottságoknak. A
fahasznosítás szerkezete a fejlődő országok színvonalán
van, ami elsősorban a vékonyfa hazai hasznosításában tük
röződik. Ugyanakkor a magyar piac kicsi ahhoz, hogy op
timálisan működtethető gyártókapacitás termékmennyiségét
felvegye, tehát nagyobb régióban kell tervezni.
Piaci verseny tekintetében elsősorban Romániával, Cseh
országgal, Szlovákiával, Lengyelországgal, Horvátországgal
és a szovjet utódállamokkal (Ukrajna, Oroszország) kell

számolnunk. Erdészeti adottságaik jobbak, munkaköltségeik
alacsonyabbak. Potenciális konkurensnek tekinthetők a dél
kelet-ázsiai és az észak-amerikai fatermék-exportőrök. A
konkurenciaharcot távlatilag a hazai piacon is meg kell vív
ni. Ez sikeresen dinamikus termékinnovációval, vevőorien
tált értékesítési politikával lehetséges.
Ökológiai szemléletű és ökonomikus fahasznosítás ter
mékpályái: a hengeresfát felhasználó fűrész-, furnér és ré
tegelt lemezt gyártó ipar, az ipari (vékony) fát felhasználó
agglomerált lemez-, cellulóz- és papíripar és az energetikai
célú fahasznosítás. A felhasználói kör tehát az építőipar, a
bútoripar és - jelenleg elsősorban - a lakosság. Az erdő
gazdálkodás és a faalapanyag ipar szempontjából tehát meg
határozó - mind a belföldi, mind az exportigények tekinte
tében - az építő- és a bútoripar aktivitása.
Az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági céljának az erdők
kel szemben támasztott sokrétű társadalmi igénynek hosszú
távon történő biztonságos (tartamos), a környezetvédelem
mel, a földhasznosítás és a talajvédelem érdekeivel össze
hangoltan növekvő mértékű kielégítését kell tekinteni.
Az erdészetpolitikai tervezés és cselekvés abban a keretben
mozog, amelyet egyrészt az erdészetpolitikai célok, másrészt
az aktuális erdőszerkezet határol. Az erdészeti politikai célja
az, hogy a természetes környezetünket alakító erdő tulajdonosa
és a köz érdekeivel egyezően fennmaradjon, szolgáltatásai és
termékei pedig piaci értékítélettel kerüljenek forgalomba. A
megfogalmazott célok közvetítése érdekében meg kell alkotni
az erdővel összefüggő jogszabályokat. E tekintetben azonban
megállapítható, hogy jogbizonytalanság jelenleg sincs. Az er
dészetpolitikai célok a társadalom erdővel szembeni beállított
ságát tükrözik. Ez a beállíthatóság nem állandó, folyamatosan
változik.

A társadalmi igényeknek az erdőállomány gyarapításá
val, minőségének javításával lehet megfelelni. Prognózisok
szerint a racionális földhasználat során a szántó művelési
ágból 15-16% más művelési ágban történő hasznosítással
lehet számolni. Az alternatív földhasznosítás keretében tör
ténő erdőtelepítésnek - összehasonlítva más megoldásokkal
- jelentős kockázati elemei is vannak. Mindenekelőtt a kár
pótlási folyamat, valamint a rendelkezésre álló földterület
termőhelyi adottságai. Az alternatív földhasznosítást pedig
- mint lehetőséget - az agrárpolitika egyik elemeként kell
alkalmazni.

FELHÍVÁS
Az „EMBER az ERDŐÉRT" ALAPÍTVÁNY 1993.
évben emlékérmet alapított az erdőgazdálkodásban
és az erdőgazdálkodásért elért kimagasló egyéni
szakmai teljesítmények elismerésére.
Az elismerés alapja a hosszú távú, tartamos erdő
állomány-gazdálkodás fenntartása és fejlesztése ér
dekében kifejtett gazdálkodási, igazgatási, tervezési,
felügyeleti, kutatási, oktatási és nemzetközi tevé
kenység lehet.
Az emlékérem odaítélésére szóló javaslatokat
1999. június 30-ig kérjük beküldeni az Alapítvány
címére (1860 Budapest 55. Pf.: 1.).
A kitüntetések odaítéléséről a szaksajtóban tájé
koztatót adunk.
„EMBER az ERDŐÉRT"

ALAPÍTVÁNY

Elfogadva az erdővel szemben támasztott komplex tár
sadalmi igényt, az erdőtelepítést és az erdőfelújítást ökoló
giai, ökonómiai és szociológiai igényeknek megfelelő, nem
zeti léptékű feladatnak kell tekinteni úgy, hogy nagyobb folyamatosan bővülő - erdőterület esetén bővülhet a védel
mi funkciót betöltő, illetve a védett erdők területe is.
Hosszú távú stratégiai cél Magyarország erdősültségének
25-27%-ra emelése. Ennek érdekében EU támogatás eseté
ben fokozatosan el kell érni a 2000. évtől a 20 000 ha/év
erdőtelepítési ütemet. Ennek biztosítani kell anyagi, bioló
giai, műszaki, szellemi és szervezeti feltételeit. Ezen erdő
telepítési ütem esetén a kitermelhető fatömeg növekedésé
vel számolhatunk. A faanyag korlátozott mértékben besze
rezhető, elemi szükségletet kielégítő, mind előállítását,
mind használatát tekintve környezetkímélő termék. Az ér
tékes fűrész- és lemezrönk részaránya 27-28% körül várha
tó, az ipari fa részaránya meg fogja haladni a 31%-ot, a
hazai feldolgozhatóság érdekében a feldolgozó-kapacitások
fejlesztése támogatandó terület.
Szükséges a magánerdő-tulajdonosok erdőgazdálkodási
szándékainak megismerése (vagyongyarapítási céllal tarta
lékol; saját célra végez kitermelést, nem jelenik meg kíná
latával a piacon stb.). A célok megvalósítása érdekében tisz
ta tulajdonképet kell kialakítani a magántulajdonú, egyéni
vagy társas erdőgazdálkodásban zajló gazdasági folyamatok
megfigyelésére. A felsoroltak különleges jelentőségűek, mi
vel a tervezett erdőtelepítések túlnyomó része magántulaj
donon valósulhat meg.
Jelenleg az új erdőtulajdonosok nem mindegyike ren
delkezik elégséges szakmai, jogi, pénzügyi ismerettel.
Társadalmi érdek azonban az erdők stabilitásának fenn
tartása, ezért - legalább addig, amíg a magántulajdonos
szervezetek még nem működnek - az államnak vállalnia
kell az erdészeti szaktanácsadás szervezését, finanszíro
zását, beleértve az integrációs tevékenység ösztönzését
is. Távlatilag a szaktanácsadás vállalkozói tevékenység
nek tekinthető.
Az erdészeti fejlesztésekben fontos célkitűzés az erdőte
rület mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű
védelmi funkciójának fejlesztése. Az indokok: környezetvé
delem, alternatív földhasznosítás, piaci követelmények.
Emellett, illetve ezzel egyidejűleg kell gondolni az erdészeti
infrastruktúra fejlesztésére is. Ez elsősorban az erdőfeltárási
tevékenység aktivitásának növelését jelenti a környezet- és
természetvédelmi szempontokat érvényesítő feltáró útháló
zat bővítésével. Az erdészeti fejlesztések - sajátosságaiknál
fogva - költségvetési támogatást igényelnek.
Mivel az erdőgazdálkodást az agrárgazdaság egyik fon
tos részének tekintjük, ezért a forrást ebben a rendszerben
kell megjelölni, kiemelve az erdő alternatív földhasznosí
tásban, környezetvédelemben játszott szerepét. A források
örökös szűkössége miatt - az automatizmus érvényesülése
mellett - rendszeresen mérlegelendő, hogy milyen arányt
képviselhet a minőségfejlesztés, illetve a bővítés. Olyanfor
mán, hogy az erdészeti, környezet- és természetvédelmi,
ipari, infrastrukturális és regionális érdekek egyensúlyban
legyenek. Az egyensúlyt mindig a leginformáltabb szinten
hozott döntéssel lehet érvényesíteni. Megoldatlan az erdő
gazdálkodók által szükségszerűen végrehajtott közcélú fel
adatok és infrastrukturális fejlesztések folyamatos és biz
tonságos finanszírozása. Ha a társadalom deklarálta, hogy
az erdő immateriális szolgáltatásai közcélúak, akkor képvi
selőinek e feladatok finanszírozásáról gondoskodni kell.
Dauner Márton

SOMOGYI ZOL TAN

Ötéves az Európai Erdészeti Intézet
„A döntéshozóknak és az egész világnak szüksége van a
kutatásra" - ez lehet a legutóbbi ENSZ közgyűlések, erdé
szeti világkonferenciák, erdészeti miniszteriális
konferenci
ák és más, az erdészetet is érintő nemzetközi fórumok és
rendezvények egyik legfőbb közös megállapítása. A döntés
hozóknak az emberiséget érintő döntéseikhez ugyanis job
ban meg kell érteniük azt, hogy az erdők, illetve az erdő
gazdálkodás milyen szerepet játszanak a társadalomban ehhez pedig kutatásra van szükség. A kutatás szerepét ko
rábban alulértékelték, de az utóbbi időben a világban egyre
inkább elfogadják, hogy a kutatás közeli és távoli jövőnk
záloga. Többek között ez a felismerés vezetett az Európai
Erdészeti Intézet (EFI) öt évvel ezelőtti
megalapításához.
Most, amikor a hazai erdészeti kutatás centenáriumát is ün
nepeljük, érdemes röviden áttekinteni az EFI első öt évét,
ami által talán hazai eredményeink és lehetőségeink is új
megvilágításba
kerülhetnek."
Egy európai erdészeti kutatóintézet létrehozásához már
a fentiek is elegendő indokot szolgáltattak volna. Az EFI
megalapításához azonban az a felismerés is hozzájárult,
hogy az egyes országok egymástól többé-kevésbé elszige
telten működő intézményei számos olyan megfigyelést, ku
tatást folytatnak, amelyekből európai léptékű következtetést
is le kellene, és le is lehet vonni. Az EFI alapvető célját
ezért nem véletlenül a következőképpen fogalmazták meg:
„Az Európai Erdészeti Intézet missziója páneurópai szin
ten
• önállóan vagy kooperációban kutatások folytatása a leg
fontosabb területeken, illetve ilyen kutatások elősegítése

az erdőkkel, erdőgazdálkodással, illetve erdei termékek
kel kapcsolatban; valamint
• a kutatási eredmények megismertetése minden érdekelt
tel, nevezetesen a politika kialakítása és végrehajtása te
rületein
.
annak érdekében, hogy elősegítse az európai erdők megőr
zését és a bennük folytatott tartamos gazdálkodást."
Az EFI kétéves előkészítés után, 1993. október 1-én ala
kult meg. Tagjai elsősorban erdő- és erdészeti kutatással
foglalkozó kutatóintézetek, illetve egyetemek. (Az EFI-nek
néhány nem kormányzati, illetve nem egy országhoz tartozó
tagintézménye is van, erre példa az Európai Földtulajdono
sok Szövetségének vagy a WWF-nek a tagsága.) A 26 ala
pító tag között hazánkból ott találjuk az ERTI-t is. 1998-ra
a tagok száma meghaladta a százat, ami önmagában is mu
tatja az EFI működése iránti növekvő igényt, valamint azt,
hogy milyen dinamikusan fejlődik az intézet.
Az intézet tevékenysége alapvetően az alábbi formákban,
illetve területeken zajlik:
• önálló kutatás végzése,
• szemináriumok, workshopok szervezése,
• publikációk készítése és terjesztése,
• adatbázisok fenntartása.
Az önálló kutatást illetően 1997 végéig, azaz alig több,
int négy év alatt az intézet 76 kutatási témát zárt le, és 38
téma kutatása volt folyamatban. Az EFI tevékenységének
meghatározásakor igyekszik a legkurrensebb, a szakmai kö
zönség által leginkább figyelemmel kísért területen előre
haladást elérni, s az eredményeket minél szélesebb körben
megismertetni. Az ily módon állandóan aktualizált kutatási

Tudományos cikkek az Erdészeti Lapokban
Az Erdészeti Lapok (EL) szándéka az, hogy a jövőben teljes értékű tudományos cikkeket közöljön az
erdőkkel és erdőgazdálkodással foglalkozó kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek és valamennyi más ol
vasó számára. Az EL terjedelmi és egyéb korlátok miatt csak rövid, a legfontosabb adatokra, táblázatokra,
grafikonokra stb. kitérő, új tudományos eredményeket tartalmazó cikkeket közöl; hosszabb tanulmányok,
szakirodalmi áttekintések publikálását nem vállalja.
Az EL feladatának tekinti, hogy a lapban csak magas színvonalú tudományos cikkek jelenjenek meg az
erdészeti tudományok és az erdőgazdálkodás folyamatos fejlődése érdekében. A magas színvonal tartása
végett - a nemzetközi normáknak megfelelően - az EL a tudományos cikkekkel szemben olyan igényeket
fogalmaz meg, amelyek a nemzetközi tudományos életben is elfogadottak. Ezeket az elvárásokat, valamint
az előző évben lektorálásra felkért szakértők névsorát a lap minden évben egyszer közli.
Az előbbiek biztosítására az EL egy vagy két lektort kér fel minden cikk elbírálására. A lektorálás névtelen.
A lektori véleményt a szerző(k)höz el kell juttatni, s szükség esetén a lektor(ok) észrevételeit figyelembe véve,
a cikket át kell dolgozni. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy csak olyan cikkeket közöljön,
amelyek a lektor(ok) véleménye alapján az elvárásoknak megfelelnek. (A lektorálásért az EL honoráriumot
nem fizet.)
A lektorált cikkeket az EL „Erdészeti Tudomány" nevű, szükség szerint jelentkező rovatban helyezi el. A
publikálásra leadott cikkben közölt új tudományos eredmények elsőségének védelme érdekében az EL közli
mind a cikk beérkezésének, mind közlésre való elfogadásának dátumát.
A tudományos cikkekkel kapcsolatos szerkesztői munkákat az EL Szerkesztő Bizottságának tagjaiból alakult
albizottság végzi. Az albizottság elnöke: dr. Bondor A., tagjai: dr. Bartha Dénes és dr. Somogyi Zoltán.

témák jelenlegi főbb prioritásai (négy fő kutatási területen)
az alábbiak:
• Erdészeti ökológia és erdőgazdálkodás:
• szénmegkötés az erdei ökoszisztémákban és erdei
termékekben,
• az erdőgazdálkodás az egyre növekvő környezeti,
gazdasági és szociális kihívások közepette,
• a környezeti változások (klímaváltozás, ülepedés
stb.) hatása az erdőgazdálkodásra,
• az erdők mint a megújuló energia forrásai.
• Erdei termékek, piacok és szocio-ökonómiai
kérdések:
• az erdészeti szektor szocio-ökonómiai tartamossága,
• munkaerő-foglalkoztatás s vidékfejlesztés,
• az erdőgazdálkodási gyakorlat ökonómiája,
• fa és egyéb erdei termékek és szolgáltatások keres
lete és kínálata,
• az erdészeti és faipar szerkezete és az erdei termé
kek kereskedelme.
• Erdészeti politika
• az erdészeti politika értékelése annak érdekében,
hogy biztosítani lehessen a tartamos erdőgazdálko
dás ökonómiai, szociális és ökológiai aspektusait,
• az erdőgazdálkodással kapcsolatos politikai eszkö
zök és intézmények (pl. törvénykezés, adminisztrá
ció stb.) összehasonlító tanulmányozása,
• az erdőtulajdonosok céljai és viselkedése,
• erdészeti politika az átmeneti gazdaságú országok
ban.
• Erdei erőforrások és információk
• információ az európai erdők jövőjével kapcsolatos
opciókról,
• értéknövelt átfogó információk a politikusok és
döntéshozók számára az európai erdőkről és erdei
termékekről.
A fenti kutatási prioritásokhoz szükséges hozzátenni,
hogy olyan területeket, kutatási témákat választ ki az inté
zet, amelyek európai szinten vagy legalábbis európai regi
onális szinten érdekesek. Nem tükrözi tehát a fenti - egyéb
ként csak a legfontosabb témákat megemlítő - lista egy-egy
ország vagy akár az európai országok többségének speciális
problémáit. Az intézet páneurópai jellegére példa ugyanak
kor egy olyan téma, amellyel valószínűleg egyetlen ország
sem foglalkozna: hogy ti. hogyan hatott az eddigi három
(strasbourgi, helsinki, illetve lisszaboni) erdészeti miniszte
riális konferencia az egyes európai országok erdőgazdálko

dására (törvénykezésére, intézményeire, erdészeti gyakorla
tára), és hogy mennyiben vált tartamosabbá az erdőgazdál
kodás Európában e három konferencia hatására?
Az EFI tevékenységének a kutatás melletti másik súly
pontja a szemináriumok, konferenciák szervezése. Ezek
azok a fórumok, ahol kutatók és gyakorlati szakemberek
közvetlenül megismerhetik a kutatási eredményeket, prob
lémákat, kérdéseket vethetnek fel, és meg is tárgyalhatják
azokat. Az EFI 1997-ben - a korábbi évekhez hasonlóan 5 szemináriumot és workshopot szervezett önállóan, másik
ötöt pedig társszervezőként. Ezeken a szemináriumokon
összesen több mint 600 fő vett részt.
Az EFI kutatásainak eredményeit publikációkon keresz
tül is megpróbálja eljuttatni a felhasználókhoz, a publikáci
ók száma is tükrözi egy intézet aktivitását. Az EFI esetében
az egy kutatóra átlagosan jutó publikációk száma 2,5.
Az EFI-publikációknak négyféle formája létezik: kutatási
jelentések, ún. munkakiadványok, tanulmánykötetek, vala
mint ún. vitaanyagok. Ezen túlmenően természetesen arra
is törekszik az intézet, hogy neves nemzetközi kiadványok
ban, folyóiratokban is minél több, magas színvonalú publi
káció jelenjen meg az EFI eredményeivel.
A publikációk színvonala természetesen változó. Min
denképpen kiemelendő azonban, hogy nem kevés igen ma
gas színvonalú kiadvány született már. Ezek közül is ki
emelendő a tudományos kiadványok terén ritkának számító
módon a neves Springer Verlag „bestsellerének" bizonyult
tanulmánykötet, amely a H. Spiecker által vezetett, a fák
gyorsuló növekedésével kapcsolatos legújabb kutatások
eredményeit ismertette (e kötet tartalmát, illetve az említett
kutatási eredményeket az Erdészeti Lapok 1998. évi első
három számában e cikk szerzője foglalta össze).
A publikációk egy kevés része az interneten is hozzáfér
hető. Ez azonban csak töredéke az EFI tevékenysége legu
tolsó formájának: az európai erdő- és erdészeti adatbázisok
nak. Ezt a célkitűzést valósította meg - más megfogalma
zásban: ezt a lehetőséget használta ki - talán a legkevésbé
az intézet, mert eddig még csak két nagyobb adatbázist si
került létrehozni. Ez lesz azonban feltehetően az egyik leg
hasznosabb, legmaradandóbb eredményeket hozó terület ké
sőbb, amikor európai szinten is felismerik ezeknek a sokak
által használható adatbázisoknak a jelentőségét.
A jelenlegi két adatbázis egyike a mérsékelt övi erdők
ENSZ és FAO által 1990-ben végrehajtott erdőleltárának
adatait tartalmazza. Az adatbázis elérése interaktív, és az
adatoknak mind táblázatos, mind térképi, mind pedig gra
fikus formában történő letöltése lehetséges. A másik adat
bázis egy most folyó, a COST nemzetközi kutatástámogató
program keretében működő nemzetközi kutatás adatait tar
talmazza. Ez a kutatás az európai országok erdőrezervátu
mainak létesítésére és e rezervátumokban folytatandó kuta
tások módszereinek egységesített módszertanának kialakí
tására irányul; az adatbázis pedig az erdőrezervátumok leg
fontosabb adatait tartalmazza.
Az EFI működésének talán legfőbb sajátossága - ami
páneurópai jellegéből adódik - , hogy nemcsak az intézeten
belül folynak a kutatások, mint pl. a tagintézmények esetén,
hanem más intézményekben, illetve azokkal együttműködve
is. 1997-ben pl. az intézetben alkalmazott 22 állandó kutató
mellett még 9, máshol állásban lévő kutató foglalkozott ku-

tatással EFI-pénzből, de a munka
kb. felét végezték csak a finnor
szági Joensuuban, az EFI székhe
lyén. Emellett még sok más kuta
tás folyik EFI-projektekhez kap
csolódóan, amelyeket az egyes
tagintézmények finanszíroznak
ugyan, de úgy, hogy végül is az
EFI határozza meg részben vagy
egészben e kutatások feltételeit,
koncepcióját és minőségét. Ily
módon az EFI munkája nagyobb
értékű annál, mint amit az (1997ben) 1,88 millió ECU nagyságú
éves költségvetés alapján várni le
het. (Csak összehasonlításul: az
említett költségvetés egyenértékű
489 millió Ft-tal, ami kutatónként
15,8 millió Ft-nak felel meg. Az
intézet összes, nem kutatással fog
lalkozó - adminisztratív és egyéb
- létszáma 8 fő.)
A költségvetésre jellemző,
hogy annak 65%-át a finn kor
mány adja, bár elvárás, hogy az
intézet nemsokára már teljesen a
„maga lábára álljon". Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy ki
zárólag pályázati pénzekből kell, hogy fenntartsa magát, hi
szen neve, valamint szintetizáló tevékenysége bizonyára
biztosítja majd számára, hogy a közös európai, illetve az
egyes államok költségvetési pénzeihez bizonyos mértékig
szinte automatikusan hozzáférhessen.
Hazánkból, mint említettük, az Erdészeti Tudományos
Intézet az EFI alapító tagja, és azóta is - lehetőségeihez
képest - aktívan részt vesz a munkájában. Az EFI éves köz
gyűlésein, ahol az intézetet érintő legfontosabb stratégiai és
taktikai döntéseket hozzák, dr. Somogyi Zoltán, valamint
dr. Rédei Károly képviselték hazánkat, és hozzászólásaik
kal, írásaikkal eddig is komoly szerepet játszottak az EFI

profiljának kialakításában. Csóka Pé
ter igazgató (ÁESZ) pedig nem ré
góta az EFI Tudományos Tanácsadó
Testületének a tagja.
Végezetül érdemes áttekinteni,
hogy milyen előnyök származnak az
EFI-tagságból. Ezek a következők
ben foglalhatók össze:
A tagintézmények
• közvetlenül beleszólhatnak az
EFI működésébe, könnyebben
részt vehetnek EFI projektek
ben,
• könnyebben szerezhetnek dol
gozóik részére EFI állásokat
vagy ösztöndíjakat,
• ingyen (és késedelem nélkül)
hozzájutnak az EFI publikáció
ihoz,
• könnyebben hozzájutnak az EFI
egyéb kutatási eredményeihez,
• k ö l t s é g c s ö k k e n t é s t kapnak a
konferenciák, szemináriumok
Fotó: Szakács László
díjaiból.
Mindezek tulajdonképpen abban foglalhatók össze, hogy
a tagintézmények könnyebben, hamarabb jutnak mindazok
hoz a legújabb információkhoz, amelyek saját kutatásaik so
rán felhasználhatók.
Ugyanakkor érdemes megemlíteni azt is, hogy az EFI-től
különböző kutatási projekteket is el lehet nyerni, termé
szetesen pályázatos alapon. Ami viszont talán még fonto
sabb, hogy társulni lehet olyan kutatási programokhoz, ame
lyeket vagy az EFI neve fémjelez, vagy amelyekben az EFI
résztvevő intézmény. Ezeket a lehetőségeket a hazai kutatók
még nemigen használták ki.
Az érdeklődők többet is megtudhatnak az EFI-ről az in
tézet internetes honlapjáról: http://www.efi.fi.

