
A Z ERDÉSZET I L A P O K 1993 . ÉV I T A R T A L M A 
bonyi érdemei csorbílhatatlanok ! 9 4 
POCI József;  A z erdőgazdálkodá s cs természetvédele m c . konferencia alternatí v ajánlat a •  4 5 
r Alpár  Tibor:  A magyar faipar fejlődési iránya i és lehetőségei 32 9 
T Anda  István:  Ellenőrzőbizottság i jelenté s 27 1 
nuka Eszter:  Mé g egyszer a Lymc-kórról 15 5 
r. Antall József:  Megnyit ó az Országos Erdészgyűléscn 9 7 
palóczky István:  A  jó vátesz: jóvá tesz? 3 1 
palóczky István:  Rekvie m minapi erdőkéit 30 4 
sztalos István:  Aránytevesztése k 7 9 
szlalos István:  Erdőgazdálkodá s Szabolcs-Szalmár-Bere g megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteibe n 11 3 

ago Bertalan:  A z ÁV Rt. decemberi konzultatív értekezletérő l 4 7 
alsay Endre:  A KEFAG természetszer ű erdőállományo k létesítéséve l kapcsolato s és tájalakító tervei a Hanságban 33 2 
alsay Sándor:  A  hansági égererdő k felújítás i lehetősége i 33 7 
aranyai Katalin:  Hozzászólás a  közgyűlésen 28 7 
arátossy Gábor:  Főtitkár i beszámol ó 26 9 
>r Bartha Dénes:  A  felső-tiszai hullámté r hasznosításána k tapasztalata i 7 8 
)r Bartha Dénes: Tuzso n János, mint erdész 15 8 
)r Bartha Dénes:  Fehé r nyár szaporítóanyag-gazdálkodásunk időszer ű kérdései 21 4 
)r Bartha Dénes:  Veszélyeztetet t növényfajo k é s az erdőgazdálkodás 17 7 
)r Bartha Dénes:  Módosul t a védett növényfajo k kör e és eszmei érték e 38 6 
\án István:  A z 1992-2031. évi országos véghasználat-hozam szabályozás 7 1 
ián István:  A  vadkár miatt okszerűen lőn i és nem irtani kell 31 1 
Ián István:  Vissz a a természethez 34 2 
tedŐ Albert: ínség , sztiáj k és erdő! 2 4 
teró Csaba:  Tanulmányúton Németországban 5 5 
)r. Bod Lajos: Nem győzött meg 5 0 
ir. Boda Zoltán -  dr.  Kolonils József:  Vegyszere s gyomirtá s az erdőgazdálkodásban korszer ű herbicidek alkalmazásával 16 3 
)r Bondor Antal:  Emlékérme k átadás a 27 3 
tordács Sándor:  Genetika i vizsgálatok származás i körzete k kialakítás a érdekében 13 6 
lorovszky Samu:  Magyarorszá g vármegyé i c s városai: Somogy vármegy e 26 0 
trokés Tamás:  A z FM Erdészeti és Faipari Főosztály nemzetköz i kapcsolata i 1992-ben 2 4 
tús Mária:  A z Erdő felügyelőség „megsegítéséről " 29 3 
)r Burschel,  P:  Vadkármegelőzés 18 9 

Sebe Zoltán:  Kórháza k biológia i védelm e fiioncidokka l 18 2 
Csillag László:  Eg y kiszáradt, öreg fáho z ' 2 
"soka Péter:  A z ENSZ/EGB „ICP Forcsl l»rogramme Task Force" IX. ülés e elé 12 0 
"sóka Péter  Szepesi  András:  A z ENSZ/EGB „IC P I-orest Programmc Task Force" IX. ülése elé 17 0 
"soníos István  dr.  Magas László: A  „('" változat hatás a az erdőre a Szigetközben 8 7 
")r. Csolönyi  József:  Éghajlatváltozá s -  ú j erdőtelepítési stratégi a 8 6 
9r. Csolönyi  József:  Hogya n született a magyar természetvédelem? -  12 7 
Dr. Csolönyi József:  Kell- e az erdőmémoknek a  pszichológia é s a szociológia? 24 9 
Dr. Csolönyi  József:  Hozzászólás  a  közgyűlésen  25 7 
Csuka Imre:  Kesken y ösvényen 24 8 
Dr. Czerny Károly:  Tisztel t Környezetvédelmi Tanácskozás ! 18 1 