Erdőhidrológiai bemutató
A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság 1999. április 15-én n a g y érdeklődéssel kísért, egész
n a p o s b e m u t a t ó t tartott a területén folyó erdőhidrológiai vizsgálatokról. Délelőtt a r e n d e z v é n y szervezője,
Gácsi Zsolt e r d ő m é r n ö k , a R é s z v é n y t á r s a s á g Erdészeti S z a p o r í t ó a n y a g Termesztési K ö z p o n t j á n a k kutató-szak
tanácsadója tartott előadásokat, d é l u t á n p e d i g a n e m r é g elkészült Erdőhidrológiai Állomás terepi b e m u t a t ó j á r a
került sor.
A színvonalas p r o g r a m értékét n a g y b a n emelte, h o g y s z á m o s i n t é z m é n y több m i n t 50 s z a k e m b e r e volt
jelen, s vett részt a látottak-hallottak m e g v i t a t á s á b a n (FVM Erdészeti Hivatal, Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti
Igazgatósága, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet - Vácrátót,
Erdészeti Tudományos Intézet, Vízügyi Tudományos Kutató Intézet, Soproni Egyetem, Eötvös Lóránd
Tudományegye
tem, Debreceni Agrártudományi
Egyetem, Kiskunsági Nemzeti Park, Országos Meteorológiai Szolgálat,
Nemesnyár
Erdőszövetkezet, Hungárián Weather
Instrument).
A b e m u t a t ó e r e d m é n y e k é n t "egyrészt v a l a m e n n y i résztvevő m e g i s m e r h e t t e az E r d ő g a z d a s á g u n k n á l végzett,
e r d ő á l l o m á n y o k vízháztartásával kapcsolatos k u t a t ó m u n k á t , másrészt v a l a m e n n y i ü n k látókörét bővítette az
előadásokat k ö v e t ő v é l e m é n y c s e r e , az e g y ü t t g o n d o l k o d á s .
(A r e n d e z v é n y t az O r s z á g o s M ű s z a k i Fejlesztési Bizottság támogatta.)
Várkonyi Vilmos
Koordinációs oszt.vez., KEFAG Rt.
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Az erdőtelepítés - mint alternatív földhasznosítás - ökonómiai kérdései
1. Visszatekintés
Az elmúlt évszázadokban a lakosság növekedésével, az
élelmiszerek iránti kereslet bó'vülésével a mezőgazdaságilag
művelt terület az erdők rovására fokozatosan növekedett.
Az erdőirtásokat az iparosítás, az infrastruktúra-építés stb.
tovább fokozta. A fa iránti igényt a bányászat, az ipar ki
fejlődése, a vasút, lakóház és egyéb építkezések növelték a
tüzelési felhasználás mellett. Az erdők fogyására válaszkép
pen az erdőgazdálkodásban a használatok szabályozása, az
erdő tartamos gazdálkodását biztosító üzemtervek készítése,
az erdőgazdálkodás hatósági ellenőrzése fejlődött ki.
Az erdőtelepítés az 1800-as években a kopár- és homok
fásítás révén kapott hangsúlyt, amit az 1879. évi XXX. tc.
(erdőtörvény) is előírt, és amihez közpénzek felhasználását
is előirányozták.
Miután az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum
mal hazánk elvesztette erdőterületeinek 84%-át, és az óriási
fahiány hatalmas nyomást gyakorolt a megmaradt erdőkre,
az 1920-as évek törvényei (1923. évi XIX. tc. „az alföldi
erdők telepítéséről és fásításáról", 1923. évi XXI. tc. „az
erdőbirtokhitelről") jelentős erdősítéseket irányoztak elő.
Az alföldfásítási program elsődleges célja tehát a hazai faanyagellátás javítása lett, ugyanakkor elismerték az erdők
egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, tájformáló,
munkaalkalmi hatását is. A célok elérése végett előtérbe
kerültek a gyorsan növekvő nyár-, akác-, fenyőtelepítések,
melyek elsősorban a mezőgazdasági határhozamú területe
ken történtek.-A programok finanszírozási gondjai, a gaz
dasági világválság problémái között azonban a telepítések
üteme jóval elmaradt a tervezettől. Az erdőtelepítések iga
zán a II. világháború után kaptak lendületet. Az országfá
sítási terv a faanyag-ellátottság javítása céljából az erdősült
ség 20%-ra való növelésének szükségességét írta elő, és eh
hez vissza nem térítendő 100%-os állami támogatást bizto
sítottak. Az 1950-es évektől fokozatosan és számottevően
növekedett az erdők területe. A telepítések a földvédelmi
rendelkezések lehetőségei miatt elsősorban a mezőgazdasá
gi határhozamú területeken történtek, összhangban az al
föld- és kopárfásítással, véderdők telepítésével és a mező
gazdasági nagyüzemek kialakításával. Az erdőtelepítések
során a gyorsan növő fafajok előnyben részesítésével (fenyő
és cellulóznyár program, akácültetvények, ültetvényszerű
erdők) a fafajösszetétel megváltozott. A legszembetűnőbb
az akác töretlen térhódítása, a visszafogott tölgytelepítések
és a fenyő fokozatos háttérbe szorulása.
2. Az erdőtelepítési program
Az 1980-as évek növekvő és sok vitát kiváltó fakiterme
lései ellensülyozására, valamint az ország környezeti álla
potának javítása érdekében erdőtelepítési programot hirdet
tek meg, melyet kormányhatározatokban (5029/1987. sz.
ÁTB, 3224/1991. és 3153/1992. korm. hat.) is rögzítettek.
Azonban a megváltozott és rendezetlen tulajdonosi viszo
nyok között, a meggyengült finanszírozási lehetőségek mi
att az évezred végéig tervezett 150 000 ha-ból 1997-ig mint
egy 38 000 ha erdő telepítése valósult meg.
Az erdők védelmi, közjóléti funkciója egyre nagyobb fi
gyelmet kap, melyet az erdőtörvény (1996. évi LIV. tv.)

meghozatalával jogszabályilag is előtérbe helyeztek. Ennek
érdekében az őshonos, hosszú vágásérettségi korú állomá
nyok létesítését kiemelten támogatják. Ez megjelenik a
tölgytelepítés arányának 1995-97. évi megduplázódásában.
Ugyanakkor a faanyagtermelés fokozására, valamint a tu
lajdonosi szándékok érvényesítésére (az összes erdőtelepítés
mintegy 95%-a a tulajdonlási korlátozások következtében a
magánszektorban valósul meg) a sík vidékeken a gyorsan
növő fafajok élveznek magasabb elfogadottságot, összhang
ban az alternatív földhasznosítással. Ezt tükrözi az akác,
valamint a nyár és egyéb lágylombos fafajok telepítésének
változatlanul magas aránya.
Az erdőtelepítések fafajszerkezetét azonban alapvetően
regionális eloszlásuk határozza meg. Az összes erdőtelepí
tés kétharmada az Alföldön történt, és az erdőtelepítések
mintegy 45%-a akác, 35%-a nyár és egyéb lágylombos fa
fajokból valósult meg, miközben a fenyő részaránya 5% alá
csökkent.

3. Hosszú távú erdőtelepítési lehetőségek
A közelmúlt, illetve a jelen történéseire és az Európai
Unióhoz való csatlakozási felkészülésre hivatkozva elsősor
ban a mezőgazdasági túltermelésből, a többlet mezőgazda
sági termék fizetőképes keresletének csökkenéséből és a
mezőgazdasági támogatások mérséklésének szükségességé
ből következtetik a földhasznosítási változtatások fontossá
gát. Ennek során az erdők múltbéli kiirtásából származó me
zőgazdasági területek a mezőgazdasági hasznosításból való
tartós kivonással erdőgazdálkodási célra visszaadhatok. A
Nemzeti Agrárprogram keretében meghirdetett Nemzeti Er
dőtelepítési Program (1997) a 150 000 ha erdőtelepítés hát
ralékát 2005-ig tervezi törleszteni, és 2035-ig további 623
ezer ha új erdő telepítését célozza meg. A törekvésektől
függetlenül azonban a tulajdonos joga eldönteni, telepít-e
erdőt, és céljainak milyen fafaj felel meg.
Az erdőtelepítéseknél fontos a társadalmi, a tulajdonosi,
az agrár és az erdészeti érdekek összehangolása, melynek
során figyelembe kell venni az erdővel kapcsolatos védelmi
szempontok növekvő jelentőségét is, az agrárium hatékony
ságának fokozását és az Európai Unióhoz hasonló támoga
tási rendszerre való áttérés kívánatosságát. A program rész-

letes kimunkálásakor célszerű hasznosítani a korábbi erdő
sítések tapasztalatait, a tulajdonosi, regionális és fafaj-elté
réseket. A magántulajdonosok természetesen a rövid vágásfordulójú akác-, nyárültetvényeiket részesítik előnyben, mi
vel mihamarabbi jövedelmet szeretnének, amely a kevésbé
értékes rövid, vékony hengeresfa kitermelési lehetőségeket
fokozza.
Az erdőtelepítési program keretében ismételten javasol
juk felülvizsgálni és kihasználni a sorfásítási lehetőségeket
is, a birtok- és használati viszonyok átalakulásakor.
4. Az erdőtelepítés támogatása
Az állam az erdőtelepítéseket kormányzati beruházási
keretből támogatja [1996. évi LIV. tv. Evt. 34. § (1), (2)],
melynek alapja az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997.
évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás, valamint az agrártámogatások igénybevéte
lének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII.22.) Korm.
rend. és az agrárgazdasági célok támogatásáról szóló
109/1997. (XII.30.) FM rendelet IV. fejezet A) pontja.
Az agrárgazdaság támogatása a gazdasági támogatások
szűkítése után is megmaradt (reálértékben is), de tartalmá
ban átalakulásban van (piacra jutási, terület alapú, vidékfej
lesztési). Az agrártámogatásokból az erdészet töredékben
részesedik, nem éri el a 2%-ot a 18%-os területarány elle
nére. Ugyanakkor az erdő és az erdőgazdálkodás országos
jelentőségű közcélokat szolgál, igen kiemelt környezet- és
természetvédelmi tényező is egyben. Jelenlegi támogatása
emelendő, mert a mezőgazdasághoz viszonyítva is alulfi
nanszírozott, alacsony jövedelemtermelő képességű és tar
tós eszközhiányban szenved, valamint kitett a tulajdonvál
tással és birtokszerkezettel kialakult hátrányoknak. Az er
dőgazdálkodás az erdőtelepítés, mint alternatív földhaszno
sításon keresztül jelentős tényezője az agrárátalakulásnak.
Stabilizáló hatását akkor fejtheti ki, ha hosszabb távon is
kiszámítható keretet ad, feltételrendszert nyújt. Az erdészeti
támogatások mintegy kétharmada már ma is az erdőtelepí
tésekhez kapcsolódik, és az erdőtelepítés mennyiségi növe
lése a költségekkel emelkedő támogatási egységárak esetén
még tovább folytatódik.

Pályázati felhívás
Az FVM Állami Erdészeti Szolgálat
főigazgatói munkakörének betöltésére
A F ö l d m ű v e l é s ü g y i és Vidékfejlesztési Minisz
térium pályázatot h i r d e t a F V M Állami Erdé
szeti Szolgálat, B u d a p e s t főigazgatói m u n k a k ö 
r é n e k b e t ö l t é s é r e . A r é s z l e t e s feltételeket a
F ö l d m ű v e l é s ü g y i é s Vidékfejlesztési Értesítő
1999/7. s z á m á b a n megjelent pályázati hirdet
m é n y teljes szövege tartalmazza.
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Az erdőgazdálkodáson belül az erdőtelepítés területegységi támogatása erőteljesebben nőtt (több százezer Ft/ha),
mint az erdőfelújításoké, és különösen a meglévő erdők
fenntartásáé (néhány száz Ft/ha), ezért ma már lényegesen
meghaladja azokat. A támogatási rendszemek az ország tel
jes, gyarapodó erdőállományának közérdekből történő fenn
tartását indokolt biztosítani a kedvezmények rendszerének
összehangolásával, az agrár- és az erdészeti érdekek harmo
nizálásával.
Az erdőtelepítési támogatásokat az 1990-es években elő
ször szakaszosan igazították az inflációhoz, és így átmene
tileg viszonylagos alulfinanszírozás jelentkezett. A fajok tá
mogatottság szintjének érzékeltetéséhez az akác bázisához
viszonyítottunk, és a tölgy, bükk, cser, egyéb keménylomb
állományoknál a támogatottság növekedését, míg a nemes
nyár, egyéb lágylomb-fafajoknál a támogatottság csökkené
sét tapasztaltuk, miközben a fenyőnél ez kb. szinten maradt.
Az erdőtelepítési beruházási támogatások hektáronkénti
nagysága az akác esetében megközelíti, nemes nyár, egyéb
lágy lomb esetében eléri a 150 000 Ft/ha-t, illetve tölgy,
bükk esetében meghaladják a 300 000 Ft/ha-t is. A mező
gazdasági termelésből történő hosszú távú kivonás támoga
tása átlag mintegy 20 éves folyamatos mezőgazdasági tá
mogatással (kb. 10 ezer Ft/ha/év) egyenértékű, de termé-

Földtulajdonosok

kérdezték

Jóllehet a vadászati törvény már két éve hatályba lépett, a földtulajdonosok részéről elsősorban azokat érintően, akik
a vadászatot maguk nem gyakorolják, még ma is több kérdés fogalmazódik meg. Egyik ilyen alapvető kérdés, a vadászati
jog hasznosítása, esetleg a vadászati jog gyakorlása ellenértékeként járó bérleti díj átutalása, földtulajdonosok részére
történő kifizetése. Sok helyen ugyanis még a mai napig nem kapták meg a jogosan járó bérleti díjat, sőt azt sem tudják,
mennyi és kitől kell kérni. Hasonló gondokat jelent a vadkárok rendezése is. A haszonbérleti díj mértékét a földtulajdonosi
közösségnek kellett megállapítani, és a szerződésekben rögzíteni. A haszonbérleti díjat a vadászati jog gyakorlói, haszno
sítói a földtulajdonosi közösség képviselője részére fizetik, a képviselő köteles a díjaknak a földtulajdonosok részére történő
továbbításáról gondoskodni, vagyis a földtulajdonosi közösség bevételeivel és kiadásaival elszámolni. A haszonbérleti díj
hasonló a mezőgazdasági földhaszonbérleti díjhoz, így 20% forrásadó terheli. Abban az esetben, ha valahol nem ismerik
a földterületet, s így a vadászterület fekvése szerint földtulajdonosi közösségi képviselőjét, úgy a képviselők személyéről
a megyei vadászati és halászati felügyelőségeknél vezetett nyilvántartás szerint kérhető felvilágosítás. A haszonbérleti díj
kifizetésének idejéről, módjáról a földtulajdonosoknak a Működési Szabályzatban kell rendelkeznie. A Működési Szabály
zatot a földtulajdonosok közössége fogadja el.
A vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől számított - folyamatos
kártétel esetén az utolsó kártételtől számított - harminc napon belül lehet igényelni. A kárbecslést kárszakértők végzik.
Amennyiben a felek a kár megtérítésében nem állapodnak meg és nem bíróságtól kérik a kár megítélését, a szakértőt a
felek közös kérelmére a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője rendeli ki. Bármilyen jellegű
kár esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett vadászatra jogosult képviselőjével. A települések jegyzője a vadkárbecs
léssel kapcsolatos eljárással, valamint a további teendőkkel kapcsolatban tájékoztatást tud adni.
(Vadgazdálkodás)

A Nemzeti Erdőtelepítési Program és megvalósulása (ezer ha)
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Az erdőtelepítés mennyiségének alakulása a magánszektorban régiók szerinti bontásban 1995-97.
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Az agrár és erdészeti költségvetési támogatások alakulása (millió Ft)
A z e r d ő g a z d á l k o d á s támogatás a
összesen

E g y é b erdészet i cél ú
támogatás

Erdőszerkezet-átalakítás
(erdőtelepítés)

Agrárgazdaság
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Az erdőtelepítés (T ) és erdőfelújítás (F ) támogatása (ezer Ft/ha)
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Az erdőtelepítés támogatása az Európai Unióban (ECU/ha)
A t á m o g a t á s fajtáj a

Erdőtelepítés (1998. évi magyar támogatás)
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MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÁS

szetesen az erdőnél a környezeti-társadalmi hasznokat is fi
gyelembe kell venni.
Az erdőtelepítés EU-s támogatása - a lombos, illetve a
tűlevelű állományok jelentős eltérésével - erős fafajpolitikai
befolyásolást takar. Természetesen az abszolút értékek mi
nősítésekor az agrárium jövedelmezőségét, a költség- és
életszínvonal-viszonyokat is mérlegelni kell.
Az erdőtelepítés hazai támogatásának a közvetlen költ
ségek nagyságát is számításba kell venni, bár a régiók kö
zötti technológiai, költség- stb. eltérések differenciáló té
nyezőiként jelenleg nem jelentek meg. Az állami tulajdonú
erdőket kezelő részvénytársaságok 1997. évi erdősítési köz
vetlen költségei alapján a keménylombos állományok támo
gatottsági szintje 90% felett volt, míg a nemes nyáré mint
egy 60%-os, az egyéb lágylombos fafajoké kb. 70%-os volt.
A közvetlen költségekhez átlag 20% közvetett, általános
költség is figyelembe vehető.
A magántulajdonú erdőgazdálkodásnál a sajáterős kivi
telezés költségadataival nem rendelkezünk. Esetükben a
vélhető megtakarítások nagy része a családi munkaerő bé
rének, közterheinek számításon kívül hagyásából ered. De
jelentős tényező a nagyvállalkozásokat terhelő, a kivitelezéses szolgáltatásokhoz kapcsolódó át nem hárítható, kis,
magántulajdonosoknál vissza nem igényelhető áfa hatása is.
5. Az erdőgazdálkodás jövedelmezősége
Az erdőgazdálkodás jövedelmezősége (árbevétel arányos
eredmény, működő tőkéhez viszonyított eredmény) az álla
mi tulajdonú erdők kezelésekor is csekély (3-5%), az erdő

vagyon értékét is figyelembe véve pedig nagyságrenddel
kisebb. Az erdészeti és faipari részvénytársaságok erdővagyon-kezelési feladataik biztosításához jelentős tőkepótlást,
illetve kedvezményes (kamatmentes) hitelt kaptak a tulaj
donos ÁPV Rt.-tői. A magántulajdonú erdőgazdálkodás ha
tékonyságának megítéléséhez szükséges adatok, felmérések
nem állnak rendelkezésre.
Az erdőgazdálkodás jelenlegi jövedelmezősége ökoló
giai, termőhelyi viszonyok alapján, fafajválaszték szerint is
differenciált. A kalkulált átlagos jövedelmezőség a tényle
gesnél jelentősen magasabb, ugyanakkor annyira ellentmon
dásos, hogy következtetések csak nagy bizonytalansággal
vonhatók le. A távlati eredményesség megítélésekor még
nagyobbak az eltérések.
A nagy volumenű erdőtelepítési program megkezdéséig
az egyéb vizsgálatok, illetve különböző érdekek, célok mér
legelése mellett célszerű lenne - természetesen tulajdonos
hoz, régióhoz, termőhelyhez kötődő specifikációval - rög
zíteni az erdőtelepítés hatásait, ezek között számszerűsíteni
a gazdálkodási mutatókat. A jelenlegi magántulajdonú er
dőgazdálkodás, erdőtelepítés ráfordítás-bevétel viszonyai
nak megismerésére az agráriumhoz hasonlóan tesztüzemhá
lózat felállítása, a felmérések folyamatos végzése, elemzése,
értékelése szükséges, elkerülendő a korábbi nyár-, fenyő
programok problémáit.
Á tervezett erdőtelepítési program akkor tölti be a raci
onális földhasznosítási szerepét, ha a társadalmi és egyéni
szempontok összehangolásával, a költségvetés támogatással
biztosítja a magántulajdonú erdőgazdálkodás fejlődését.

„Alföldi Erdőkért" Kht.
6000 Kecskemét, Külső Szegedi u. 135.
Telefon. (76) 321-048. Fax: (76) 328-318.
Dr. Barna Tamás

Érdekképviseletek
Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálko Erdőbirtokosok Egyesülete
dók Országos Szövetsége (Rövid név: Cím: 2660 Balassagyarmat, Zrínyi

u. 4.

MEGOSZ)
Cím: 2200 Monor, Kiss E. u. 17.
Telefon/fax: (29) 410-387
(Telegdy Pál - elnök)

Kéri László - elnök.
Telefon: (35) 310-015.

Mezőgazdasági Szövetkezők és Terme
lők Országos Szövetsége

Erdő- és Mezőgazdák Zala megyei Szö
vetsége (Rövid név: EMZMSZ)

(Rövid név: MOSZ)
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.
Telefon: (1) 353-4444, 312-2878.
Fax: (1) 353-0880.
Nagy Tamás - elnök,
dr. Horváth Gábor - főtitkár

Erdészeti Választmány
Kiss Gábor - elnök,
dr. Csötönyi József - titkár.
Telefon: 312-7296. Fax: 353-0880.

Hajdú-Bihar megyei Magánerdő-tulaj
donosok Egyesülete
(Rövid név: Hajdú METE)
Cím: 4032 Debrecen, Kartács u. 25.
Telefon: (52) 431-861.
Puskás Mihály - elnök,
Botos Gábor - titkár.

Somogyi Erdőbirtokosok Szövetsége
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefon: (82) 315-122.
Kiss Jenő - növénytermesztési főfelügyelő.

Tevékenység:

Magánerdő-tulajdonosok

szakmai érdekképviselete.

Cím: 8800 Nagykanizsa,
Hajtogató Sándor út 5.
Telefon: (93) 319-320.
Bognár László - elnök.
Telefon: (93) 319-320.
Tevékenység: Erdőgazdálkodási szakérdek
képviselet, mezőgazdasági regionális gaz
dasági érdekképviselet, vadászati érdek
képviselet, erdőművelés, faanyag-kereske
delem, termeltetés, oktatás, vadásztatás.
Mezőgazdasági és kistermelők külker tevé
kenységének lebonyolítása, marketing te
vékenység.

Magánerdő-tulajdonosok és Erdőgazdál
kodók Veszprém megyei Egyesülete (Rö
vid név: MEVME)
Cím: 8200 Veszprém, Reguly A. u. 6.
Telefon: (88) 426-701.
Nagy Miklós - elnök.
Telefon: (88) 328-704.
Kapcsándi János - titkár.
Telefon: (88) 426-701.

Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács
(Rövid név: ESZT)
Cím: 1012 Budapest,
Kuny Domokos u. 13-15.
Telefon: (1) 355-6539
Fax: (1) 202-6449
e-mail: jtoth.eszt@dbassoc.hu
Szőnyi János - egyesületi elnök
Telefon: (60) 461-003,
Pogrányi Kálmán - választmányi elnök
Telefon: (36) 487-615
Tóth János - ügyvezető titkár
Telefon: (30) 9845-965.
Tevékenység: Szakmai érdekképviselet. Er
dészeti szaporítóanyag termékpálya szerep
lőinek segítése, informálása. HÍRMAG in
formációs hírlevél, ESZT Évkönyv készí
tése.

Fagazdasági Országos Szakmai Szövet
ség
(Rövid név: FAGOSZ)
Cím: 1012 Budapest,
Kuny Domokos u. 13-15.
Telefon: (1) 355-6539.
Fax: (1) 202-6449
e-mail: fagosz@dbassoc.hu
Internet cím: http://www.fagosz.hu
Cserép János - elnök
Telefon: (20) 457-562
Mőcsényi Miklós - főtitkár
Telefon: (30) 928-635

DR. TÓTH BÉLA

Az európai fekete nyár (Popufus nigra) genetikai forrásainak megőrzése
A fekete nyár, az európai, a nyugatés közép-ázsiai mérsékelt övi árterületek
ökoszisztémáinak őshonos nyárfaja a
XX. században fokozatosan visszaszo
rult, és az erősen veszélyeztetett fafajok
listájára kerül. Az eredeti ártéri ökológiai
viszonyok erőszakos megváltoztatása
(pl. folyószabályozások, vízlépcsők épí
tése), sok helyen a talajvízszint kataszt
rofális süllyedése, erősen leszűkítették a
fekete nyár természetes újulási, ily mó
don való természetes terjedési lehetősé
gét, a nemes nyarakéhoz képest számot
tevően kisebb fatermése, termesztésének
alacsonyabb rentabilitása pedig ökonó
miai megfontolásokból szorította vissza
a termesztését. Fokozza a gondot, hogy
a nemes nyarak széles körű elterjedése
folytán gyakorlatilag általános az idegen
beporzás útján létrejövő természetes, el
lenőrizhetetlen hibridizáció. Emiatt a
tiszta fekete nyarak egyre ritkábbak, kü
lönösen a fiatal- s a középkorúak. Egyes
vélemények, pl. W. Steenackers, a Nem
zetközi Nyárfa Bizottság elnöke már an
nak lehetőségét is felvetik, hogy a tiszta
feketenyár-populációk valóján már el is
tűnhettek a hibrid nyárfajták előidézte
genetikai szennyeződés miatt. Leginkább
bizonyosan az idős fekete nyarak ítélhe
tők tiszta fajúaknak Magyarországon,
mivel ezek a nemes nyarak szélesebb
körű elterjedése előtti időkből valók. Az
ilyen koros fáknál viszont már a vitali
tás, ezzel a generatív felújulás, terjedés
képessége csökkent nagyon erősen.
A veszély felismerése az erdei fafajok
genetikai forrásaiért aggódó szakem
bereket, kutatókat arra késztette, hogy- a
fekete nyár megmentésére, fenntartására
hatékony intézkedéseket, módokat dol
gozzanak ki. A tiszta fekete nyarak sze
lekciójára előbb nemesítési alapanyag
nyerése érdekében került sor (Magyaror
szágon az 1950-es évektől mindenekelőtt
Koltay György és Kopecki Ferenc mun
kásságaként). Az 1970-1980-as évektől
kezdve Európa-szerte megindult a kife
jezetten génmegőrzési célú kutatómun
ka, főként Franciaországban, Olaszor
szágban, Hollandiában, Törökországban
(Anataliában). Ehhez sorolható a Duna
menti országok szakembereinek 1985.

évi tanácskozása Budapesten az őshonos
nyarak (P. nigra, P. alba) megtartása tár
gyában. Magyarországon az őshonos
nyarak szelekciójára irányuló munkát
időszerűvé tette az is, hogy a folyók hul
lámterein egyre több terület került ter
mészetvédelem alá. Mindez oda vezetett,
hogy 1992-ben az OMMI kezdeménye
zésére magyar gyakorlati szakemberek
és kutatók bizottságot hoztak létre a fe
kete nyár megőrzése, valamint gazdasági
(termesztési) célú szelekciója érdekében.

/. ábra
Egyedül álló fekete nyár jellegzetes habi
tusa: zömök megjelenés; nagy, szétterü
lő korona; az ágak részben lehajlóak
„Az erdők védelme Európában" témájú
miniszteri konferencia (Strasbourg,
1990.) 2. sz. határozatának megfelelően
létrejött az EUFORGEN (= „Az európai
erdők genetikai alapjai program") euró
pai nemzetközi együttműködési szerve
zet, az európai erdők genetikai alapjai
nak, genetikai sokféleségének megőrzé
se, fenntartása, fejlesztése céljával. Az
EUFORGEN-en belül több faj, illetve
fajcsoport specifikus megőrzési „hálóza
tát" szervezték meg. Ezek egyike a „Po
pulus nigra Network". Ezt az ún. tanács
adó testület működteti, amelynek kezdet
től fogva tagja e sorok írója is. Magyar
ország már 1994-ben bekapcsolódott a

A karcagi Kutató Intézet kutatói beosztásba gyakorlattal rendelkező er
dőmérnököt keres, aki az erdészetet, illetve a fásítást legelőhasznosítás,
tájesztétika, tájvédelem, illetve mezőgazdasági szempontból is művelni tud
ja. Tudományos fokozat előnyt jelent. Fizetés a Közalkalmazotti Törvény
szerint. Alkalmazás esetén összkomfortos kertes lakást tudunk biztosítani.
Érdeklődni:
DATE Kutató Intézet igazgatójánál. Tel: (59) 311-255, fax: (59) 311-036.

Populus nigra Network munkájába. (A
Network 1996. évi tanácskozásának
színhelye az ERTI sárvári kísérleti állo
mása volt). A fekete nyár génmegőrzé
sének magyarországi koordinálását
1996-tól az FVM Növényi génbank Ta
nács Erdészeti Munkabizottsága végzi;
Ennek egyik legfontosabb feladata a
hosszú távú génmegőrzési stratégia ki
dolgozása.
Az EUFORGEN Populus nigra Net
work munkásságában ez idő szerint 19
európai ország vesz részt. Az eddigiek
során elért legfontosabb eredmények: a
tiszta fekete nyár morfológiai leírásának
összeállítása (a fajazonosító jellegek);
„in situ" génmegőrzési stratégia (a tiszta
fekete nyár előfordulások - populációk,
családok, egyedek - felkutatása, kijelö
lése, leírása, nyilvántartásba vétele) egy
séges európai irányelveinek kidolgozása;
az „ex situ" génmegőrzés távlati straté
giája (génmegőrző gyűjtemények anya
telepi, illetve fa alakú formában), ehhez
leírási, adatnyilvántartási egységes euró
pai formula összeállítása; a meglevő
gyűjtemények korszerűsítéséhez, új
nemzeti gyűjtemények létrehozásához
irányelvek kidolgozása; központi euró
pai adatbázis felfektetése és folyamatos
fejlesztése; központi európai feketenyár
géngyűjtemény létrehozása, illetve fo
lyamatos fejlesztése. Ennek helyszíne az
olaszországi Casale Manferrató, orszá
gonként - Magyarországról is - legalább
2-2 klónnal; folyamatban van egy északi
„másolat" kialakítása is Hollandiában. A
központi „ex situ" gyűjtemény - végcél
ként - reprezentálja a fekete nyár teljes
európai areáját; közös referenciául szol
gál az egyes nemzeti ex situ feketenyár
klóngyűjtemények jellemzéséhez, érté
keléséhez, genetikai tanulmányozásához.
A központi klóngyűjteményből bárme
lyik résztvevő ország kaphat klónokat a
saját nemzeti ex situ feketenyár-gyűjte
ményéhez. A központi klóngyűjtemény
hez kapcsolódó fontos kívánalom, hogy
az abban szereplő populációkra jellemző
„anyafa" az eredeti helyén fennmarad
jon. Megemlítendő, hogy a P. nigra Net
work tevékenysége az „ex situ" génmeg
őrzés koordinálásától a jövőben egyre
inkább az „in situ" génmegó'rzési straté
giák felé tolódik el.
A P. nigra Network legutóbbi ülésén
(Geraardsbergen, Belgium, 1997. októ
ber) elhatározták, hogy a génmegőrzési
tevékenységet a P. nigra mellett a P. alba-ra is kiterjesztik. Indokolja ezt, hogy
e két őshonos fafaj reliktumaikban is ál
talában együtt fordul elő a többnyire tö
redékeiben fennmaradt folyó menti öko-

szisztémákban. Ezen ökoszisztémák
vizsgálatára a jövőben nagy súlyt kíván
fektetni a Network, mivel elsősorban
ezek lehetnek a fekete nyár dinamikus
rekonstrukciójának, visszatelepítésének
színterei. Ennek feltételeit, stratégiai el
képzeléseit a geraardsbergeni ülésen kü
lön előadás ismertette (P. Tabbush,
Egyesült Királyság). Ugyanitt a közeljö
vő kiemelt feladatai közé sorolták a
meglevő feketenyár-állományok, állo
mánynak minősíthető nyárcsoportok lel
tározását. Ezért összeállították az állo
mány leltározásához, egységes európai
adatbázis összeállításához a leírási jegy
zék formulát.
A tiszta fekete nyár minél bizton
ságosabb azonosításához igénybe kíván
nak venni más módokat is. A geraards
bergeni ülésen előadás hangzott el a le
hetséges biokémiai és molekuláris géné

it ábra
Fekete nyár állományban; a korona
széles, de kevésbé szétterülő, az ágak
szabálytalanul helyezkednek el a törzsön;
a törzs gyakran idősebb korban is a
csúcsig követhető
tikai módszerekről, jellegekről (ő. Heinze, Ausztria), továbbá a feketenyár-leve
lek morfológiai változatosságáról (D.
Kajba, Horvátország). Az „ex situ" gén
megőrzés jövőbeli szintjei lehetnek: fe
ketenyár-újratelepítések (rekonstrukci
ók) a folyóparti ökoszisztémákban, azaz
terepi ex situ gyűjtemények fa alakú for
mában; magtermesztő ültetvények (na
gyon korlátozott a tényleges lehetősé
gük); zárt gyűjtemények (génbank jel
leggel) anyatelepi és/vagy fa alakú for
mában; mag és pollen formában (ilyen
kezdeményezések vannak már Olaszor
szágban és Németországban).
Jelentős nemzetközi szimpóziumra
került sor 1998 májusában a németorszá
gi Hannover-Münden-ben "A fekete nyár
- Problémák és lehetőségek egy veszé
lyeztetett őshonos fafaj megtartásában"
címmel. (A fekete nyár génmegőrzésé
nek magyarországi helyzetéről e sorok
írója előadásban számolt be.) A szimpó
ziumon megfogalmazott főbb megállapí
tások a következők:

- Az utóbbi évtizedben a fekete nyár
természetes elterjedésének, vitalitásának,
túlélési lehetőségeinek feltételei antropogén hatásokra az areájának széles terüle
tein drasztikusan megromlottak. A még
meglevő reliktum-termőhelyeken álló
idős nyárfák ma már többnyire vagy be
tegek, vagy már a fiziológiai korhatáruk
közelében vannak, a felújulás esélye nél
kül.
- A fekete nyár reliktum-előfordulásainak megmentése mindenekelőtt a
közép-európai folyóvölgyekben lehetsé
ges.
- A fekete nyár megtartásának fontos
feltételei a biztos fajmeghatározási mó
dok. A korábban kizárólagos (de csupán
megközelítőleges eredményű) morfoló
giai azonosítást ma már biokémiai-gene
tikai eljárásokkal lehet kiegészíteni, pon
tosabbá tenni. (Ezekkel több előadás is
foglalkozott a szimpóziumon.)
- A fekete nyár „in situ" megtartását
nagyon megnehezíti egyfelől az ártéri
ökológiai feltételek gyakran visszafordít
hatatlan módon bekövetkezett megválto
zása, másfelől az érdekütközések még a
természetvédelmi területeken is alig át
hidalható akadályként jelentkezhetnek.
- A fekete nyár természetes regene
rálódásához a feltételek újrateremtésé
nek lehetőségei - a múltbeliekhez képest
- nyilvánvalóan behatároltak. Fokozzák
az ilyen irányú gondokat az „ex situ"
szaporítási és utántermesztési módok ne
hézségei, esetenként eredménytelensége
is. Ezek a gondok különösen a visszate
lepítéseket, a folyóparti ökoszisztémák
rekonstrukcióját nehezítik meg.
- A fekete nyár génmegőrzése, meg
tartása semmi esetre sem csupán regio
nális probléma. A faj általános veszé
lyeztetettsége széles körű nemzetközi
együttműködést kíván meg.
- A rekonstrukciót szolgáló szaporí
tóanyag-termesztés szükségessé teszi,
hogy a kiindulási anyag nagy genetikai
változatosságban álljon rendelkezésre.
Az Állami Erdészeti Szolgálat erdő
leltári adatai szerint Magyarországon az
üzemtervezett feketenyár-előfordulások
redukált területe kereken 4 ezer ha. Egy
kisebb részüknél végzett ellenőrző felül
vizsgálataink azt mutatták, hogy azok
nak kb. 10%-át lehetett fekete nyárnak
minősíteni. Ez felveti annak szükséges
ségét, hogy az időszerű üzemtervezések
során folyamatosan felül kell vizsgálni a
feketenyár-előfordulásokat fajtisztasá
guk tekintetében. Ehhez ma már sokat
segíthet a Populus nigra Network által
összeállított és közreadott morfológiai
fajleírás. Jóllehet a magyarországi fekete
nyár megőrzésére irányuló kezdeménye
zések - amint a bevezető részben már
rámutattunk - már korábban megindul
tak, a pillanatnyi eredmények még min-

3. ábra
A íeketenyár-kéreg iiatalon világos és
sima; idős korban durva, hosszanti
irányban repedezett, a kéregmintázat
jellegzetesen „X" alakú
dig messze nem kielégítőek. Vannak „in
situ" kijelölések, az ERTI sárvári kísér
leti állomásán megvannak egy országos
gyűjteménynek a kezdeményei. Ezeket
azonban a P. nigra Network által kidol
gozott egységes európai irányelveknek
megfelelően mihamarabb korszerűsíteni
szükséges. Lendületes előrehaladás vár
ható egyfelől az FVM Növényi Génbank
Tanács erdészeti munkabizottságának
koordinációs tevékenységétől, másfelől a
Populus nigra Network tevékenységéhez
való szorosabb kapcsolódástól, vele való
együttműködéstől. Szükséges az is, hogy
a fekete nyár génmegőrzésének kérdés
körét az Erdészeti Tudományos Intézet
egyik kiemelt kutatási feladataként ke
zelje.
A fekete nyár génmegőrzésének fej
lesztésével kapcsolatos feladatok, tenni
valók közül megemlítenék itt néhány ki
emelten fontos jövőbeli tennivalót:
- az üzemtervekben fekete nyárként
nyilvántartott előfordulások fajazonosí
tása (ellenőrző felülvizsgálata);
- a nem üzemtervezett területeken a
tiszta feketenyár-előfordulások (pl. idős
egyedek, csoportok) felkutatása, nyil
vántartásba vétele;
- a visszatelepítéshez alkalmas, illet
ve lehetséges folyó menti ökoszisztémák
felkutatása, ugyanitt az ökológiai viszo
nyok feltárása, értékelése; a visszatelepí
tés feltételeinek, módjainak feltárása, kü
lönös tekintettel a genetikai diverzitás le
hetőségére;
- távlati fejlesztési stratégia kidolgo
zása és érvényesítése a fekete nyár gén
megőrzésére, fenntartására.