Darvas Lászlóné  Kiállítá s a Vajdahuny ad-várban 32 2 
Dauner Márton:  Gazdaság i rendszerváltás , átalakulá s a hazai erdőgazdálkodásban 2 
Oauner Márton:  Erdögazdálkodásun k időszer ű kérdései 28 0 
Dobos Sándor:  Erdőművelé s egy világváro s árnyékában 23 8 

Elek Sándor: A  nyárfalcrmesztés technológia i tapasztalata i a  Nyárfalugosi Állam i Gazdaságban 8 0 
Erdészeti fórumok:  Levé l dr. Gergácz Elemér úrnak FM miniszternek a benyújtott vadászat i törvényterveze t tárgyában 2 7 
Erdészgyütés I.  (Országos) 9 7 
Dr Erdős  László:  A  Nemzetközi Nyárf a Bizottság XIX . ülés e 10 6 
Eszes Eerenc:  A tavaszi félé v eseménye i a  középfokú erdészet i oktatás i intézményekbe n 23 4 

Fagazdasági Országos  Szakmai  Szövetség:  Állásfoglalá s 36 5 
Eábián István:  Hozzászólá s a közgyűlésen 28 7 
Tejes Dénes:  Hozzászólá s a  közgyűlésen 28 7 
TM Erdészeti  és  Taipari  TŐosztály é s EM Erdőrendezési Szolgálat:  Erdészet i politikán k é s gazdálkodásunk főb b jellemzői 9 
Tolcz Tóbiás:  Kine k kell a tanerdő? *  8 5 
Dr Führer  ErnÖ:  Ez lenne a megoldás? 4 6 
Dr. Führer Ernő:  MT A Erdészeti Bizottságána k 1992 . dcc. 10-é n hozott határozata 4 7 
Dr. Führer Ernő:  A z ökológiai alap ú erdőművelés növel i erdeink stabilitását 16 6 

Geleta Ferenc:  Belyárvilág 26 3 
Geleía Eerenc:  Somogy i kapcsolatok az Országos Erdészet i Egyesülette l 26 4 
Geleta Ferenc:  Dr . H . C. Dr. Haracs i Ujos 1898-1978 25 8 
Gencsi Zoltán:  Szabolcs-Szaimár-Berc g megy e természeti értéke i 8 1 
Gencsi Zoltán:  Közöse n talá n többre mennénk! 1 4 
Gera Pál: Gondolatok a vadállomány becslésérő l 31 5 
Gerely Ferenc:  A  XXV. Európai Erdészet i Síversen y 12 2 
Ghulam Mohammad Szabó  István  Mihály  -  Conteras Fnrique:  A kocsánytalan tölg y baktériumtársa i 9 1 
Gólya János:  Fakitermel ő verseny az Alpokban 39 1 
Dr GőböIÖs  Antal:  A z alföldi erdőgazdálkodá s sajátosságai 19 7 
Griess Othmar:  Va n jövője az erdőrendezésnek? 17 4 
Gyenes István:  Fenyőág  60 
Dr. Gyenesi István:  Hozzászólá s a közgyűlésen 28 6 