DR. BARTHA DÉNES

Veszélyeztetett erdőtársulásaink XV.
Sziki tölgyesek
Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége ter
mészeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló ütem
ben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, természetközeli
élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett fajok listája mellett
most készült el hazánkban a veszélyeztetett, védendő élőhelyek, tár
sulások összeállítása, mely várhatóan a közeljövőben jogszabály
formájában nyilvánosságra kerül. Ebben a sorozatban a veszé
lyeztetett erdőtársulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehe
tőségeit mutatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken végbeme
nő degradációt csak az erdészek állíthatják meg és fordíthatják
vissza.
Sziki tölgyeseink a sfk vidékek árvízmentes lapályain találha
tók, létrejöttük összefügg a lecsapolásokkal, árvízmentesítésekkel,
ezek következtében a legszárazabb területeken a korábbi tölgy kőris - szil ligeterdő, illetve lösztölgyes foltok termőhelye elszi
kesedett, a felsőbb talajrétegekben megindult a sófelhalmozódás.
A talajképző kőzet részben öntés eredetű hordalék (agyag, homok
stb.), részben lösz. A másodlagosan létrejött sziki tölgyesek ter
mőhelyére az időszakos vízhatás, azaz a tavasszal megemelkedő
talajvízszint, valamint a szikes talajok, elsősorban a sztyeppesedő
réti szoonyec jellemző.
Állományai nyíltak, helyenként szikes gyepekkel váltakozók,
tipikus erdős-sztyeppek. A termőhelyi szélsőségek (szik, kevés
víz) következtében a fafajok gyenge növekedésűek, az alacsony
záródás miatt elágazók. A lombkoronaszint és cserjeszint fa
jösszetétele nagyban hasonlít a lösztölgyesekéhez és kisebb mér
tékben a tölgy - kőris - szil ligeterdőkéhez, -gy állományalkotó
a kocsányos tölgy (Quercus roburj, elegyként megtaláljuk a csert
(Q. cerris), kocsánytalan tölgyet (Q. delachampii) és olasz tölgyet
(Q. virgiliana). A nagyon laza második lombkoronaszintben a si
ma levelű mezei szil (Ulmus minor), mezei juhar (Acer campestre)
és vadkörte (Pyrus pyraster) bukkan fel. A cserjeszintben tipikus

Az aljnövényzet hatása az
erdeifenyves erdőtípusainak
vízháztartására
Különféle erdeifenyves e r d ő t í p u 
s o k b a n v i z s g á l t á k az a l j n ö v é n y z e t
vízfogyasztását Németországban,
ú g y találták, h o g y az évi vízbevétel
1/3-át fogyasztja el a s i s k a n á d a s alj
n ö v é n y z e t , 1/4-ét a m á l n a - e r d e i séd
b ú z a n ö v é n y z e t , m í g 15%-ot a feke
te áfonyás. U g y a n e z e n e r d ő t í p u s o k 
b a n vizsgálták a lágyszárúak gyö
k é r z e t é t . A félcserjék (csarab, áfo
n y a ) a felső 30 cm-es talajréteget sű
rű gyökérzettel hálózzák be, hoszs z a n tartó s z á r a z s á g idején megfojt
ják az ott m e g t e l e p e d n i készülő fe
n y ő t e r m é s z e t e s újulatot. A fűfélék
1,4 m mélységig h a t o l n a k g y ö k e r e 
ikkel, e z e k az altalajt is j e l e n t ő s e n
szárítják, a f e n y ő n ö v e d é k e t csök
k e n t i k ezzel is.
(Juhresbericht 1997. Bundesforsch.
anst. f. Forst und Holzwirtschaft,
Hamburg. Ref: dr. Szodfridt István)

faj a kontinentális tatár juhar (Acer tataricum), valamint a vörös
gyűrűsom (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), kökény
(Prunus spinosa) és fagyai (ligustrum vulgare). A cserjeszint bo
rítása - a fénybőség miatt - magas. A gyepszint élesen elválik a
nyílt és zárt részeken, mindkét helyen magas borítású és fajgazdag.
A nyílt, fátlan részeken dominálnak a sziki fajok, mint a bárányü
röm (Artemisia pontica), sziki üröm (A. maritima), sziki csenkesz
(Festuca pseudovina), réti őszirózsa (Aster sedifolius), sóvirág (Limonium gmelini), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum),
orvosi kocsord (Peucedanum officináié), fűzlevelű peremizs (Inula
salicina), sokvirágú boglárka (ranunculus polyanthemos). Ezek a
növények a humuszosabb és kevésbé szikes talajú, árnyalt erdő
belsőbe nem húzódnak be. A zárt, erdőfoltokkal borított részeken
xeromezofil jellegű lomberdei fajok lépnek fel, így az erdei szál
kaperje (Brachypodium sylvaticum), magas gyöngyperje (Melica
altissima), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), szálkás ta
rackbúza (Agropyron caninum), erdei gyöngyköles (Lithospermum
purpureo-coeruleum), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum
latifolium), melyek a korábbi lösztölgyes vagy tölgy - kőris - szil
ligeterdő maradványainak tekinthetők. A mohaszint jelentéktelen,
tipikusnak mondható faj a pintycsőrű moha (Brachythecium rutá
ba, um), és a csőrös moha (Eurhynchium striatum).
A sziki tölgyes egykor az Alföld szolonyec szikesein sokfelé
megtalálható volt. Ma már csak maradványokkal találkozunk Ohat,
Újszentmargita, Hencida, Bélmegyer határában, s a kisalföldi Ke
menesalján is található hasonló jellegű állománya. A sziki tölgye
sek kezelése - az extrém termőhely miatt - nem egyszerű feladat.
Mindenféle fahasználatot meg kell tiltani, kitermelésre csak a be
húzódó adventív fa- és cserjefajok (pl. akác, amerikai kőris) ke
rülhetnek. Az állományok felújulását mesterséges csemeteültetés
sel kell előmozdítani, a teljes talaj-előkészítés (szántás, tárcsázás)
kerülendő.

Pro Silva díjazottak
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DR. MOLNÁR SÁNDOR

A hegyi szil (Ulmus glabra Mill.V fájának
ipari felhasználása
Kereskedelmi elnevezések
Ulme, Bergulme, Riister (német); European elm, Elm (angol);
Ilm, Vjaz, Bereszt (orosz); Olmo montano (olasz); Olme de montagne (francia).

tulajdonságai,

árnyalat termőhelyi hatások eredménye. A rovarok közül különö
sen kedvelik a beépített szil fáját a szíjácsbogarak (Lyctus lineáris)
és a szarvas szúk (Xileborus fajok). Az épületek faanyagát káro
sítják a könnyező házigomba (Merulius lacrimans) és a pincegom
ba (Coniophora cerebella).

Az élőfa és a törzs jellemzői

Műszaki tulajdonságok

A hegyi szil kedvező termőhelyen a 25-30 m famagasságot is
eléri 10-12 m ágtiszta törzshosszal. A korona terebélyes, gazdag
lombozatú. A mellmagassági átmérő ritkán éri el az 1 m-t. A vá
gásérett állományok kitermelésekor a jellemző átmérő 0,3-0,4 m.
Kérge eltér a mezei szilétől, mert sokági (15-20 év) sima és se
kélyesebben repedezett, a szürke, párás héjkéreg idősebb korban
lehámlik.

A hibamentes szilfa műszaki tulajdonságai (fizikai, mechanikai,
kémiai jellemzői) megközelítik a nemes tölgyekét. A hegyi és me
zei szil között gyakorlatilag nincs különbség.

A fatest színe, makroszkopikus jellemzői
A keskeny szíjács és a geszt élesen elkülönül. A szíjács sár
gásfehér, a geszt vörösesbarna. Gyú'rűslikacsú fafaj. A korai paszta
vékony falú, sorban elhelyezkedő nagy edényei (likacsai) szabad
szemmel is jól láthatók. A késői pasztákban az edények többsoros
hullámvonalakba rendezettek. Ezen edények a húrmetszeten zeg
zugos rajzolatot (vonalkákat) eredményeznek (ez a szilek egyik
ismertetőjele). A finom bélsugarak a sugármetszeten szabad szem
mel alig látszanak (rövid szalagok, foltok formájában). A szíjács
valamivel szélesebb a mezei szilnél, a késői pasztában az edények
által alkotott hullámvonalak folyamatosak (a mezei szilnél gyakran
megszakadnak).

Fizikaijellemzők
Sűrűség: légszárazon

(u=12%)

3

480-680-860 kg/m ; frissen

3

(élőnedvesen) 730-850-1180 kg/m .
Zsugorodása: húrirányban 8,3%; sugárirányban 4,6%; rost
irányban 0,3%; térfogati 13,2%.

Mechanikai értékek
Szilárdság: nyomó 56 MPa; húzó 80 MPa; hajlító 89 MPa;
nyíró 7-10,5 MPa; ütő-hajlító 6 J/cm .
Keménység (Brinell): bütün mérve 48 MPa; oldal 30 MPa.
Hajlító rugalmassági modulusz: 11 000 MPa.
Kémiai jellemzők: cellulóz 4 3 % ; hemicellulóz 27,8%; lignin
27,3%; hamualkotók 0,75%; járulékos anyagok 1,6%.
A szil erdei választékai: furnérrönk (késelési célra); fűrészipari
rönk; feldolgozási fa; rostfa; egyéb iparifa; tűzifa. A tűzifa rész
aránya 50% körüli.
2

Mikroszkopikus jellemzők

Megmunkálási sajátosságok

A gyűrűslikacsú fa korai pasztájában az edények átlag 150 pm,
a késői pasztában 35 úm átmérőjűek. Mennyiségi részarányuk 2530%. Tilliszberakódás gyakran előfordul. A bélsugarak homogé
nek, 15-20 sejtsor (0,5 mm) magasak és 3-6 sejtsor szélesek.
Mennyiségi arányuk 14%.
A rostok átlag 1,2 mm hosszúak, vastag falúak. Átlagos rész
arányuk a keresztmetszeten 5 1 % . A hegyi szil keresztmetszete (x50).
A vékony falú hosszparenchimák Az alsó részen a korai paszta nagy
leginkább az edények körül és az átmérőjű edényeivel, felül jól lát
évgyűrűhatáron helyezkednek el. ható, hogy a késői paszta apró
edényei hullámvonalakat alkot
Mennyiségük 6%.
nak
Fahibák, fakárosodások

Hazánkban ma gyakorlatilag nem készül szilfurnér. (Előfordul
azonban Észak-Amerikából származó rajzos szilfurnér.) A szil fű
részárut gyakran gőzölik a szín kiegyenlítésére. A fűrészáru rend
kívül nedves (90-100% nettó). Régebben a természetes előszárítás
2-3 évig eltartott. Ma nagyteres szárítókban az anyagot előszárít
ják, majd konvekciós vagy vákuumszárítókban történik a 8-10%
nedvességre történő végszárítás.
A szil a tölgyekhez hasonló, óvatos, kíméletes szárítási menet
rendet igényel, bár valamivel kevésbé reped, vetemedik. A me
chanikai megmunkálásnál gyakoriak a szálkiszakadások. Jól esz
tergálható. Parketta- és bútorlécgyártásnál célszerű az elemeket
szín és rajzolat szerint válogatni (mint az akácnál). A szil jól ra
gasztható. Felületkezelése hasonló a tölgyekéhez. Nehezen szegez
hető és csavarozható. Megmunkálása könnyebb a tölgyénél.

A hegyi szilre különösen jel
lemző a göcsösség és gyakran
előfordul csavarodott rostlefu
tás. Az inhomogén szöveti szer
kezet és a kisebb göcsöknek kö
szönhetően a hegyi szilnél gyak
ran előfordul különleges rajzos
textúra (csomorosság). Ez eszté
tikailag előnyös. Az élőfánál elő
fordul a fagylécesség.
A szilfa repedékeny: megfi
gyelhetők gyűrűs repedések és
bélsugár menti repedések is. A
szil-faanyag a laskagomba (Pleurotus ulmarius) károsításának ha
tására az évgyűrűk mentén leme
zesen szétválik.
Megemlítjük még, hogy a szi
leknél is gyakran előforduló hiba
a geszt színbéli tarkasága (sötét
gyűrűk formájában). Az eseten
ként megfigyelhető zöldes szín-

Felhasználása
A szilt kedvelik tömörfa formában kisbútorként (de furnérozott
bútor céljára is). A szép rajzolatú szilparketta igen keresett, bár
egyesek kifogásolják a kisebb keménységét. Jól hasznosítható lép
csőként, falburkolatként és igényes belsőépítészeti célokra egya
ránt. A szil hagyományos felhasználási területe a kocsigyártás (al
vázak, kerék, agy, küllő), hajótőke és -borda. A sportszergyártás
ban hokiütőket készítenek belőle. A szilből előnyösen gyárthatók
faragott és esztergályozott dísztárgyak, fajátékok és fatömegcikkek
egyaránt. Megemlítjük még, hogy a szil jobban telíthető a tölgyek
nél, és így szívesen alkalmazzák kerti berendezésekhez, bútorok
hoz. Az alacsonyabb értékű szil hengeresfát a forgácslapgyártás
ban hasznosítják.
A hazaiszil-előfordulások általában csak szerény mértékben
biztosítanak fűrészipari rönköt. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
a szép rajzolatú, nemes szépségű rövid hengeresfa anyagból is ér
tékes faragott kisbútorok, dísztárgyak, fapipák stb. készíthetők. Te
hát a választékolásnál csak a beteg, igen gyenge minőségű anyagot
tegyük a tűzifába.

Javaslat
a hatóságilag

elrendelt

erdészeti

növényvédelmi

A magyar erdőállományok életében gyakran előfordul, hogy
különböző mértékű abiotikus és biotikus károsítások lépnek fel.
Természetesen abiotikus károsítások ellen konkrét védekezések
nehezen képzelhetők el, csupán mérsékelni tudjuk a helyes állo
mányszerkezet kialakításával. A biotikus károsítások - elsősorban
különböző rovarkárosítók - ellen azonban már hathatósan tudunk
védekezni akár megelőző, akár megszüntető jelleggel. A védeke
zések szükségességét a rovarkárosítások gyakorisága, illetve nagy
sága (gradációja) határozza meg. Az ország különböző részein
szinte minden évben vannak olyan gócok, ahol tömeges, gradációszerű károsítás várható a különböző előrejelzések alapján. Elő
fordulásuk nem gazdálkodói hiba eredménye. Az Erdészeti Tudo
mányos Intézet Erdővédelmi Osztálya a fénycsapda-adatokat fel
használva prognosztizálni tudja minden évben az ország különbö
ző területein várható kártételeket. Ennek alapján, kiegészülve a
helyi megfigyelésekkel, fel tudunk készülni a védekezésekre. Kö
zepes és erős kártétel esetén a gazdálkodó részére törvény írja elő
a károsítok elleni kötelező védekezéseket (1998. 2. tvr.).
Legfontosabb biotikus károsítások:
Az ERTI Erdővédelmi Osztálya által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján az elmúlt 10 év átlagai országosan az alábbiak:
Károsító

Átlaghektár/év

1. Gyapjaslepk e
3. C s e r e b o g á r p a j o r - k á r

2 17 1 h a
9 64 2 h a

5. F e n y ő d a r a z s a k

2 38 0 h a

6. A r a n y f a r ú lepk e

1 030 ha

7. Szúkártétele k

3 35 4 ha

1. Anyagköltség: Nomolt 14 000 Ft/l (0,7 l/ha x 14 000 Ft =
9800 Ft) vagy Dipel 3000 Ft/l (2 l/ha x 3000 Ft = 6000 Ft)
2. Energiaköltség: K-26-os helikopterrel kivitelezve 145 000
Ft/I.ó; teljesítmény: 100 ha/l.ó = 1450 Ft
3. Egyéb: Kiszolgálás, személyzet 500 Ft
Mindösszesen: 11 750 Ft/ha vagy 7950 Ft/ha
Átlagköltség ha-onként: 9850 Ft/ha

Védekezési költség teljes területen:
9766 ha x 9850 Ft/ha = 96 195 100 Ft

Többi lombrágó ellen 1 ha-ra vetítve 3183 Ft/ha.
1. Anyagköltség: Summi Alfa ULV 1250 Ft/l (2 l/ha x 1250
Ft = 2500 Ft)
2. Energiaköltség: K-26-os helikopter 145 000 Ft/l.ó. Teljesít
mény: 300 ha/l.ó = 483 Ft
3. Egyéb: Kiszolgálás, személyzet 200 Ft

Védekezési költség teljes területen:

665 079 268 Ft x 0,8 = 532 063 414 Ft

II. Egyéb károsítok (3-5-6)

I. Lombrágók (1-2-4-5)
Dr. Varga F. 1964-ben publikált adatai alapján a kár évében a
fatérfogat-csökkenés az 50%-ot meghaladja, de a következő év
fatermésére is kihat. Számítás alapja 6 0 % fatérfogat-kiesés, illetve
az országos fafaj - termőhely - korosztály átlagos folyónövedéke

(7,1 nrVha).

Cserehogárpajor-kár
KST és fenyő erdősítésekben jelentős a kártétele. Rendszeres
ismétlődés esetén az erdősítés teljesen kipusztul, újból meg kell
ismételni. Jelenleg a mesterséges erdősítések bekerülési költsége
befejezésig duplája a normatív támogatásnak.
Ennek alapján az okozott kárérték (normatív támogatás): lomb
210 000 Ft/ha; fenyő 110 000 Ft/ha; átlag: 160 000 Ft/ha.

Okozott kárérték:
2171 ha x 320 000 Ft/ha = 694 720 000 Ft

Védekezési költség I ha-ra vetítve

3

39 478 ha x 7,1 m /ha x 0,6 168 176 rn

Kárérték forintosítva:
3

Gyapjaslepke ellen 1 ha-ra vetítve

Védekezések hatékonysága átlagosan 8 0 % . Ennek alapján
lombrágók esetén megmentett érték:

A fenti károsítások minősítése gyenge-közepes vagy erős,
amely mindenképpen indokolttá teszi a védekezéseket. Amennyi
ben ezt elmulasztjuk, az alábbi fatérfogat-veszteségeket okozzuk
az állományokban:

Az alternatív fatermesztési cél táblázatban 5089 Ft/br.m

Amennyiben teljes területen elvégezzük a védekezéseket, az
alábbi költségek merülnek fel:

Lombrágók okozta kárérték: 855 847 664 Ft
Védekezések költségei: 190 768 396 Ft
Értékkülönbözet: 665 079 268 Ft

19 04 0 h a

4. A r a s z o l o k

finanszírozására

29 712 ha x 3183 Ft/h = 94 573 296 Ft

9 76 6 ha

2. C s e r e b o g á r r á g á s k á r

munkák

3

3

168 176 m x 5089 Ft/m = 855 847 664 Ft

A soproni Erdészeti Múzeum
1999. év hátralévő idejére szóló időszakos
kiállítási programja
04.29.-05.16.

Schiller J á n o s s o p r o n i építész
munkássága
05.19.-06.09.
Spirituális f e s t m é n y e k
06.18.-07.11.
Pánti László e r d ő m é r n ö k festményei
07.14.-08.01.
Szekeres G y ö r g y e r d ő m é r n ö k fotói
08.04.-08.22.
Kovrig Miklós festményei
08.26.-10.10.
30 éves az önálló v a d á s z a t i felsőoktatás
1Ü.14.-11.07.
133 é v e s a z O E E
11.10.-11.28.
R o s k o v e n s z k y Gabriella festményei
12.06.-2000.01.10. Karácsonyi és újévi k é p e s levelezőlapok

Rácz Józsefné dr.
múzeumigazgató

1. Anyagköltség: I. kivitel esetén 60 cm-es sávos talajfertőtle
nítés Lindafor 2 l/ha + Marshal 2 l/ha.
Lindafor 5800 Ft/l; Marshal 5900 Ft/l
Lindafor 2 1 x 5800 Ft/l = 11 600 Ft; Marshal 2 I x 5900 Ft/l
= 11800 Ft
Talajinjektálás 2 rajzást figyelembe véve 4 tenyészeti éven ke
resztül hasonló dózisban, mint az I. kivitelnél: 4 x 23 400 Ft/ha
= 93 600 Ft
2. Energiaköltség: személyszállítási költség több éven keresztül
700 km/ha x 69 Ft/km = 48 300 Ft
3. Egyéb: saját kivitelezés vagy vállalkozói díj 15 000 Ft; mind
összesen 180 300 Ft

Védekezési költség teljes területen:
2171 ha x 180 300 Ft/ha =
391 431
Cserebogárpajor okozta kárérték:
694 720
Védekezések költségei:
391 431
Értékkülönbözet:
303 288
Pajor elleni védekezés hatékonysága 40-60%, átlag 50%.

Ennek alapján a megmentett érték:
303 288 700 x 0,5 = 151 644 350 Ft

300 Ft
000 Ft
300 Ft
700 Ft

Fenyődarazsak - aranyfarú lepke károsítása
Dr. Kolonits J. (1965) szerint közepes károsítási fokozatban az évi
növedék 20-30% veszik el. A 4-6 tű-évjárat elvesztése miatt azon
ban a kár nem egyes évre hat ki, töhh évig tartó gradáció esetén
a pusztulás is bekövetkezik. A számításnál egyszeri 50%-os vesz
teséggel számolok.
3

2380 ha x 8,0 m / h a x 0,5 = 9520 m

3

Erdőmérnök díszpolgár
Március 15-e, nemzeti ü n n e p ü n k alkalmából Fejér
megye közgyűlése Balsay Miklós oki. erdőmérnök, a
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. ve
zérigazgatója részére 3/1999. sz. határozatával a

3

1030 ha x 7,1 m /ha x 0,5 = 3656 m

„Fejér M e g y e Díszpolgára"

Okozott kárérték:
Fenyődarázsnál (III. fatermési osztály, 15 éves, átlagátmérő 7 cm)
9520x350 Ft/br.m = 3 332 000 Ft.;
3

3

3

Aranyfarú lepkénél 3656 m x 5089 Ft/m = 18 605 384 Ft
Összesen: 21 937 384 Ft
Védekezés költsége 1 ha-ra vetítve: ugyanaz, mint a többi lombrágónál: 3183 Ft/ha
Teljes területű védekezés költsége:

kitüntető címet adományozta a megye magas szín
vonalú erdőgazdálkodása megvalósításában, a ter
mészeti környezet harmonizálásában, a megyei vad
gazdálkodás és vadhúsfeldolgozás nemzetközi hír
névre hozatalában végzett több évtizedes áldozatos
tevékenysége elismeréseként.
A kitüntetést Fertő László, a megyei közgyűlés elnö
ke adta át a vezérigazgatónak.

3410 ha x 3183 Ft/ha = 10 854 030 Ft

k.p.

Fenyődarázs - aranyfarú lepke okozta kárérték: 21 937 384 Ft
Védekezések költségei: 10 854 030 Ft
Értékkülönbözet: 11 083 354 Ft
A védekezés hatékonysága 80%, ennek alapján a megmentett ér
ték:
11 083 354 x 0,8 = 8 866 683 Ft
Szúkárosítások ellen nem szükséges a védekezés.
Összesítés
Ft
Védekezési
költség

Különbözet

Hatékonyság
figyelembevételével
megmentett
érték

Megnevezés

Kárérték

Lombrágók

855 84 7 66 4

190 76 8 39 6

665 07 9 26 8

532 06 3 41 4

Pajorkár

694 72 0 00 0

391 431 30 0

303 28 8 70 0

151 644 35 0

Fenyó'darázs
Aranyfarú
lepke

Összesen

21 937 38 4

10 85 4 03 0

11 083 35 4

8 86 6 68 3

1 572 505 048

593 053 726

979 451 322

692 574 447

Az előzőekben vázolt számításokból egyértelműen bebizonyo
sodott, hogy közepes és erős károsítás esetén szükséges a véde
kezések elvégzése. A hatékonyság figyelembevételével megmen
tett érték 692 574 447 Ft. Természetesen ez az értéktöbblet majd
akkor realizálódik, ha az állomány eléri a véghasználati kort és
letermelésre kerül. Azon túlmenően, hogy törvény írja elő a gaz
dálkodó részére a védekezéseket, közgazdasági oldaláról nézve is
alátámasztott. Az évenkénti védekezési költségigényt alapvetően
befolyásolja a károsítás nagysága (gyenge-közepes-erős). Erős ká
rosítás esetén mindenképpen szükséges a védekezés, közepesnél
mérlegelni kell.
Ezek alapján a valós éves védekezési költségigény az alábbi:

Megnevezés

Összes
védekezési
költség

Erős v a g y
közepes károsítá s
az ö s s z e s
védekezési
költséghez
%-ban

Évenkénti
valós
költségigény
47 69 2 00 0

Lombrágók

190 76 8 39 6

25

Pajorkár

391 491 30 0

23

90 04 2 93 0

10 85 4 03 0

40

4 34 1 60 0

593 113 726

24

142 076 530

Fenyó'darázs
A r a n y f a r ú lepk e

Összesen:

Éves átlagban az állami tulajdonú erdőkben a növényvédelmi
munkák (védekezések) finanszírozására 142 076 530 Ft szükséges.
Mivel az erdőgazdaságok bérlői és nem tulajdonosai az erdőknek,
az államnak mint 100%-os tulajdonosnak gondoskodni kell az er
dők egészségi állapotának megőrzéséről, a tartamos erdőgazdál
kodás hosszú távú biztosításáról, az erdei ökoszisztéma egyensú
lyának fenntartásáról. Egyben népgazdasági érdek is az erdőva
gyon megvédése, megőrzése.
Jelenlegi finanszírozás
Az erdészeti közcélú pályázat a 7/d. pont alapján a védekezési
költségek 50%-át megtérítheti. Az elmúlt évek gyakorlata szerint
még ez a támogatási mérték sem valósult meg, általában pénzhi
ányra vonatkozó hivatkozással. 100%-os költségtérítés csak a mi
niszter által elrendelt kötelező védekezések esetében realizálódik.
Javasolt finanszírozás
A megyei Növényvédő Állomások hivatalos kötelező védeke
zéseinek elrendelése alapján a gazdálkodó részére a teljes körű
költségtérítést javaslom. Nem pályázati formában, hanem a K - l
lapon új rovat megnyitásával. Ez a 90-es évekig így működött. Az
új rovatban szerepelnek az összes felmerült költségek.
Természetesen az itt lévő összeggel csökkenni fog a kitermelt
br.m után a központi alapba befizetett erdőfenntartási járulék. Ez
a megoldás az erdő tulajdonosának és bérlőjének egyaránt megfe
lel.
Keszthely, 1999. március 25.
Dr. Lengyel László,
Káldy József,
3

az Országos Erdészeti Egyesület
Erdővédelmi Szakosztályának
elnöke

az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke

A javaslat összeállításában közreműködött:
dr. Tóth József és dr. Varga Szabolcs
O
Fontosabb kártevők kártételei hektárban
az Erdővédelmi-Figyelő-Jelzőszolgálati rendszer adatai alapján
1989-1998 között
Ha
Eves átlag alapján
Megnevezés
Gyapjaslepke
Cserebogárpajor
Cserebogár nemz ő
Fenyó'darázs
Araszolok
A r a n y f a r ú lepk e

Károsítás mérték e
Gyenge
4 589

Közepes
1 55 5

Eró's Ö s s z e s e
3 62 2

n
9 766

763

949

459

2 171

9 464

7 006

2 570

19 04 0

748

749

883

2 38 0

5 417

2 568

1 65 7

9 642

307

261

462

1 03 0

A megszólított válasza dr. Madas Andrásnak
(Az Erdészeti Lapok 1999. évi februári lapszámában „Válasz" címszó alatti, választ kívánó megjegyzéseire)
Dr. Madas Andrásnak az MTA Erdészeti Bizottsága ülésén
meghallgatott előadását követően, az Erdészeti Lapok 1998.
évi július-augusztusi lapszámában megjelent cikkét nagy ér
deklődéssel vettem kézbe. Olvasása közben, a cikk első felében
elhelyezett táblázat adatait mindjárt hibásnak találtam. Ebben
ugyanis, a sarj eredetű erdőfelújítás, az 1990-ig terjedő 30 év
egész időtartama alatt, 50%-ot meghaladó mértéket mutatott.
A Halász Aladár könyvének adataival való összevetés azután
egyértelművé tette, hogy a cikk táblázati fejléce hibás. (A hi
báért nem a szerző, hanem a tördelés és a szerkesztő okolható.
A Szerk.)
A táblázatot követő szöveges részben a szerző már csak a
természetes mag és sarj eredetű erdőfelújítással foglalkozott,
amire vonatkozó észrevételt nem kívántam tenni. A szerző által
így redukált felújítási kategória az összes éves, ötéves felújítási
kötelezettségnek (Halász Aladár könyvének adatai alapján), az
1961-1965. évek alatt csupán 31,5%-át, az 1986-1990. években
pedig 32,8%-át tette ki. A sarjfelújítás részaránya, e kategóriára
vonatkoztatva, az 1961-1965. évek alatt, a maga 27%-ával
messze a magról való felújítás mögött maradt, az 1986-1990.
évekre azonban már túlsúlyra tett szert, 78%-os részarányt mu
tatott.
Az összes éves felújítást tekintve, amire tekintettel a francia
példát említettem volt, az új erdők, az erdőtelepítési éves mé
rőszámokkal is összesítve, az alábbi nagyságrendű éves sarjról
történő százalékos arányokat kapjuk:
1961-1965.

felújításban

8,67%

telepítéssel együt t

1966-1970.

felújításban

—

telepítéssel együt t

—

1971-1975.

felújításban

16,30%

telepítéssel együt t

10,9%

24,15%

telepítéssel együt t

20,1%

5,4%

1976-1980

felújításban

1981-1985.

felújításban

25,10%

telepítéssel együt t

21,9%

1986-1990.

felújításban

34,70%

telepítéssel együt t

24%

A sarjakról történő erdőfelújítás, mint látható, az összes
éves felújítás elenyésző részére korlátozódott az 1970-es éve
kig. Ezt követően csak a 80-as évek második felétől kezdve
vett nagyobb lendületet és ért el a 90-es évek kezdetére éves
1/3, 1/4 részarányt.
A cikk olvasása közben, a szerző által az elmúlt 40 év er
dészeti munkáinak az említése, gondolatilag óhatatlanul az el
indulás nehéz és küzdelmes éveit juttatta eszembe, az 1945.
évi „örökséget", az alig 12%-os erdősültségünket, az állami

Száz éve jelent meg
Vadas Jenő Erdőműveléstana
Az E.L. januári számában a fenti cím alatt jelent meg dr.
Kollwentz tollából nagy erdészelődünk, Vadas Jenő munkás
ságát és az idézett „Erdőműveléstan" című könyvet méltató
cikk. A kitűnően megírt cikk azonban sajnos egy téves „erdé
sze ttörténeti" adatot is tartalmaz, mivel Kollwentz Vadas „Er
dőműveléstanát" az első magyar nyelvű, „erdőműveléstant"
tárgyaló könyvnek tekinti. A valóság azonban az, hogy az első
magyar nyelvű, „erdőműveléstanról" írott munka Illés Nándor
tollából jelent meg az Országos Erdészeti Egyesület kiadásá
ban, 1871-ben. A könyv címe: „Erdőtenyésztéstan". Szakmai
nyelvünk kialakulásának nyelvújítási szakaszában az „erdőte
nyésztés" mint rokon értelmű szó (szinonima) volt használatos
az „erdőművelés" szó helyett. így pl. a selmeci M. Kir. Erdő
akadémián hosszú éveken keresztül az „Erdőtenyésztéstan"

erdők alig 5%-os részarányát, a sok genetikailag leromlott ál
lapotú, többször sarjaztatott erdő feljavítását is célul tűző ne
mesítő munka elkezdését, 6000 ha kiváló növekedésű és ge
netikai tulajdonságú magtermő állomány kijelölését, az
1040/1954. sz. kormányrendelet nyomán a rontott erdők fel
számolását és erdeink minőségi feljavítását szolgáló áldozatos
munkákat, a 60-as évek, „AZ ERDŐMŰVELÉS ARANYKO
RA" kezdetéig 10 év alatt több mint 200 000 ha új erdő lét
rehozatalát stb.
Dr. Madas András dolgozatának érdemi mondanivalói kö
zül magam a cikk második részében tett megállapításainál
időztem el hosszasabban, elgondolva, hogy szerző élettapasz
talatainak gazdag tárháza sokunk épülésére, okulására szolgál
hat. A szerző ugyanis olyan gondolatokat vet fel, amelyekkel
a világmegváltást rózsaszínű elméletekkel beérők nem szoktak
foglalkozni, felvetette a jövő alakításának feltételeit és a lehe
tőségeit. Idézzük:
„Az erdők a társadalom hosszú távú érdekeit szolgálják."
„A társadalom érdekeit az államnak kell képviselnie és
olyan szabályozókat kell hoznia, melyek ezen érdekek megva
lósítását lehetővé teszik."
„Meg kell oldani a hosszú távra elnyúló felújítás finanszí
rozási problémáit."
Szóvá teszi, hogy a profitorientált, rövid távú érdekeltségre
alapozó erdészeti rt.-k szervezeti céljai tekintetében szükséges
megoldást találni arra, hogy a természetközeli erdőgazdálko
dást ne akadályozzák, ne lehetetlenítsék el.
Egészen más kérdés, hogy az Alföldünket sújtó nagy árvízi,
belvízi katasztrófa ellenére, több évtizedes tapasztalatunk, hogy
a Kárpát-medence középső sík területeire szorult országunkban
- ahoi a szántóföldek elfoglalta terület eléri az 50%-ot, európai
méretekben unikum - egyre szárazabbá váló, kevés éves csa
padékot biztosító éghajlati viszonyok váltak jellemzővé. Ilyen
természeti viszonyok mellett a természetesen újuló, elegyes,
vegyeskorú szálaló erdők elterjedésében, elterjeszthetőségében
a magántulajdon 40%-os erdővagyon részesedése mellett sem
lehet vérmes reményeket melengetni.
Az elmondottak ismeretében dr. Madas András talán el tud
ja nézni nekem, hogy a cikke által életrekeltett sokféle gondo
lat miatt, a téves táblázati fejléc észrevételezéséhez néhány
olyan mondatot kapcsoltam, amelyek a természetközeli gaz
dálkodás jövője megteremtésére vonatkozó szerzői fejtegeté
sekhez nem kapcsolódtak közvetlenül.
Dr. Somkuti Elemér
címszó alatt oktatták az „erdőművelés" fogalmát felölelő tan
tárgyat is. Illés erdőművelési könyvének elsőbbségét bizonyítja
az a szerkesztőségi ajánlás is, amely a mű ismertetésekor az
E.L 1875. V. f. 213. oldalán elhangzott: „Mutatvány Illés Nán
dor ' Erdőtenyésztéstan'-ából".
„...Bírálat helyett művéből csak e czikket közöljük, a miből
t. olvasóink azon meggyőződést merítendik, hogy ezen a ma
gyar erdészeti irodalom terén első és egyedüli erdőtenyésztés
tan a tudomány jelen színvonalán állva, az erdőművelést sza
batos és oly népszerű nyelven tárgyalja, hogy azt nem szak
emberek is fennakadás nélkül használhatják. Melegen ajánljuk
e könyvet t. szaktársaink s minden földbirtokos és erdőbarát
figyelmébe."
Illés „Erdőtenyésztéstanát" 1879-ben másodszor is kiadták.
Befejezésül szeretném még megemlíteni, hogy a múlt szá
zadban Fekete Lajos mellett Illés Nándor volt az a szakírónk,
aki a magyar erdészeti irodalom megteremtéséért a legtöbbet
tette. Ezzel a magyar erdészeti irodalom történetébe örökre be
írta a nevét. Emlékét őrizzük meg kegyelettel.
Leipold Árpád

Tapasztalatcserét tartott a VADEX Rt. a
Mecsérpusztai Erdészetnél 1999. március

19-én.
A vállalat szakmai vezetői, valamint az er
dészetek vezetői, műszaki vezetői a székes
fehérvári erdőfelügyelőkkel együtt megis
merkedtek a
Bükkgazdálkodásból

• a felújító vágásformák,
• a fatermelés, választékolás, közelítés, ér
tékesítés, szállítás,
• az erdősítés és ápolás,
• a nevelővágás, jelölés, kitermelés, közelí
tés
módszereivel.
Az öt bemutatóhelyen elismerően nyugtáz
ták a mecséri kollégák Tóth Károly erdészet
vezető, Jaksics István műszaki vezető, Pintér

László kerületvezető és a többiek igényes,
magas színvonalú munkáját.
Bognár Miklós
DR. CZERNY KAROLY

Randevú
az öreg
bakkal
A vadászat emlékét bearanyozza, ha az elejtendő vadat ma
gunk figyeljük ki, ha megismerjük szokásait, sőt rigolyáit is,
és ha úgy készítjük elő a halálos találkozást, hogy a majdani
trófea ne csak egy vadászat, hanem egy már-már személyes
kapcsolat emlékét is felidézze.
Gyermekkorunkban a nádas széli vizek naphalaira vadász
tunk ilyen szenvedéllyel. Felkutattuk fészkeiket, és megcsodál
tuk a fészkek felett lebegő, szivárványszínű halakat, de nem
fogtuk ki őket azonnal, hanem csak másnap vagy harmadnap.
A tavaszi őzbakok is ilyen naphalszerű legények. Ki-kinéz
nek maguknak egy-egy erdőfoltot, majd néhány száz méterre
elűznek minden más vadat. Később a maguk portáján ledör
zsölik a kisebb fák kérgét, néhány fészket is kaparnak maguk
nak, amelyben átlustálkodják a napot, majd a megszerzett bú
vóhelyről merészkednek ki táplálékot csipegetni az alkonyi er
dőszéli tisztásokra.
Vadászerdőnkben már jól ismertük a területeiket elfoglaló
bakokat. Ismertük a nagy bakot, „akire" mindenki vigyázott,
mert ő volt a jobb jövő reménysége. Ismertük fiát, a dombhajlat
fiatal bakját, aki a papa közelében élt, de tisztes távolságot
tartott, mert a papa már nem emlékezett a rokonság semmilyen
fokára.
Ismertük a „tesókat", a kis bakot és a kis sutát, akik elár
vulhattak, és a második évük tavaszán még együtt kószálgattak, sőt bizalmasan még oda is mentek a fotóshoz, mert nem
ismerték fel a veszedelmet.
Ismertük a magányos, szerencsétlen, ifjú bakocskát is, aki
nek még júniusban is barkás volt az agancsa, és a legrosszabb,
útszéli bozótosban szerencsétlenkedett, mert az öregebb bakok
már mindenhonnan elűzték.

Németh Károly: Faanyagkémia
(Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1997.)
A könyv részletesen taglalja a faanyag kémiai össze
tételét, ezen belül a cellulóz, a poliózok (hemicellulóz),
a lignin és a járulékos anyagok (extraktanyagok) össze
tételét, felépítését és belső szerkezetét, valamint a fa
anyag és fő kémiai összetevőnek reakcióit. Az utolsó fe
jezet pedig a faanyagban lévő víz szorpciós tulajdonsá
gait taglalja.
A könyv e szakterület tömör és az e tárgykör iránt
érdeklődők számára olvasmányos leírása.
A könyv beszerezhető a FAGOSZ-nál 2500 Ft-ért.

Az EFDSz vezetőinek lengyel kitüntetése
A lengyel államerdészet Radomban ünnepélyes kere
tek között emlékezett meg fennállásának 80. évforduló
járól. Az évforduló alkalmából a Lengyel Erdők Szolgá
latáért Emlékérem arany fokozatával tüntették ki Barta
Lászlót és Herczeg Miklóst, a magyar Erdészeti és Fa
ipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét, illetve főtit
kárát a lengyel-magyar kapcsolatok hosszú időn át kifejtett eredményes ápolásáért.
Az öreg bak tanyája nem ilyen kiszuperált tanya volt. Az
öreg bak behúzódott a legsűrűbb homoki fenyvesbe, amelynek
alján nehezen megkapaszkodó bálványfa-sarjak díszlettek, és
ezeken az ecetfákon tisztította le az agancsát. Néhány fiatalabb
fenyőt is elvert, és a pihenő gödreit is itt kaparta ki magának.
Ez volt a nappali tanyája, és innen indult ki néha nappal, néha
csak szürkületkor a nyiladék frissen sarjadó növényeit csipe
getni. Az öreg bakot itt, a tanyáján kívántam elejteni.
Az öreg bakkal többször is találkoztam. Megfigyelhettem
barkásan, majd félig tisztított, loboncos aganccsal, és láthattam
az agancsát már fénylő ágvégekkel is, amint felkészült a nagy
találkozásra.
Mindig ugyanazt a váltót használta hazatérésre. Először át
lépdelt egy keskeny ösvényen, majd behúzódott egy völgyhaj
latba, és ott hosszadalmasan figyelt. Ha nem követtem, akkor
visszatért a legelőjére, ha követtem, akkor továbblépdelt. A
következő takarása egy régi tuskósor bozótosa volt. Itt már
alig lehetett meglátni, mert sűrű volt a növényzet, és ő mindig
továbbmozgott. Néha előre, néha oldalt lépett el kissé nyugta
lanul, de mindig takarásban, majd behúzódott rejtekadó feny
vesébe.
Itt már kivárt, hiszen otthon érezte magát, de ez a várakozás
csak néhány másodpercig tartott, majd úgy tűnt el az avatatlan
szemlélő elől, mintha a föld nyelte volna el.
Amikor a megfigyelés már rutinszerű eredményt hozott, lőpásztát vágtam a sűrűn át a rejtekhelye felé, és egy jó ideig
pihenni hagytam.
Május elején jött el a nagy találkozás napja. Szépen sütött
a nap, az öreg bak a nyiladékon csipegetett, majd átfutott az
első takarásba. Óvatosan közeledtem felé, és ő óvatosan bujkált
tovább a tanyája, a találkozóhely felé.
Amikor becéloztam, szembefordult, és nem hitte, hogy őt
valami baj is érhetné. Amikor meglőttem, nem értette, hogy
miért fáj úgy a gerince, és a remegő lábai miért nem engedel
meskednek. Amikor eldőlt, már nem gondolt senkire és sem
mire sem.
Az öreg baknak nem volt nagy és nehéz agancsa, és nem
is lett semmilyen érmes sem. Az élményt és a trófeát a jól
eltervezett randevú emléke aranyozta be.

Uj fűrészüzem
Új fűrészüzem alapkövét helyezte el Bóna József vezér
igazgató és Tóth Béla, az E.K.M.F. Kft. ügyvezető igazga
tója. Az alapkőbe - emlékül az utókornak - egy fémurnát
helyeztek, melybe bekerült az új létesítmény alapító okirata,
az aznapi újságok, aprópénzek, valamint Szántódot bemu
tató prospektusok.
A leendő üzemet Pintér Ottó vezérigazgató-helyettes
mutatta be. A modem csarnokba korszerű, új gépek kerül
nek. Az értékes alapanyag minőségi feldolgozását az olasz
Bongioanni típusú rönkvágó szalagfűrész biztosítja. Ugyan-

Talán a legkecsesebb erdei és szántóföldi
vadunk a szarvasfélék családját gazdagító őz. '
Ez a tetszetős állatfaj, a nevének eredetét ku
tatandó, gazdagítja a nyelvtudomány még V |
megoldásra váró kérdéseit is. A hazai e-ző,
au-zó, ao-zó nyelvjárásokban ugyanúgy őznek ejtik, mint a
Szöged környéki közönségös embörök, mög az őzet elejtő vadászembörök.
A szelídség, a gyengédség e vadállatban testet öltött csodá
ja, a népi jogalkotás, jogértelmezés ellentmondásosságának
megtestesítője is. Tudniillik, az őz hímjét őzbaknak, a kifejlett
nőstényét őzsutának, a szaporulatot őzgidának nevezzük. Ez
még csak a tárgyi alapja a sajátos népjogi értelmezésnek, hi
szen a népnyelv az őz vadászatával kapcsol össze negatív tár
sadalmi jelenségeket. Nevezetesen a nép, rendesen a vadász
nép, évente májusban vesz részt az őzbak szabályozott vadá
szatában, a baklövésben. Ez a vadászat pozitív vadgazdálko
dási tevékenység, aki nem hiszi, járjon utána! Mármost a nép,
rendesen számottevő hányadban, kifürkészhetetlen rend
szerben, egész évben folytat negatívan megítélt cselekménye
ket, ugyancsak „baklövés" jelzővel jelölve. Holott a figyelmet
lenek, az ügyetlenek, a felületesek, azaz a suták halmoznak
hibát hibára, tehát a helyénvaló megjelölés a „suta-lövés" volna
azokra az esetekre, amelyekre eddig a „baklövés" szolgált.