Dr Halász  Gábor:  Kísérle t a hozam szabályozásra 15 1 
Hardy László:  A  természetszerű erdőgazdálkodás helyzete Baranya megyében 37 6 
Dr. Horváth Béla:  Felsőfok ú agrár-tankönyve k az ITSZB gondozásában 25 1 
Dr. Horváth Gyula:  Eehérfoltos fenyöormányo s rendkívül i károsítás a kopárfásítás i területe n 38 9 
Horváth János:  Nemzetköz i Erdés z Verseny 24 2 
Horváth József:  Terep i bejárás 26 5 
Dr. Horváth László:  Szalonkázá s '91-ben 12 3 



Jérőme René:  Erdein k jövőjéért 7 
Jéröme René:  Az  erdőgazdálkodás és a természetvédelem 4 3 
Jéröme René:  Ű j Nemzeti Nyárfabizottság 5 1 
Jérőme René:  Sz ó érte eleinket 24 1 
Jéröme René:  Emlékezé s Dr . W. Hiteid professzorra 24 3 
Jéröme René:  Elhuny t Dr. h. c. Hans Leibundgut, a szálal ó erdőművelés apostola 20 6 
Jéröme René:  Lign o Nóvum '92 31 8 

Dr Kalmár  János  Szendreiné  Korén  Eszter:  A  gödöllői arborétu m földtan i sajátossága i 20 7 
Kató Pál:  Erdő nélkül nincs víz, de víz nélkü l sincs erdő 14 9 
Kató Pál  N e sutor ultra crepidam 34 3 
Kádár Zsombor:  A  görgényszentimrei erdészet i oktatá s első évtizedei 22 7 
Káldy József:  Barany a 37 2 
Kárpáti László:  A z erdőgazdálkodás és természetvédelem c . konferencia ajánlásai 4 4 
Dr. Kárpáti László:  Hozzászólás  342 
Kertész József:  Születésna p 35 6 
Dr. Kollwentz Ödön:  A z erdőgazdálkodás ellenőrző hatósága - az erdőfelügyelőség (I . rész) 6 9 
Dr Kollwentz  Ödön:  A z erdőgazdálkodás ellenőrz ő hatósága - az erdőfelügyelőség kialakulása , munkássága és jövője (II. rész,) 10 9 
Dr. Kollwentz Ödön:  Köze l fé l évszázad az alföldfásítás szolgálatába n 24 7 
Kocsis László:  Csertalajo k erdeinek egészség i állapot a 34 1 
Kosáry Domokos:  Megnyit ó 8 
Dr. Kosztka Miklós  Péterfalvi  József:  Fenntartás i feladatok a hazai erdészeti úthálózato n 13 0 
Kovács Gábor:  Egye s erdészeti beavatkozáso k várhat ó hatásai az erdei ökoszisztémákra 20 5 
Kovács Gábor:  Szabolcs-Szatmár-Bere g 7 3 
Kovács Gábor:  Hogya n csináljunk erdészet i politikát ? 11 9 
Kovács Mihály:  A  rábaközi tájba n végrehajtott ví z szabályozások történet e 34 0 
Köveskuti György:  Erdész-vadás z találkoz ó Valkón 35 3 

Lakatos József:  Beszámol ó a keménylombos faalapanyag cellulózipari hasznosítás a érdekébe n végzett kísérletekről 18 7 
László Péter:  Ato m katasztrófák é s a közép-európai erde i ökoszisztémák 17 6 
László Sándor:  Akáctcrmcszté s a Nyírségbe n 14 1 
Dr. Lelkes Lajos:  Tanköny v - szakkönyv kiadá s 12 6 
Dr Lenár  György:  A  kocsánytalantölgy-pusztulás eddig i tapasztalatai a Zemplén-hegységben 29 7 
Lesznyák József:  Emlékezé s az alföldfásítás évszázadár a 13 8 
Lukács Zoltán  Bancsi  Attila: Űj faápolási rendsze r 4 3 