Szántódon
csak jó minőséget és kiváló kihozatalt biztosít a magyar
Kinematic cég hasító szalagfűrésze és optimatizáló darabolója. A minőségi termelés mellett kiemelt szempont volt az
optimális energia-felhasználás, és környezetvédelmi előírá
sok teljesítése is. Az 50 m befogadóképességű szárítóbe
rendezés korszerű, folyamatos számítógépes vezérléssel
üzemel. Az 500 kW-os kazán fűtésére szolgáló fűrészpor a
porleválasztóból, illetve puffertartályból zárt rendszeren ke
resztül, közvetlen automatikus adagolással jut az égéstérbe.
Az üzem évente mintegy tízezer m , a somogyi erdőkből
kikerülő faanyag feldolgozására képes. Az innét kikerülő
termékek egy része a Csurgói Faipari Kft.-be kerül továbbfeldolgozásra, de tekintettel a Balaton térségében várható
építkezésekre, épületanyag termelését is tervezzük.
Nemcsak a környezetvédelem, hanem a munkarend is
igazodik a Balaton üdülőhelyi jellegéhez. A nyári főszezon
ban karbantartás és szabadságolások miatt teljes leállás lesz,
míg a szezonon kívül két műszakban fog üzemelni, ami
biztosítja a megfelelő kapacitáskihasználást, és a jelenlegi
hez képest további munkaerő felvételét is lehetővé teszi.
Az új beruházás 200 millió forintba kerül. Ennek felét
közvetlenül a SEFAG Rt. finanszírozza, míg a másik felére
bankhitelt vesznek fel, melynek kamatait - a cég reorgani
zációja keretében - az ÁPV Rt. fizeti. A hitelt, két év tü
relmi idő után három év alatt kell a banknak visszafizetni.
Fotó és szöveg: Detrich Miklós
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Az őzbak vadászata rendesen és rendetle1 nül is a trófeájáért: az agancsáért, valamint
a húsáért történik. Előfordul a suta és a gida
vadászata is (ők a tarvad kategória), elsősor
ban a húsukért. Mindezeken felül, persze
nem kidobva a trófeát, a húst, a bőrt, a helyesnek tartott ivari
és korosztály-összetétel, vagy a szükségesnek tartott protokol
láris kapcsolatok is vezethetnek „baki" vadászathoz vagy tar
vadéhoz, ha nem vétünk „sutát". Az őz elejtését a társának
önzetlenül átengedő vadász lesz az őzetlen önzetlen.
Az őz, ez az aranyos és arányos teremtés, a Magyarországon
élő legkisebb csülkös nagyvad. Végül is, inkább nagyszelíd
(lásd: Óreg néne őzikéje, Erdész himnusz). Táplálkozásában is
mértéktartó, nem sokat eszik, de keresi az olyan válogatott fi
nomságokat, mint az exóták, fiatal erdei facsemeték rügyei,
hajtásai stb. A saját lábáról elnevezett erdei kalapos gombát
azonban nem respektálja.
Végezetül néhány szó az őz intelligenciájáról, amely figye
lemre méltó. Megfejtette az éhes disznó közmondásbeli álmát,
annak ismeretében gyakran fogyaszt az erdősítés céljából ke
servesen elvetett tölgymakkból. Kikaparja a makkot. Malaca
van!
Azaz: ez az őz.
Apatóczky István

Az őz

Árkos ültetés sikere száraz körülmények között
A süllyesztett , árko s ültetés t hasonlítottá k össz e a föld felszíné n végzett , hagyományo s ülteté s eredményességével . A Ke nyában végzet t kísérle t fafaj a a z ottani őshono s Acaci a mellifer a (Vahl ) Bent h volt . Az t találták, hog y árko s ülteté s eseté n 21
hónappal a z ültetés utá n a magassági növekedé s háromszoros a volt , a z összes biomassza-produkci ó pedi g 78%-ka l több volt ,
mint a hagyományos ültetés i móddal . Ugyanakko r a pusztulás i arán y i s feleannyi vol t a z árkos ültetés ű csemeté k esetén , min t
az összehasonlításu l szolgál ó mási k módsze r alkalmazásakor . Vagyi s afrika i körülménye k közöt t i s jóna k mutatkozi k a z a z
eljárás, amelye t Horváth László bugaci erdészetvezetó ' már a hatvana s évekbe n fenyőve l százhektárszámr a alkalmazott szé p
sikerrel a száraz bugac i homokon .
(Agroforestry Systems, 1991. 15. 17-29. Ref.: dr. Szodfridt István)
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Az Országos Erdészeti Egyesület programjának megfelelően az
Erdésznők III. Országos
Találkozóját
1999. július 8-9-én
a Balaton-felvidéki Erdő és Fafeldolgozó Részvénytársaság
rendezi.
A rendezvény

programja:

Július 7. Igény esetén 17.00 órától a szállás r e n d e l k e z é s r e áll. Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és

Szakmunkás

képző Intézet, Pápa, Erkel F. u. 39.
Július 8. Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12 óráig. Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola és

Szakmunkásképző

Intézet, Pápa, Erkel F. u. 39.
12.30: Ebéd - 14.00: M e g n y i t ó - 14.10: F ó r u m (előadások, hozzászólások) - 16.00: Kulturális p r o g r a m (Hely
történeti M ú z e u m , Kékfestő M ú z e u m , N a g y t e m p l o m ) - 19.00: Vacsora, baráti találkozó.
Július 9. 07.30: Reggeli - 08.00: Szakmai p r o g r a m (kísérleti e r d ő k F a r k a s g y e p ű n , b ü k k ö s ö k felújítása, Bakonyi
E r d ő k H á z a ) - 13.00: Ebéd - 14.00: A találkozó zárása, h a z a u t a z á s .
Július 10. Igény esetén szállás biztosítva, reggeli u t á n h a z a u t a z á s .
Részvételi díj:
8-i érkezéssel és 9-i távozással: 3000 Ft/fő. Ez a z összeg tartalmazza a szállás, a z étkezések, b e l é p ő k és a
p r o g r a m teljes költségét. További szállásigény esetén 660 Ft/nap/fő. Reggeli július 10-én: 300 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 1999. május 25.
A jelentkezéseket a BEFAG Rt. címére kérjük: 8360 Keszthely, Kastély u . 10.
A p r o g r a m m a l kapcsolatos felvilágosítást P r i m u s z n é Sziklai T ü n d e és H o r v á t h Iván t u d a d n i .
Telefon: (83) 312-135. Fax: (83) 315-520.

Az Alföldi Erdőkért Egyesület elődjei h a g y o m á n y a i t folytatva,
1998-ban is az „ALFÖLDI ERDŐKÉRT" Emlékéremmel tüntette
ki tagszervezeteinek azon dolgozóit, akik akár az egyesület, akár
az alföldi erdők érdekében maradandót alkottak.
A kitüntetést azúttal KOVÁCS JÁNOSNÉ erdőmérnök, az ÁESZ
Debreceni Igazgatóság N y í r e g y h á z i Osztályának vezetője, NÁDASKAY GÁBOR, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola n y u 
galmazott igazgatója, valamint ANDRÉ ZOLTÁN, a NEFAG Rt.
kerületvezetője érdemelte ki.
Az emlékérem átadására az egyesület h a g y o m á n y o s Kutatói N a p 
ján, 1998. november 6-án, Baján került sor.
Kovács Jánosné

Nádaskay Gábor

André Zoltán

Az A L F Ö L D I E R D Ő K É R T
E G Y E S Ü L E T 1999. március 26án, az ásotthalmi Bedő Albert Er
dészeti Szakmunkásképző Iskola
jubileumi rendezvényeihez kap
csolódva megrendezte tagszerve
zeteinek mintegy 200 dolgozója
részvételével az Egyesületi Sport
napot.
A verseny célja hagyományosan
az volt, hogy lehetőséget biztosít
son a dolgozók közötti személyes
találkozásra és az egészséges test
mozgásra. A versenyek az alábbi
sportágakban zajlottak: labdarú
gás, kosárlabda, koronglövészet,
100, 800 és 3000 m futás, asztali
tenisz, sakk. Legtöbben a labdarú
gásban és a koronglövészetben
vettek részt. A csapatok közötti
összesített pontversenyt és ezzel
az „ALFÖLDI ERDŐKÉRT" ván
dorserleget ezúttal a KAEG Rt.
csapata nyerte el.

Búcsú a kamarástól
A múlt év utolsó napjaiban kórházba kényszerültem, tan
széki postámat is késve vettem kézhez, benne a gyászjelentés
sel: Vezér György erdó'mérnök Galgamácsán 72 éves korában
elhunyt. Megrendülten olvastam a feketére keretezett értesítést.
Vezér Gyurka két éven keresztül albérlőtársam - kamarásom
- volt F.K.-ék kedves házánál. Fájdalommal gondolok vissza
a vele töltött időszakra, harmonikusan, békésen megfértünk
egymással a kedves szobánkban, házigazdánk a soproni Pos
taigazgatóság vezetői posztjáról ment nyugdíjba, de mivel ki
sebbik lányát m é g taníttatta (évfolyamtársak voltunk), m e g egy
árván maradt rokon gyereket is egyetemre járatott, kevéske
nyugdíját kényszerült valamiképp kiegészíteni. Az ötvenes
évek elején ez n e m volt olyan egyszerű feladat, végül is utcaseprőséget vállalt és az Alsó-Lővér negyed egyik szakaszát tar
totta tisztán. J ó környezetben volt, mert a szomszéd szakaszt
a volt Sopron megyei alispán seperte, másik oldalon m e g a
korábbi polgármester volt a sorstársa. Eleinte nehezebben vi
selte a neki szokatlan munkát, csapzottan és kifáradva tért ha
za, később beletörődött és megelégedett mosollyal nyugtázta,
hogy m e g tudja szerezni a többletköltségekhez hiányzó pénze
ket. Volt alkalom, amikor kimondottan jókedvűen érkezett ha
za. Ha a jókedv okáról faggattuk, kiderült, aznap sikerült egy
taligára való lócitromot összesepernie és j ó áron eladnia valami
gombakertésznek és a n e m várt mellékes jókedvre hangolta,
íme, milyen kevés is elég volt ahhoz, hogy valaki szebb szín
ben nézzen a világba! Felesége, Margit néni, melegszívű, j ó 
lelkű néni volt, úgy voltunk vele, mint pótédesanyánkkal.
A kamara nemcsak diákszállás, de otthon volt nekünk. Ha
gyományosan egyetemistákat fogadott be falai között, előde
inktől örököltük a kamaradíszeket is. N . F . és egy bányakuta
tó-hallgató laktak korábban ott, előbbi a honvéd térképészet,
majd az erdészeti légi térképészet jeles szakembere lett. Az

egyik falon csábos szőke hölgy egy plakáton széles mosollyal
kínálta a sörivás örömeit, másik oldalon a falakra ragasztott
üres papírlapok arra szolgáltak, hogy a kamarában megfordu
lók aranyköpeteiket felvéshessék rájuk. Egyet közülük érde
mesnek tartok ide is feljegyezni: „Mennél több tehenet szopik
egy borjú, annál nagyobb marha lesz belőle." Az előszobából
nyíló W . C . húzóján sem lehetett más, mint egy vasúti kocsiból
kiszerelt Vészfék-tábla. Ez volt a környezet, ahol laktunk, a
mai árakhoz képest összehasonlíthatatlanul olcsón.
Gyurka szolid életvitelű ember volt, erdész szüleitől örökölt
érdeklődéssel forgatta egyetemi jegyzeteinket is. Sok hasznos
beszélgetés tárgya volt mindez. Néhány szokását emlékezetem
őrzi.
Az esti vacsora többnyire szalonnából állott. Volt egy vá
gódeszkája, arra aprította a szalonnát, mellé felkarikázott egy
vöröshagymát, megsózta, paprintotta és jóízűen betermelte. Le
génykoromban magam is ezt a szokását követtem.
Lelkes vadászszenvedély lakozott benne. Lőfegyvere nem
volt, ezért abban élte ki magát, hogy a nyári szemeszter vizs
gahónapjában a m á r nyitott, kertre n é z ő ablakunkból az alant
nagy hanggal éneklő macskákat igyekezett elhallgattatni. Eh
hez parittyát (magyarul: csúzlit) szerkesztett, ez mindig az ab
lakpárkányon feküdt a hozzávaló kavicsmunícióval, és vala
hányszor a derék egérfogók dalra fakadtak, azonnal odasózott
nekik. Ha aztán a sikeres célzás nyomán átmeneti csend tá
madt, büszke mosollyal várta a gratulációt.
Kedves szokása volt szabad időben birkózó- és ping-pong
edzésekre járni, m é g inkább a zongorázás. Házunk első szintjén
fiatal házaspár lakott, ott volt zongora és a zeneszót gyakran
felhallottuk mi is. N e m Bartókot és Lisztet játszott, inkább ope
rettdallamokat, akkor divatos slágereket. De ezt igen nagy
megelégedéssel és teljes lelki békével.
Most fájó dolog ezeket felelevenítenem, értékes és a szak
máért teljes szívvel lelkesedő ember volt. Fájdalommal köszö
nök el Tőle!
Isten nyugosztaljon, kedves G y u r k á m ! N e m felejtünk!

Dr. Szodfridt István

A zselici növények kutatói
Valószínűleg kevesen tudják, hogy Kitaibel Pál; a neves polihisztor elsők között kutatta
a Zselic növényvilágát. 1799-ben Szigetváron megszállva, postakocsin és természetesen gya
log bejárta Szentlászló és Szenttamás között a vidéket, de eljutott Gálosfára és Toponárra
is. Zselici gyűjtésének adatait elsőként Combocz Endre rendszerezte 1945-ben. Később - a
ma 92 éves, Pécsen élő - dr. Horváth Adolf Olivér professzor, a cisztercita rend szerzetese
is közölte könyvében Kitaibel Pál egykori feljegyzéseit.
Dr. Horváth Adolf Olivér szintén kutatásai fontos területének tekintette a Zselic botanikai
feltárását. Munkájában az is segítette, hogy 1951 és 1955 között Kaposváron, a Táncsics
Mihály Gimnáziumban és a Közgazdasági Technikumban tanított. Szorgalmas kutatásai so
rán bőséges anyagot gyűjtött az utókor számára. Szerette volna gyűjtőútjain fellelni a Kitaibel
Pál által leírt növényeket és lelőhelyeiket, sajnos azonban itt csak néhánynak tudott a nyo
mára jutni.
Már nem tudni, hogy Kitaibel kutatóútja idején az általa felsorolt növények milyen ritkák
voltak. Az alábbi növényritkaságokat mi is csak szálanként tudtuk fellelni: vitézvirág, Or-

lay-murok, napvirág, piros gólyaorr, szennyes ínfű, magas kígyószisz, gyűrűvirág, szakállas
szegfű, villás harangvirág, fehér tisztesfű, békabogyó, ehető berkenye, kígyótárnics. Félő a
teljes eltűnésük! Aggódva, figyelemfelkeltésül soroltam fel őket! Kérem mindazokat, akik
tehetnek értük, mentsék meg az utókor számára, hogy még mások is gyönyörködhessenek
bennük a Zselicben!
Örvendetes, és lehet a véletlen egybeesése is, hogy éppen Szenttamás és Bőszénfa (Far
kaslak) a legfontosabb lelőhelye a Szent László-tárnicsnak és a kakasmandikónak. A Zselic
legszebb harasztja a gímpáfrány, melynek fő előfordulási helyei Kaposvár, Cserénfa, Sántos,
Gálosfa és Bőszénfa környéke, azonban a szigetvári országúttól nyugatra nem található.

Horváth József
(A szerző, Horváth József, amatőr botanikus, dr. Horváth Adolf Olivér egykori tanít
ványa. Több mint négy évtizede kutatja - Novacsek Péterrel együtt - Somogy és azon
belül különösen a Zselic növényvilágát.)

(Fagazdasági Híradó. SEFAG Rt.)

A francia államerdészet a tölgyeke t
megfelelő termőhelye n - bútor - é s hordógyártásra - termeszti , természete s felújí tással, 8-1 2 m-es, egyenes , ágmente s
törzsrészekben.
A kocsánytalan t általába n 170-20 0
éves vágáskorral , 70-8 0 cm-e s átmérővel ,
2-2,5 m m - e s é v g y ű r ű s z é l e s s é g g e l .
Törzsszáma 6 m felsőmagasságnál 3600 ,
10 m-né l 200 0 és 14 m-nél 130 0 körüli. A
V-fákat 1 8 m felsőmagasságnál jelölik ,
majd előszö r 8 , ez t követőe n 1 0 és 15 éve s
visszatéréssel gyérítne k a fels ő szintben .
A má r fiatal korba n megőrzöt t alsószin t
hasznosítja ezt , és árnyalásával szolgálj a
a feltisztulás t é s akadályozza a vízhajtásképződést. A véghasználati törzsszá m ter mőhelytől függőe n 60-10 0 db.
A kocsányo s vágáskor a 100-14 0 év, ezzel szembe n a z évgyűrűszélesség 2,5- 4
mm, s így a célátmérő azono s a kocsánytalanéval, véghasználat i törzsszám a pedi g
50-70 db . A törzsszámapasztás it t erőtel jesebb, 7 m felsőmagasságig 1400 , 11 m nél 80 0 és 1 5 m-nél 50 0 db/ha . A gyérítési
erély 50%-ka l alacsonyabb , min t a ko csánytalanénál.
fŰFZ 1997. 4. Ref.: Jéröme fí.J

KÖNYVISMERTETÉS

ERDŐKERÜLŐBEN

Vadászat puska nélkül
Ez a vadászati mód a vad megfigyelése, ami többet ér egy
puskás vadászatnál. A vadat nem riasztjuk el, így közelebb kerül
az emberhez. Ha szelídebb a vad, könnyebb a selejtezés. Ilyen
vadmegfigyelő élményben többször volt részem. Lóhátról könynyebb és biztosabb az élmény. A ló fülei már előre jelzik, hogy
itt van valami és van is. A vad bizalmasabb a lóhoz, mint az
emberhez. Egy alkalommal lóháton mentem végig egy hegynyer
gen. A ló jelzésére lepillantottam a szakadékba, ott láttam, hogy
egy vadkan ugrásra készen felemelkedik fekvő helyzetéből, de mi
kor látta, hogy egy ló közelíti meg, nyugodtan visszafeküdt vac
kába. Ugyanez megtörtént egy őzsutával és egy gidával, lovamat
közvetlen közelre bevárták, én gyönyörködtem a szép és kedves
állatkákban. A következő élmények már a Duna-ártéri erdőben, a
buvati kerületben történtek. Nagy árhullámot jeleztek 1940-41 te
lén, meg is jött az árvíz, csak egy-két görönd maradt szárazon.
Kimentem, hogy értesítsem a favágókat és a halászokat, hogy
gyorsan jöjjenek ki, mert magas lesz az árhullám. Keskeny göröndön kellett kimenni az egyik favágó kunyhóhoz. Igen ám, láttam,
hogy egy vaddisznókonda turkál nagy igyekezettel. Mentem to
vább, tudtam, hogy ezek a vad és félénk állatok nem fognak tá
Halász Aladár (szerk.):
Magyar-angol erdészeti, vadászati és faipari műszaki szótár
(Áll. Erd. Szolg. 1998. Bpest)
Régóta hiányzó munkát vehettünk kézbe a címben jelzett mű
vel. Köztudomású, hogy szakmánk számos oldalát csak nemzet
közi keretek között lehet és érdemes művelni (környezetvédelem,
nemesítés, fagazdaság stb.). Ezt a hozzánk képest jóval nagyobb
erdőgazdasággal rendelkező országok is így teszik. Felzárkózá
sunkhoz tehát a nemzetközi kapcsolatokba illeszkedés fontos fel
tétel. Ehhez viszont a közös nyelv a közvetítő, napjainkban az
angol került első helyre, kiszorítván a korábban világnyelvi igé
nyekkel szereplő franciát vagy közép-európai vonatkozásban a né
metet.
Az angol nyelv ismeretéig sokan eljutottak, de az erdészeti,
faipari, vadászati szaknyelv kifejezései, szókincse sokak előtt rejt
ve maradt, nem utolsósorban azért, mert hiányzott a megszerzésé
hez szükséges szakszótár. Az Országh László-féle nagy szótárban
a speciális erdészeti kifejezések alig kaptak helyet, ez természetes
is, hiszen szakmánk a többi között a kisebbek közé sorolható. Ezt
a hiányt szüntette meg Halász Aladár fáradságos és vesződséges
szerkesztői munkájával. Korábban, mint az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság Tervfőosztályának vezetője és a FAO hazai nemzeti
bizottságában az erdészet képviselője, már megérezte, mit jelent
kapcsolataink és fejlesztéseink előbbrevitelében az angol nyelv
pontosabb ismerete, ezért is szánta rá magát a feladat megoldására.
Szakszókincset állított össze, ennek angol-magyar feldolgozása ko
rábban már nyomtatásban megjelent, ezúttal a dolog másik oldalát
vehettük kézbe, a fordítói gyakorlathoz nélkülözhetetlen magyar
angol változatot.
Jó húzásnak tartjuk, hogy a széles körben toborzott munkatár
sak kiválasztására úgy került sor, hogy tagjai között az idősebb
generáció tagjain kívül a középkorú nemzedék és a fiatalok is sze
repelnek. Ezzel a szótár soha le nem zárható munkájának fejlesz
téséhez, bővítéséhez a személyi feltételek megteremtődtek.
Külön érdeme a szótárnak a tematikus rendben felsorakoztatott
fogalommagyarázat a függelékben, valamint hézagpótló a külön
féle mértékegységek nálunk szokásosakkal tett egyeztetése. Mind
ez egy gyakorlott fordító ötlete, dicséret érte a szerkesztőnek.
Illesse dicséret az Állami Erdészeti Szolgálatot is, hiszen ennek
a munkának kiadásával szakmánk előrelendítőjeként mutatkozik
és jól bizonyítja, betölti azt a szerepet, amit erdeink fejlesztése,
az erdőgazdálkodás színvonalának javítása tőle joggal remél.
Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik az országhatárokon túlra
is látni kívánnak, hasznos segédeszköz a nemzetközi kapcsolatok
építéséhez. A szerkesztőnek pedig szóljon a szívből jövő elisme
rés, töretlen alkotókedvet kívánva neki, köszönjük előremutató tö
rekvéseit.

Dr. Tóth Béla

madni, elszaladnak, de hová? Legfeljebb a vízbe. De nem így tör
tént, mikor mentem közöttük - mert közöttük kellett elmennem -,
még csak rám sem néztek, turkáltak tovább, fel sem emelték a
fejüket. Ezek a bizalmatlan állatok érezték, hogy az ember is aki közéjük tévedt - éppen olyan veszélyben van, mint ők. Ezt a
vaddisznókalandot sohasem fogom elfelejteni. A nagy árhullám
nem tudott elég gyorsan lefolyni. A mélyebb területeken vissza
maradt víz a hirtelen jött hidegtől olyan erősen befagyott, hogy a
szarvasokat elbírta. Ezen a simára fagyott jégen a szerencsétlen
állatok nem tudtak menni. Nagyon sok elesett, amelyik nem tudott
felkelni, befagyott a jégbe. Egy ilyen fagyos reggelen a favágókkal
együtt mentem a munkahelyre. Megláttunk egy szép tizes agancsú
szarvasbikát, ülő helyzetben, lábát előre feszítve várt sorsára. Há
tulról megközelítettük és egyesült erővel toltuk kifelé a jég hátán.
Féltünk, hogy agancsával védekezni fog, de meg se mozdult, bé
késen tűrte, hogy kimentsük szorult helyzetéből. Mikor szárazra
ért az első lába, kiugrott, de nem szaladt el, hanem hosszasan
visszanézett. Az egyik favágó megjegyezte: ez a szarvas megkö
szönte nekünk, hogy kitoltuk a jégről.
Ez a pár vadászkaland is bizonyítja, hogy a természetszerető
ember és az erdő vadjai is tudnak egymás mellett békében élni.

Czuczor Ferenc

Megjelent a Vadbiológia 6. kötete
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgaz
dálkodási Alapjának támogatásával megjelent a Vadbiológia év
könyv új kötete, amely az 1997. és 1999. közötti kutatási eredmé
nyeket adja közre. A korábbi hagyományoktól eltérően a 6. kötet
tematikus szerkesztésben készült, és a vadgazdálkodási tervezéssel
és a GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékén folyó
gímszarvaskutatásokkal kapcsolatos közleményekből áll. A kötet
ben a következő munkák találhatók:
• Csányi S.: Vadgazdálkodási tájak és körzetek kijelölése
• Kőhalmy T.: Az erdei nagyvadállomány tervezése
• Csányi S. és Ritter D.: A fenntartható nagyvadlétszám megha
tározása az állomány területi eloszlása alapján térinformatikai
eszközökkel
• Ritter D. és Csányi S.: Földrajzi információs rendszerek alkal
mazása az Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztésében
• Csányi S.: A gímszarvasállomány terjeszkedése az Alföldön
• Szemethy L., Pető Z., Bíró Zs. és Heltai M.: A gímszarvas
területhűsége egy alföldi élőhelyen
• Ritter D., Mocskonyi Zs. és Szemethy L.: Gímszarvas élőhely
preferencia vizsgálatok egy alföldi élőhelyen
• Pallér A. és Csányi S.: A iábodi gímszarvasbikák kondícióvál
tozása a bőgési időszakban, 1996-1997.
• Heltai M.: Robbantóhálós befogási módszer gyakorlati és gaz
dasági értékelése
Az érdeklődők a kötetet az alábbi címen rendelhetik meg:
GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, 2103 Gödöllő,
Páter K. u. 1., fax: (28) 420-189, email: css@alces.vvt.gau.hu.
A Vadbiológia évkönyvhöz térítésmentesen lehet hozzájutni,
amíg a készlet tart, a megrendelőknek csak a postai költségeket
kell térítenie.
A közlemények rövidesen a világhálóról is letölthetők lesznek
a http:Wwww.vvt.gau.hu címről, ahol más érdekes vadgazdálko
dási és vadbiológiai információk is megtalálhatók.

Dr. habil. Csányi Sándor
szerkesztő
Felhívás
A Szerkesztőbizottság örömmel fogad az Erdészeti Lapok
címlapjára alkalmas minőségű és kompozíciója (Leica méretű)
színes diafelvételeket.
Ugyancsak várja az erdészeti témájú levelezőlap méretű, jó
minőségű és kompozíciójú fekete-fehér nagyításokat belső fel
használásra. A közlés jogát fenntartjuk.

A Szerkesztőbizottság

ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS
Főtitkári beszámoló
(1999. március 25. - április 16.)

Március 25-én került felavatásra Sop
ronban hivatalos nevén az Egyetemi Mű
velődési Ház, de a mai egyetemi ifjúság
szóhasználatában is a KISZ ház, mások
szerint a „KISZ house". A Hallgatói Önkormányzat vezetésé
vel történt felújítás összege elérte a 9 millió Ft-ot. Egyesüle
tünk 2 5 0 ezer Ft-tal támogatta az építkezést. A felújított épü
letet dr. Környei László oktatásügyi helyettes államtitkár adta
át Matáncsi János erdőmérnök-hallgatónak, a H Ö K elnökének.
Egyesületünket az ünnepségen főtitkárunk képviselte. Az esti
házavató szakestet megtisztelte dr. Pokorni Zoltán oktatásügyi
miniszter, dr. Szájét- József Sopron országgyűlési képviselője,
dr. Gimesi Szabolcs polgármester és m é g több helyi és orszá
gos személy.
Március 30-án tartotta a M T A Erdészeti Bizottsága éves
nagyrendezvényét, a III. Országos Erdő-, Vad- és Fagazdaság
tudományi Fórumot, melyre zsúfolásig megtelt az Akadémia
díszterme. Egyesületünk elnöke a plenáris ülésen „A kutatási
eredmények gyakorlati hasznosítása" témakörben tartott előa
dást. Felkért hozzászólóként dr. Péti Miklós magánerdő alel
nökünk szólt a magánerdő-gazdálkodásban szükséges tenniva
lókról.
Az O E E kommunikációs stratégiájának megszervezéséről
folytatott tárgyalást egy magánvállalkozóval Egyesületünk el
nöke és főtitkára.
Március 30-31-én tartotta az Erdőművelési Szakosztály ki
helyezett ülését a Kemenesi Erdészetnél, az Ipoly Erdő Rt.-nél.
A rendezvény központi témája a természetközeli erdőgazdál
kodás volt, mely a frissen alakult Pro Silva Hungária közhasz
nú egyesülettel közösen került a terepen bemutatva és kiérté
kelve. A z új egyesület elnöke Varga Béla erdőmérnök, egye
sületünk egykori alelnöke Ormos Balázs főtitkárunkkal való
h o s s z ú és t a r t a l m a s m e g b e s z é l é s k a p c s á n m i n d k é t fél az
együttműködés megteremtése mellett szólt. Gratulálunk az új
egyesület létrehozásához, eredményes munkát kívánva! (A té
mára m é g visszatérünk.)

Április 8-án Káldy József elnök a Tatabányai HCs rendez
vényén vett részt. Megtekintette az öregek otthona céljára fel
ajánlott régi vadászházat Oroszlány térségeben (részletesebb
információ később).
Április 6-9. között tartotta az. Erdészeti Erdei Iskola Szak
osztály a IV. magyar-német Természet-, Erdő- és Környezet
védelmi Szemináriumát Sopronban Roland Migende, Egyesü
letünk tiszteletbeli tagjának, főtanácsosnak a segítségével a
Kaán Károly Természetismereti és T o v á b b k é p z ő Központ szer
vezésében. A rendezvényt megtisztelte Káldy József elnökünk
is. (Részletes beszámoló készül.)
Április 9-én megkezdődött a F ő utcai O E E irodák átalakí
tása, felújítása. Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy az ideiglenes
iroda a III. emelet 3 4 9 . sz. szobában van, a telefon- é s a fax
számok nem változtak. Köszönet illeti dr. Marjai Zoltánné
ügyvezető titkárt és Mester Gézánét az előkészítő munkák el
végzéséért.
Április 12-én főtitkárunk az MTESz területi egyesületi ap
parátusi értekezletén vett részt.
Április 15-én Egyesületünk elnöksége a Soproni Egyetem
Erdőmémöki Karának dékánja meghívására az Egyetem rektori

tanácstermében ülést tartott. Dr. Faragó Sándor dékán részle
tesen ismertette a kar tevékenységét, dr. Koloszár József rektor
az Egyetem jövőjéről, uz integráció állásáról adott tájékoz
tatást. Káldy József elnökünk megköszönte a meghívást és is
mertette a közelmúlt egyesületi történéseit. Az Egyetem és az.
O E E az alábbi területeken szándékozik együtt dolgozni: az
O E E internetes megjelenítése az Erdészeti Múzeumban, az
O E E markánsabb megjelenítése, októberben időszakos kiállí
tásszervezés az OEE-ről, W O O D - T E C H - e n való részvétel, er
dészeti továbbképző központ létesítése, szakosztályokban az
Egyetem oktatóinak, kutatóinak részvétele, hallgatói alcsoport
alakítása, Hallgatói Önkormányzattal való szerződés tartalmi
megvalósítása, előadások vállalása a HCs-okban, O E E fiók
könyvtár létesítése.
Elnökségünk ülésén a következő napirend volt és az alábbi
határozatok születtek:
1. P R O SILVA Európa tagsági jogának átadása a megala
kult P R O S I L V A H U N G Á R I A részére. (Később bővebb be
számolót adunk közre. Választmány hatásköre.)
6/1999. (április 15.) határozat: Az Elnökség egyhangúan
úgy döntött, hogy javasolja a Választmánynak a tagsági j o g
átadását a P R O S I L V A H U N G A R I A - n a k , egyben eredményes
együttműködést kíván (7 fő volt jelen, szavazott 7 fő).
2. 7/1999. (április 15.) határozat: Az Elnökség egyhangú
an úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló 1,12 millió Ft a be
adott igények mérlegelése és a helyi támogatási lehetőségek
arányában legyen szétosztva a HCs-ok és szakosztályok között.
Ezzel az Elnökség a 4/1999. (március 17.) számú határozatát
módosítja. (Jelen volt 7 fő, szavazott 7 fő.)
Tájékoztatásul közöljük az elnökségi tagok és a szakosztá
lyok kapcsolattartási listáját.
Káldy József elnök
Informatikai Szakosztály
Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály
Dr. Viharos Zsolt alelnök Erdővédelmi Szakosztály
Erdei Vasutak Szakosztály
Dr. Péti Miklós alelnök
Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztály
Répászky Miklós alelnök Erdőművelési Szakosztály
Táj- és Környezetfejlesztési Szakoszt.
Ormos Balázs főtitkár
Magán- és Társult Erdó'gazd. Szakoszt.
Erdőfeltárási Szakosztály
Bogdán József régióképv. Fakereskedelmi Szakosztály
Erdőrendezési Szakosztály
Balogh László régióképv. Vadgazdálkodási Szakosztály
Erdészeti Gépesítési Szakosztály
Bak Júlia régióképv.
Erdőhasználati Szakosztály
Gábor Gusztáv régióképv. Erdők a Közjóért Szakosztály
Puskás Lajos régióképv. Oktatási Szakosztály
Dr. Szikra Dezső SzB elnök Erdészettörténeti Szakosztály

4. A szakosztály célja

FELHÍVÁS
Tisztelt Kollégák!
Az erdészeti szakképző intézmények és az Agrárkutatási Intézet
képviselői február 17-én kinyilvánították szándékukat, hogy meg
alakítsák az Országos Erdészeti Egyesület

OKTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁT.
A megalakulást a Választmány március 24-én jóváhagyta.
A szakma és az erdészeti szakoktatás közötti elszakadás mára
már szakadékká mélyült. A távolodást a magyar szakképzés át
szervezése fokozta. Alig tudunk valamit egymás gondjairól, igé
nyeiről, eredményeiről. A szakmának - az iskolák finanszírozási
rendjéből következően - nincs meg a szükséges befolyása a szak
képzésre.
A szakosztály legfőbb célkitűzése, hogy a szakadék csökkenjen
és a szakképzés ne csak mint az „iskola piac" tagja állítson elő
„terméket" (amelyet a szakma mint „vevő" vagy megvesz, vagy
nem vesz meg), hanem valóban az erdőgazdálkodás számára ké
pezzen szakembereket.
Hogy mindez megvalósulhasson, feltétlenül szükséges, hogy ne
csak a szakképző intézmények vegyenek részt a Szakosztály mun
kájában, hanem a gyakorló életben dolgozó szakemberek is. A
szakadék két pontját összekötő hídnak nemcsak az egyik hídfőjét
akarjuk kiépíteni.
Kérünk ezért minden Kollégát, gyakorlati szakembert, mi
nél többen csatlakozzanak Szakosztályunkhoz!
A szakosztályba belépni egyszerű írásos nyilatkozattal lehet, a
név, lakcím, telefonszám megadásával.
A szakosztály terve az idei esztendőben egy oktatási fórum
szervezése (októberben), ahol a szakképzési intézmények beszél
nének gondjaikról, helyzetükről, az erdészeti szakoktatás helyéről
a magyarországi szakképzésben. A következő esztendőre más ren
dezvények mellett hasonló nyílt fórumot tervezünk, ahol a szakma
gyakorló oldala mutatná be igényeit a szakoktatással szemben.
A szakosztály alakuló ülésén vezetőséget választott:
Elnök: dr. Folcz Tóbiás igazgatóhelyettes (Roth Gyula Erdé
szeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium, 9400 Sopron, Szent
György u. 9.)
Elnökhelyettes: dr. Faragó Sándor dékán (Soproni Egyetem,
Erdőmérnöki Kar, Sopron, Ady E. u. 5.)
Titkár: Andrásiné dr. Ambrus Ildikó igazgató (Bedő Albert Er
dészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom, Kiss F. krt. 76.)
A jelentkezéseket a vezetőség valamelyik tagjának kérjük el
juttatni.
Az erdészeti szakoktatás jobbátételének reményében várjuk a
jelentkezéseket.
Üdv az erdésznek:

Dr. Folcz Tóbiás
szakosztályelnök

a
Alapító okirat
Az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabálya 25. § ( 1 ) be
kezdés alapján alulírottak szakmai szakosztályt alakítunk.
1. A szakmai szakosztály neve: Oktatási Szakosztály.
2. A szakosztály jogállása: Az Oktatási Szakosztály az Orszá
gos Erdészeti Egyesület szakmai szakosztálya. Alapítására és mű
ködésére vonatkozóan az Országos Erdészeti Egyesület Alapsza
bályát magára nézve kötelezőnek tekinti.
3. A szakosztály pecsétje: Kör alakú bélyegző, a külső kerületén
Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Szakosztály felirat kívülbelül szegéllyel, a belső mezőben erdészcsillag.

- Tömöríteni az Országos Erdészeti Egyesület szakoktatásban
dolgozó, a szakoktatás iránt érdeklődő és azért felelősséget érző
tagjait.
- A szakosztály teremtsen fórumot a szakképzés és a szakmai
társadalmi egyesület számára a közös véleményalkotásra és érdek
egyeztetésre. Adjon lehetőséget arra, hogy a szakma megismer
hesse szakképzési intézményeinek helyzetét, működését, célkitű
zéseit. Adjon lehetőséget arra, hogy a szakképző intézmények
megismerhessék a szakma igényét, elvárásait.
- Adjon folyamatos tájékoztatást az egyesület számára - szük
ség esetén az elnökségnek - a szakképzés helyzetéről, adjon vé
leményt a szakmát érintő szakoktatási kérdésekben.
- Mint az Országos Erdészeti Egyesület szakmai szakosztálya
legyen véleményező, tanácsadó szervezet, amely részt vállal a
szakoktatást érintő államigazgatási döntések előkészítésében.
Biztosítson konzultálási és véleményalkotási lehetőséget a szak
képző intézményeknek a szakoktatás rendszerét, szervezetét és mű
ködtetését érintő kérdésekben.
- Adjon teret a szakképző iskolák egységesebb szemléletének
és együttműködésének erősítésére.
- Biztosítson lehetőséget széles körű és rendszeres tapasz
talatcserére a szakképzési intézmények, az erdőgazdálkodók (rt.-k,
társulások, egyének), a hivatali szervezetek (FVM, ASZI, NSZI,
...), valamint egyéb intézetek (ERTI, Agrárkamara, FAGOSZ, ...
között.
- Működjön együtt az Oktatási Szakosztály az Egyesület azon
szakosztályaival, amelyek iskolarendszerű és iskolarendszeren kí
vüli oktatással foglalkoznak, illetve bármely szakosztályával, ha
az szakterületének oktatási kérdéseivel foglalkozik.
- Támogassa a szakképző intézményekben működő kutatási
munkát a szakmai oktatás fejlődése érdekében.

5. A szakosztály tagjai
A szakosztálynak tagja lehet az Országos Erdészeti Egyesület
tagja, aki ezt a szándékát írásban kinyilvánítja, és a szakosztály
működési szabályait elfogadja.
Az Oktatási Szakosztálynak alanyi jogon tagja valamennyi alsó,
közép- és felső fokú erdészeti szakképző intézmény vezetője, vagy
annak képviselője, az intézmény azonban ezzel a jogával nem kö
teles élni.

6. A szakosztály működése
A szakosztály céljainak elérését, feladatának ellátását értekez
letein, ülésein, rendezvényein, illetve a tagok folyamatos munká
jával valósítja meg.
A szakosztály rendezvényei nyíltak. A rendezvényekre a szer
vező meghívja a szakmai főhatóságokat, az érintett oktatási intéz
mény fenntartóját, az Erdészeti Hivatalt.
Az éves munka értékelésére és a következő évi munkaterv el
fogadására a szakosztály évente egy alkalommal, december-január
hónapban év végi értékelő ülést tart. A szakosztály folyamatos
működéséről a vezetőség gondoskodik. Tevékenységéről az évközi
rendezvényeken, de legalább az év végi értékelő ülésen beszámol
a szakosztálynak.

7. A szakosztály vezetősége
A szakosztály vezetősége 3 főből áll:
- elnök
- elnökhelyettes
- titkár
A vezetőséget tisztségviselőnként a szakosztály tagjai egyszerű
többséggel, titkos szavazással választják.
A vezetőség megbízatása 4 évre szól. Az Egyesület minden
tisztújító közgyűlését megelőző 6 hónapon belül kell a szakosztály
új vezetőségét megválasztani.

Budapest, 1999. február 17.

FOLYAMATOSAN BELÉPŐ ÚJ TAGOK: Klein Zsolt (Veszprém FM HCs), Szilágyi Gábor (Visegrád HCs), Oroszt Gábor,
Tóth Orsolya Csoór Ildikó, Bujnóczky Zalán, Kladiva Tamás, Jakab Lénáit, Hacskó Péter (Mátrafüred HCs), Fenyősmé dr. Hartner
Anna Pataki Tamás (Kaposvár HCs), Juhász Zsolt, Iván János, Gál József (Sárospatak HCs), Bezeczky Gergely (Balassagyarmat
HCs) Csorba István (Gödöllő HCs), Kovács Miklósné, Gál Sándor (Zalaegerszeg HCs), Ludmerszki János, Nemes Sándor, Sőrés
Imre.'Medvegy András, Száraz Sándor, Tóth István, Nagy István (Szolnok HCs), Szabó Zoltán, Zimbrán Mihály (Gyula HCs), Tóth
Ágoston (Baja HCs), Aradi Zoltán (Győr Eg.HCs).

Beszámoló
az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi Csoport 1999. április 8-án tartott évadnyitó rendezvényéről
Az egyesület helyi csoportja a Vértesi Erdő Rt. Pusztavámi Erdészeténél tartotta idei első ülését.
A megjelenteket Kubinyi Balázs, a Pusztavámi Erdészet vezetője és a helyi csoporttitkár üdvözölte.
Káldy József országos egyesületi elnök tartotta az első napirendi pontot, a megújult O E E eddigi, illetve tervezett prog
ramjáról. A részletes és színvonalas tájékoztató, valamint a feltett kérdés megvitatása után Schweighardt Ottó, a helyi csoport
elnöke köszöntötte az elnököt, megköszönve a tájékoztatót, valamint a tagság részvételét, és sok sikert kívánt a valóban szép
és tartalmas egyesületi program megvalósításához.
Ezek után rövid vadgazdálkodási, illetve a tavalyi, Miskolcon rendezett sportnapokról szóló videofilmek megtekintésére
került sor.
Ebéd előtt kulturális programra is lehetőség nyílott, a csókakői várrom megtekintésével egyetemben, ahol Sörédi úr a helyi
„ v á r v é d ő ' csoport elnöke, valamint a Vértesi Helyi Csoport elnöke kalauzolta a megjelenteket, jóleső érzéssel felmelegítve
a törökkori magyar történelem és a mintegy vele karonfogva járó üdvtörténet történelmi emlékeit.
Az igazán pompás ebéd után nagyon kellemes titkári és elnöki - feleségeik tiszteletére választott - borok fogyasztása
közepette hasznos, nagyon komoly szakmai beszélgetéssel fejeztük be idei első egyesületi összejövetelünket.