Dr. Majer Antal:  „A z erdő poézise" című antológia ürügyé n 27 5 
Magyar Lajos:  A  Duna-Tisza közi hátsá g vízgazdálkodás i probémá i 21 1 
Magyarország Erdőiért  Egyesület,  OEE:  Felhívás 36 1 
Magyarország Erdőiért  Egyesület:  Alapítólevé l 36 2 
Magyarszéki Béla:  Hozzászólá s a közgyűlése n 28 7 
MTA Agrártudományok  Osztálya  erdészeti  bizottsága  állásfoglalás a az állami erdőgazdálkodás átalakítása tárgyában 6 
Márkosi Lajos:  Erdésze k Máramaroso n 9 2 
Dr. Mátyás Csaba:  Erdőrezervátum: új koncepció tör utal 1 3 
Dr Mátyás  Csaba:  Az A!só-Duna-ártér változása 16 3 
Dr. Mátyás Csaba:  Negyed évszázad globáli s erdőtelepítése a mérlegen 24 9 
Mészáros Béla:  A z erdészet aktuális kérdései 33 1 
Mészáros Gyula:  Bolla László (1920-1949) 32 1 
Mikulás Béla:  Termelőszövetkezet i erdőgazdálkodá s - 1992 12 9 
Mikulás Béla:  Eg y csónakban evezünk 31 9 

F. Nagy Györgyi  -  Szemerey Tamás:  Moó r Arthur (1923-1985) 23 3 
Nemesszeghy László:  A  jugoszláv, illetve szlovén-magyar erdészet i egyesület i kapcsolatok, cs a „Pannónia " rendezvények 2 1 
Dr. Németh József:  TE S '93 innovációs kiállítás 23 1 
Nyerges Éva:  Erdészeti cs Faipari Szakvásár és Országos Erdészeti Találkoz ó 23 2 

ódor József:  Egysége s számítógépe s erdőkezelő i információ s rendszer 30 1 
OEE elnökség:  Tájékoztat ó az, AV Rt. Igazgató Tanácsának 4 9 
Oláh Tibor:  Vízügy i erdők , fásítások , közjólét i erdő k Szabolcs-Szatmár-Bere g megyébe n 11 5 
Ormos Balázs:  Kine k kell a tanerd ő 15 2 
Ormos Balázs:  Hozzászólá s a közgyűlése n 28 7 
Ortutay L.  Gyula: Menteni, ami még menthet ő 14 8 

Dr. Papp Tivadar:  A  természetszerű erdőgazdálkodás lehetősége i az Alsó-Duna-hullámté r erdeiben 16 1 
Dr. Papp Tivadar:  PR O SII.VA I. Európai Kongresszus 29 4 
Dr. Papp Tivadar:  A  PRO SILVA magyarországi csoportja 1993 29 6 
Dr Papp  'Tivadar:  Lesz- e folytatás? 30 3 
Dr Páll  Miklós:  A z erdőgazdaságok tervezett átalakulásáról 4 8 
Pápai Gábor:  A z erdőfenntartási é s a vadgazdálkodás i ala p parlamenti vitájáról 3 3 
Pápai Gábor:  A z erdőgazdálkodás helyzetével , gondjaival kapcsolatos állásfoglalás 3 9 
Pápai Gábor:  Ki k csinálják az erdészeti politikát ? 6 5 
Pápai Gábor:  Beké t a  jóakaratú erdészeknek 12 5 
Pápai Gábor:  Interj ú Balogh János professzorral 19 9 
Pápai Gábor:  Csuta k 23 1 
Pápai Gábor:  N e adjuk oda! 31 6 
Pápai Gábor:  Beszélgeté s dr . Boros Péter belügyminiszterrel 32 5 
Pápai Gábor:  Klagenfur t 1993 32 7 
Pápai Gábor:  Erdőbirtokoso k szövetkezet e Abádszalő k 35 4 
Pápai Gábor:  Band i bácsi 35 9 
Pápai Gábor:  Interj ú Niesslein professzorral 36 8 
Pechtol István:  Érdekessége k az 1946-os kommunista földosztások idejéből , zalában 32 0 
Pechtől István:  Mezőhegyes i vadászatok , 1946-195 0 (I. rész) 35 1 
Pintér Ottó:  Erdésze t európai szemmel 9 5 
Péterfalvi József:  Erdészet i uta k számítógéppel támogatot t tervezése 13 4 
Prandl, Friedrich:  Az erdőélésnck is megvannak a határai 2 2 
Purger Zoltán:  Kell- e nekünk őserdő? 18 3 
Purger Zoltán:  Mentsü k meg a szileket 22 6 
Purger Zoltán,  Tóth  Zoltán:  Láthatatla n kapcsolato k 21 0 

Rakk Tamás:  Gondolato k magyarországi erdészet i vezető k május i bajorországi tanácskozásáró l 20 2 
Rakonczay Zoltán:  Szertefoszlot t álmok , avagy az erdők második trianonja 19 5 
Rakonczay Zoltán:  Vélemények , elírások , hibák , tévedése k 24 0 



Dr. Rácz József:  Erdőfeltárá s világbank i hitelbő l 13 0 
Regős István:  Orfil i kaland 3 7 8 

Reményfy László:  Óserdő-tűznézőbe n 30 4 
Reményfy László:  A  föld- (és vadász) törvény elé 35 0 
Retkes M.  László:  Százéve s a Görgényszentimrei Erdészet i Szakiskola 22 8 

Safcsák Judit:  A z üdülőerdő-gazdálkodás és erdőművelés kapcsolata 23 8 
Dr. Sárvári János:  A  közönséges di ó erdészeti hasznosításána k lehetősége i 19 9 
Szedlák Tamás:  A  klímaváltozás és erdeink jövője 34 4 
Szelcsányi György:  Vadgazdálkodás , fahasználat , fafeldolgozá s a  budapesti erdészetnél 23 9 
Szetekovszky László:  Eltűn t fasorok és erdősávok nyomába n 23 9 
Schmotzer András:  Újév i köszönt ő v * 
Schmotzer András:  Elnök i köszönté s a  vándorgyűlésen 25 7 
Schmotzer András:  A  közgyűlés megnyitója 26 9 
Schmotzer András:  F M EH Dauner Márton elnöknek 32 8 
Dr. R.-né dr. Schneider Ildikó:  Sopron i erdész és faiparos diákok barát i köre " 6 
Sipos István:  KST-származékcrdő k felújítás a alátelepítésse l 39 0 
Dr. Sólymos Rezső:  A  szövetkezeti erdő k helyzete és jövője 4 0 
Ifj. dr. Sólymos  Rezső:  A  budapesti erdők a közjólét szolgálatába n 23 7 
Somogyi I.  Csilla: A növényvilág sokféleségéne k megőrzés e 17 9 
Dr. Somogyi Zoltán:  Fotoszintézis - és transzspirációmérés 13 5 
Dr. Somogyi Zoltán:  A z erdőrezervátumokban folytatand ó kutatáso k néhán y általános kérdése 30 5 
Slauffenberg, F.  L.: Gazdaságorientált tevékenység Európ a erdeinek jövője érdekébe n 1 5 
Stotlmayer Ákosné:  Milye n fenyők alkotjá k a  füzérradványi védet t fasort? 23 4 
Sörnyei Gábor:  A  minőségi csoportos gyérítésrő l 5 2 