Schweighardt Ottó
H.Cs. elnök

•

Tájékoztató

A Pilisi Helyi Csoport elmúlt évi programjából

Az OEE Szeniorok Tanácsa (SzT) 1999. március 17-én az
ERTI tanácstermében tartotta az ez évi első kibővített ülését. Az
SzT elnöke az üdvözlő szavak után ismertette a napirendet, mely
nek fő témájaként az erdészeti kutatás jelenlegi helyzetének és
jövőjének megismerését, megvitatását jelölte meg. Felkérte dr.
Führer Ernő főigazgatót, hogy a tanácskozást indító előadását tart
sa meg. A főigazgató ismertette a kutatással foglalkozó, a törté
nelem során többször is megváltozott elnevezésű intézmények tör
ténetét, megemlékezett a még ma is élő, már sok éve nyugdíjba
vonult, de a szakunkban még mindig aktívan munkálkodó termő
helyfeltáró, erdőművelő, erdővédelemmel, ökológiával és erdőhasználattal foglalkozó, hazai és nemzetközi elismerést szerzett ku
tatókról. Drámai szavakkal ecsetelte, hogy 1990 óta az állami tá
mogatás évről évre csökkenő értékű, ezért a kutatás igényelte jó
szakemberek megtartása, a kiesettek pótlása anyagi okok miatt
egyre megoldhatatlanabbá válik. Egyes kutatási területeket, mint
az erdőhasználatot, a műszaki kutatást meg kellett szüntetni, az
ökonómiait pedig jelentősen csökkenteni. Az ERTI éves működési

Az „ÉV ERDÉSZE A PILISI PARKERDŐNÉL" díjat szép
bronz plakettel és jelentős pénzjutalommal első ízben Bakó Zsig
mond kerületvezető erdész vehette át. A pilisvörösvári kopárfásítás
1993-ban leégett, a 100 ha-os területen értéktelenné váló faanyag
felszámolásában és újraerdősítésében sziszifuszi munkát végzett és
végez kollégánk.
KÁRPÁTALJA ÉS KÁRPÁTOK bérceinek bevétele helyi cso
portunknak nagy vállalkozása volt ezen az áldott időjárású héten.
Ez a rendezvényünk az OEE Erdők a Közjóért Szakosztállyal kö
zös szervezésben zajlott. Meghirdetésekor attól féltünk, hogy
negyven jelentkező sem lesz. Végül is 82 fővel - tagtárssal és
hozzátartozóval, két vállalkozó szellemű buszvezetővel, és 2 Ika
rus 250-es busszal vágtunk neki a mai Ukrajna változatos minő
ségű útjainak, csodálatos szépségű tájainak. Sokak számára isme
retlen, többek számára ismerős, egyeseknek ifjúságukat jelentő tör
ténelmi földrajzi egységnek. Beregszász-Nagyszőlős-Huszt-TécsőAknaszlatina-Visk egykor virágzó városait, várait jártuk be Kovács
Sándor és Bakura-Sándor helyi tanáremberek idegenvezetésével.
Természetesen Szolyván, a szomorú „malenkíj robot' áldozatainak
emlékhelyét és Verecke híres szorosát sem kerültük el. A Tisza akkor még csendes folyócska - a Nagyág, a Tarac, a Talabor fo
lyók vizének káprázatát is magunkba szívtuk, Óriási maradandó
élményt nyújtott a Szinevéri tó, a Faúsztatási Múzeum, a rahói
térségben a Fekete- és Fehér-Tisza forrása és a hozzájuk vezető
kalandos „fakaruszos", platós utazások. Többek számára az O l ü m 
poszi ködbe burkolódzó Hoverla 2061 m magas csúcsának meg
mászása sem jelentett akadályt. Nem maradhat ki a felsorolásból
a tiszabogdányi őserdő 30-35 rű'-es fenyőfái, bükkjei, óriási szil
jei. Ezekre a helyekre, ekkora csoporttal nehéz lett volna eljutni
Iván Voluscsuk, Lazuckin György rahói bioszférás kollégák jó
szándékú vezetése nélkül.
A nemzeti tudatunkat erősítő - magyar vonatkozású - szobrok,
emlékművek megkoszorúzása között szerényen lapul a Fekete-Ti
sza forrása fölött található emlékkő, amely Tisza Lajos, egykori
egyesületi elnökünk, 1898-ban felavatott és a rongálások után erő
sen felújításra szoruló emléktáblája. A hegymászás, a kalandos út
fáradalmait pihenve a selymes füvű mezőben Oroszi Sándor mél
tatta a grófot. Beszélt nekünk a száz évvel ezelőtti vándorgyűlésről
is. A Hoverla patak folyóvá duzzadó szakaszánál Tóth Imre bá
tyánk emlékezett a negyvenes évek eleji faúsztatásokra.
Szállodai elhelyezésünk elfogadható, étkünk jó, magyarok-ru
szinok vendégszeretete emberséges volt.
Az előre jelzett és bebizonyosodott nagy megpróbáltatások és
nagy élmények útjáról mindannyian szerencsésen, egészségesen,
lélekben gazdagodva tértünk meg.
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költségének csak 39%-át biztosítja a költségvetés. Ez még az al
kalmazottak bérét sem fedezi. 61%-ot a szerződéses kutatásokból
kell előteremteni. E lehetőségek feltárása egyre nagyobb energiá
kat köt le, mert az erdészeti rt.-k kutatási igényeit a mindenkori
gazdasági helyzet és az rt.-k rövid távú anyagi érdekei határozzák
meg. Jelenleg az Intézet fenntartása kül- és belföldi pályázatok
elnyerésével és néhány jobban prosperáló erdészet rt. megrende
lésével oldható meg.
Az ERTI által jelenleg kutatott témakörök a következők:
- A természetszerű és kultúrerdők ökofiziológiája
- Az erdészeti génmegőrzés, a gyorsan növő fafajok termesz
tése
- Ökoszisztéma szemléletű erdőművelés
- Ökoszisztémák egészségi állapotának monitoring rendszerű
megfigyelése
- Ökoszisztémák egészségi állapotát befolyásoló tényezők okokozati összefüggéseinek vizsgálata
- A többcélú erdőgazdálkodás ökonómiai kérdései
- Környezetfejlesztés, területhasznosítás
Az előadottak vitájában a 22 résztvevő közül dr. Ghimessy

László, Jancsó Gábor, Zathureczky Lajos, dr. S. Nagy László, dr.
Erdős László, dr. Király Pál, Zágoni István és Beró Csaba vett
részt. A hozzászólók többek között felvetették a török mogyoró
telepítésének szükségességét, a megtermelt fa jobb hatásfokú hasz
nosítását, az új telepítések előtt annak eldöntését, hogy távlatban
mely fafajok feldolgozása és értékesítése oldható meg, miként le
hetne az erdészeti szakemberek tudását külföldön is értékesíteni?
Belföldön az erdészeknek összefogva foglalkozniuk kellene a
„Zöldek" tevékenységének helyes irányba terelésével. Be kellene
jobban kapcsolódni a tájhasznosítási kérdések megoldásába, az er-

dőtörvény módosításával helyre kellene tenni az ültetvényszerű er
dőgazdálkodást. Meg kellene oldani, hogy a felhalmozódott, érté
kes kutatási eredményekhez a magánerdő-birtokosok is hozzájut
hassanak. Az erdészet legyen egységes az alternatív földhasznosí
tás terén és kapcsolódjon be az. agrárosok ez irányú tevékenysé
gébe. A társadalmi szervezeteknek, pl. az OEE-nek kezdeményez
nie kellene, hogy a „Szövetség az Erdőkért" szervezet hozzon létre
egy az ERTI tevékenységét támogató kutatási alapot.
Dr. Führer Ernő válaszai után az SzT elnöke tájékoztatta a
megjelenteket az SzT folyamatban lévő ügyeiről:
- Korábbi javaslatunkra az OEE elnöke lépéseket tett a Soproni
Egyetem elnevezése tárgyában. Ismertetésre kerültek a javasolt el
nevezésváltozatok.
- Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület Tiszteletbeli
Tagok és Szeniorok Tanácsának elnökével tárgyalások folynak az
intenzívebb együttműködésről annak az 1988-ban az OMBKE és
az OEE akkori elnökének írásbeli megállapodása alapján, amellyel
létrehívták a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök Veteranisszimuszok
Körét.
- Az SzT és más erdészeti szervek javaslatára az OEE elnök
sége létrehívta az „Erdészcsillag Alapítvány"-t, amely hivatva lesz
megoldani az elaggott, egyedül maradt erdész szakemberek s öz
vegyeik gondjait. Az alapítvány kuratóriumában való részvételre
az SzT elnöke felkérést kapott.
- Az OEE közhasznú szervezetté válva négy táji alelnökből és
az SzT elnökéből álló „Szociális Bizottság"-ot hozott létre. Ez a
Bizottság az Szja-ból az OEE részére felajánlott összegekből éven
te több százezer forintos segélyt ítél oda az arra rászoruló erdé
szeknek.
- Az MTESz Aranydiplomás Mérnökök Köre keretében mű
ködő Szociális Bizottság, amelyben az OEE-t az SzT elnöke kép
viseli, 1999-ben is intézi az arra rászorulók méltányossági alapú
nyugdíjemelését és évenkénti egyszeri segélyezését. 1999-ben
azok az erdészeti nyugdíjas műszakiak és özvegyeik kérhetnek
méltányossági alapú nyugdíjemelést, akik több mint három éve
mentek nyugdíjba, akik három éven belül nem részesültek méltá
nyossági alapú nyugdíjemelésben, és akiknek házaspár esetében
az együttes havi nyugdíja nem haladja meg a 38 400 Ft-ot, egyedül
élés esetében a 30 700 Ft-ot.
- Az SzT négy tagja részt vett annak a hat fős munkabizott
ságnak a munkájában, amelyik az OEE Erdők a Közjóért Szak
osztálya kezdeményezésére megszövegezte az OEE elnöke részére
azt a tervezetet, amelyet javasoltunk megküldeni a FVM minisz
terének a mezőgazdaság által gazdaságosan nem művelhető terü
letek erdőtelepítése tárgyában.
- Az SzT tagjai az ülésre meghívott Beró Csabánál, az FVM
OEE helyi csoport titkáránál jelentkezhetnek a Nyírségbe közösen
tervezett szakmai útra. Az ERTI főigazgatója meghívására az SzT
tagjai f. év áprilisában vagy májusában részt vehetnek a Sárvári
Kísérleti Állomásra tervezett szakmai úton.

Dr. Szász Tibor,
az SzT elnöke

- Szeptember 2-án Kapuváron tartottunk ankétot, ahol „A fa
feldolgozás helyzete és fejlesztési irányai a Kisalföldi EG Rt. te
rületén" volt a téma. Megtekintettük a próbaüzemét tartó kapuvári
fűrészüzemi beruházást és a programot kiegészítettük a vitnyédi
Göbös majorban újonnan létesült vaddisznóskert meglátogatásával
és ismertetésével.
- Október 9-10-én a Kecskeméti társ Helyi Csoportot láttuk
vendégül Ravazdon.
- O k t ó b e r 16-17-én bonyolítottuk le csoportunk tapasz
talatcseréjét a Szombathelyi Erdőgazdaság Rt. területére A Sárvár
Farkaserdőben és az Őrségben tartalmas, kellemes programot ál
lítottak össze vendéglátóink.
- Október 5-11. között ismét megrendezésre került az „Erdők
hete"; minden erdészet tartott valamiféle rendezvényt a környeze
tében lévő iskoláknak, gyerekeknek. E sorozat keretében a győri
Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolával közösen konferenciát
szerveztünk „Egészségfejlesztés" címmel a környezeti nevelésről.
Az előadást is tartó Kocsis Mihályon kívül ezen is szép számmal
vettek részt kollégáink.
- Tovább ápoltuk más országok erdészeivel a kapcsolatokat.
Ennek keretében idén erdélyi (Parajdi erdészettől) kollégákat lát
tunk vendégül, illetve a Mosonmagyaróvári Erdészetnél dolgozó
kollégák tettek viszontlátogatást náluk. A Ravazdi Erdészet kép
viselői németországi tanulmányúton jártak, valamint egy csopor
tunk horvátországi szakmai utazást tett.
- Idén is folyamatosan foglalkoztunk a kisalföldi erdők, az er
dőgazdálkodás múltjának feltárásával. Kutatási, bemutatási tevé
kenységünk folyamatos, a történelmi, fotó- stb. anyagok felkuta
tása, rendezése kisebb-nagyobb lendülettel folyik. Az OEE veze
tősége az erdészeti emlékhelyek felmérésére akciót hirdetett, mely
nek során 22 objektumról tudtunk beszámolni, kitöltve az adatla
pot és térképet, esetlegesen fényképanyagot is mellékelve hozzá.
Ide tartozik, hogy szeptember 17-én Szanyban kopjafát állítottunk
Tóth Jenő erdőmérnök, egykori szanyi erdőgondnok emlékére.
- Idén az OEE vezetősége kezdeményezte a nehéz körülmé
nyek között élő idős nyugdíjas kollégák, erdészeti dolgozók támo
gatásának felkarolását. A körzetünkben összegyűjtött 25 nyugdíj
emelési és segélyezési kérelmet továbbítottuk a nyugdíjintézethez.
Az OEE által elbírált és adott segélyezés keretében tőlünk 18 je
lentkező régi dolgozónkból 5 fő kapott egyszeri pénzbeli segítséget
(egy-két 10 ezer Ft-ot személyenként). Ezt a segélyezést az OEE
az Szja 1%-ából felajánlott összegekből valósította meg.
- Az MTESz-szei is igyekeztünk tartani a kapcsolatot. Részt
vettünk több helyi és országos rendezvényén. Pl. november 3-án
a Tudomány Napja alkalmából rendezett 50 éves jubileumi kon
ferenciáján, ahol az OEE-ről mint egyik alapító tagról és második
legidősebb tagegyesületről dicsérőleg emlékeztek meg.
- December 16-án tartottuk hagyományos évbúcsúztató záró
rendezvényünket, melyen összegeztük s értékeltük végzett mun
kánkat, helyi pályázatokat hirdettünk meg, úti beszámolókat néz
tünk és hallgattunk meg, majd felvázoltuk a következő évi terve
inket.

Greguss László Géza
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OEE H.Cs. titkár

Az OEE Győri Erdőgazdaság Helyi Csoport 1998. évi
tevékenysége

n

- Február 4-i rendezvényünkön az egyesületben zajló tisztújí
tási folyamat részeként tartottuk meg a helyicsoport-választásokat.
Ugyanekkor ankétot is tartottunk: „Az erdőről és az erdő védel
méről, valamint a természet védelméről szóló törvények szabta kö
telezettségek a kisalföldi erdőművelők számára" címmel.
- Február 20-án tartottuk a hagyományos győri erdészbált.
- Március 11-én házigazdái és tagtársaink (Kocsis Mihály, Ma
gyar Zoltán, Széphalmi László) révén tevékeny résztvevői is vol
tunk Ravazdon az „Erdészeti Erdei Iskolák" Szakosztály rendez
vényének
- Május 22-23-án 11 fővel vettünk részt Nagykanizsán a Ván
dorgyűlésen és az OEE tisztújító közgyűlésén. A különféle szak
osztályok életében, azok rendezvényein rendszeresen részt vet
tünk.

Megdöbbentve ért bennünket a hír, hogy Genáhl Mátyás fővadász szolgálata teljesítése közben egy véletlen baleset folytán
1999. január 21-én életét vesztette.
Alig múlt 47 éves, amikor egy eltévedt golyó az életét kioltotta.
Már gyermekkorában édesapjával járta az erdőt, aki a Vaskúti Va
dásztársaság elnöke volt. Tanulmányait az általános iskola elvég
zése után így természetesen a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Tech
nikumban folytatta. Technikusi oklevelét megszervezve a Gemenci
Állami Erdő és Vadgazdaság - ma Gemenc Rt. - területén he
lyezkedett el vadászként, majd később fővadászi munkakörben.
1999. január 27-én temették el Baján. Utolsó útjára családja,
volt osztálytársai, tanárai, munkatársai és vadászvendégek kísérték.

GENÁHL MÁTYÁS (1951-1999)

Dudás Pál

TATA CREW CAB turbó diesel 4X4
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A világ harmadik legnagyobb járműgyártó
csoportja, a TATA konszern autógyártó társa
ság mintegy 60 országba exportálja járműveit.
A magyarországi vezérképviseletet ellátó
SWISSCAR Rt. révén a hazánkban még kevéssé
ismert márka egyre népszerűbb nálunk is. Je
lenleg két típusa van itthon forgalomban.
A T A TA 2. 0 D diesel p i c k - u p egy már be
vált, praktikus, 950 kg összteherbírású, robosztus
felépítése ellenére meglepően mozgékony ha
szonjármű, ami jól bírja a gyűrődést, erről tanús
kodnak a járművet nap mint nap használók is.
A duplakabinos, összkerékmeghajtású
T A T A t u r b ó d i e s e l 4X4 c r e w c a b igen

sokoldalúan használható, a munkában és a
szabadidőben egyaránt. A tágas és kényelmes
kabin 5 személyes, míg a raktérben 8 5 0 kgnyi áru szállítható. A haszonjármű a z ország
utakon és a földutakon egyaránt könnyen kor
mányozható, a z igény szerint kapcsolható fe
lező, valamint a z automatikusan működő,
részlegesen önzáró hátsó differenciálmű pe
dig a Különlegesen nehéz helyzetek leküzdésé
ben segít.
A TATA haszonjárművek esetén nem csu
pán a menet- és rakodási tulajdonságok kü
lönlegesek, hanem kategóriájuk legkedvezőbb
árú autói közé tartoznak.

«1» TATA
T A T A t u r b ó d i e s e l 4X4 c r e w c a b 3
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Emlékeztető az Erdészeti Lapok 1999. április 13-i
szerkesztőbizottsági üléséről
(szerkesztett

változat)

Tájékoztatók, bejelentések
A március 24-i Választmányi ülés elfogadta Járási Lőrinc szer
kesztőbizottsági tagságát, így ezen az ülésen már üdvözölhettük
körünkben. Létszámunk 14 fő lett.
Az EL főszerkesztői tisztségére kiírt pályázatra Ormos Balázs
és Pápai Gábor nyújtott be pályázatot. Az Elnökség tagjai el
lenezték a főtitkári és a főszerkesztői tisztség összevonását és
azt javasolták, hogy vállalkozási formában Pápai Gábor töltse
be a főszerkesztői tisztséget. Az elnök döntése: Pápai Gábor
1999. december 31-ig betölti a tisztséget és legkésőbb december
első felében eldől, hogy a későbbiekben folytatódik-e az együtt
működés. Az Elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a fő
szerkesztői munkát és az elnök folyamatosan konzultál a főszer
kesztővel.
A jelenlévők megerősítették az alakuló ülésen már elhatározottakat: meg kell őrizni a főszerkesztő szuverenitását és az SzB
nem kíván közvetlenül belefolyni az egyes lapszámok összeál
lításába.
Az egyes lapszámok értékeléséről tovább folyt a vita. Altalános
vélemény volt, hogy egy-egy lapszám értékelésének nincs sok
értelme, ilyenkor csak a nagyon kirívó dolgokkal lehet vagy
érdemes foglalkozni. Legalább fél évet várni kell, hogy párhu
zamot lehessen vonni az elmúlt évi (évek) és a mostani félév
tendenciái között, illetve meg lehessen ítélni, hogy elhatározá
saink visszatükröződnek-e a lapban.
Kitüntetési javaslatunkat a Díjbizottság nem vette figyelembe
az Alapszabályra hivatkozva, amely a HCs-ok és a SzO-ok szá
mára teszi lehetővé a javaslattételt. Megjegyzem, hogy az álta
lunk Bedő-díjra javasolt dr. Anda István elnyerte a díjat.
A márciusi lapszám jobb minőségű papíron és más technikával
készült. Ennek a minőségnek a megőrzése cca 50 000 Ft/hó
többletköltséggel járna. A főtitkár tájékoztatása szerint a jobb
minőségű papír további használatának fedezete rendelkezésre
áll.
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Az SzB egyhangúan kéri, hogy legalább a jobb minőségű papír
alkalmazása állandósuljon, ha a levilágítási technológia nem is.
Ismét kérjük az elnökséget, hogy a fotók költségtérítésével kap
csolatos javaslatot szíveskedjen megvizsgálni.
Megvitattuk a fotók problémakörét. Sok jó fotó jelenik meg a
lapban, de a papírminőség miatt nem érvényesülnek (ez a gond
most megoldódni látszik!). Kevés a beküldött anyag. A májusi
lapban felhívást teszünk közzé fotóanyagok beküldésére és ezt
rendszeresen ismételjük.
A beérkező anyagokból igyekszünk kiválasztani címlapra alkal
mas fotókat is. A szelektálásba, zsűrizésbe bekapcsolódik az
SzB is.
További javaslatok: a 2000. évi közgyűlésre írjon ki fotópályá
zatot az Elnökség és a beérkező fotókból rendezzünk kiállítást
Székesfehérváron.
Király Pál javasolta, hogy szervezetileg fogjuk össze az erdész
fotósokat, és ahogy a NIMRÓD fotóklub működik, megalakul
hatna egy ERDÉSZ fotóklub is.
Pápai Gábor beszámolt az Élet- és Tudománnyal és egyes er
dőgazdasági részvénytársaságokkal folytatott tárgyalásairól, me
lyek az augusztus 11 -ei teljes napfogyatkozáshoz köthető ren
dezvények (csillagászati és erdészeti programok) szervezésével
voltak kapcsolatosak.
A IV. Erdőpedagógiai Szemináriumra ugyan az EL nem kapott
meghívást, de egy részletes beszámolóra kaptunk ígéretet. A
rendezvényt fontos eseménynek tartjuk, szeretnénk beszámolni
róla.
Megalakult az OEE-től független PRO SILVA HUNGÁRIA
Egyesület Varga Béla szervezésében. Az alakulásról és Ottó
professzor magyarországi látogatásáról szóló híradásra igéretünk
van.
Javaslat érkezett Nagyváradról külhoni erdészportrék megjelen
tetésére. Nagyon j ó javaslatnak ítélte az SzB a kezdeményezést,
ezért felkérte a főszerkesztőt, hogy a főtitkárral vitassa meg a
részleteket és tájékoztassa az SzB-t a megbeszélés eredményé
ről.

Összeállította:
dr. Szikra Dezső, az EL SzB elnöke