Szabados János:  Válas z Pál l Miklósna k 4 8 
Szabados János:  Hozzászólá s a közgyűlésen 28 6 
Szabados János:  Tisztségviselő k a z erdőgazdasági portfolióba n 33 1 
Szabó Ádám:  Júniusba n a Budapesti Természetvédelmi Igazgatósá g szakma i programot tartott 31 0 
Szabó Gábor  Dobrosi  Dénes:  A z ártéri nem esnyár-termesztés az erdőfenntartás és a természetvédelem tükrébe n 14 7 
Szabó Gergely:  Erdőtűzoltá s az Egyesült Államokba n 38 3 
Dr. Szabó János:  A z erdőgazdálkodás ú j irányvonalai és hazai vonatkozásai 27 7 
Szalóky Tibor:  Köszönjük , megvagyunk 31 7 
Szántó Gábor:  Gondolato k az erdészeti szakigazgatásr a 19 3 
Szántó Gábor:  Somogy i erdők 26 1 
Szántó Gábor:  „Okszerűe n lőn i és nem irtani kell..." 31 3 
Dr. Szász Tibor:  Az OEE Szeniorok Tanácsának állásfoglalása 4 1 
Dr. Szász Tibor:  Mennyiből élne k az erdészeti nyugdíjasok ? 5 4 
Szebeni Sándor:  Meddig ? Uraim , lopják az erdőt! 34 8 
Szedlák Tamás:  A  klímaváltozás és erdeink jövője (I-II. rész) 344 , 387 
Szegedi Erzsébet:  Vadászterüle t árverezés e a Mátrában 5 0 
Dr. Szemerédy Miklós:  A  csemetetermelés eredménye i (jelenlegi gondjai) és ellentmondásai 14 4 
Dr. Szemerédy Miklós:  Eg y erdészpálya, maga a történelem 25 6 
Szentendrei Géza:  Tanulmányúton , tapasztalatcseré n < t Deutsche Waldjugendné l 15 7 
Dr. Szendrődi László:  Amerika i erdészet 15 3 
Dr Szodfridt  István:  Vizsgahóna p végén - kendőzetlenü l 23 0 
Dr. Szodfridt István:  A z erdőgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata 30 8 
Dr. Szodfridt István:  Könyvismerteté s októbe r B/3 
Szommer József: Jelölőversen y a z erdőnevelés szolgálatába n 21 6 
Dr. Szontágh Pál:  Erdőállományok egészség i állapot a a Nyírségben és a Szatmár-Bercgi síkságo n 11 1 
SzJnyi János:  Erdőgazda-tanfolyam , Péc s 37 2 
Dr. Szőnyi László  ford.:  Nők a z erdőgazdaságba n -  Norvégiába n 24 3 

Takács László:  Ujab b vizsgálatok az Asztalfőn 20 9 
Takács László:  Néhán y gondolat az erdők értékelhetőségérő l 18 4 

. Dr.  Tarján Lászlóné:  Zseli c története és természetvédelmi értéke i 27 9 
Telegdy Pál:  Vállalkozás a magyar erdőgazdálkodásban 20 3 
Dr. Temesi Géza:  Erdőrezervátumo k kijelölés e és fenntartása 14 6 
Dr. Temesi Géza:  A z Ózd környéki erdő k vagyonvédelme 21 8 
Dr. Tompa Károly:  Szőny i Lászl ó 35 7 
Dr. Tompa Károly:  Fé l évszázados bányász- , kohász- , erdésztalálkozó Sopronban 35 8 
Dr. Tompa Károly:  Kádá r Zsombor tudományo s munkássága 32 3 
Tóth Aladár:  Milye n elvek szerint fogunk gazdálkodni? 15 0 
Dr. Tóth Béla:  Nyárfatermeszté s a  nyírségi homokon 7 6 
Tóth István:  Kombinál t fatömegbecslés 18 6 
Tóth Zoltán:  Gondolato k a zuzmókról 18 0 
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Tisztelt Tagtársak! 
Nem búcsúztathatjuk el az óévet 

anélkül, hogy ne végeznénk számadást 
és nem kezdhetjük el az új esztendőt 
anélkül, hogy ne fogalmaznánk meg vá
gyainkat. 

Szigorúan szembe kell néznünk az
zal a ténnyel, hogy megtettünk-e min
dent a megtehetők közül, vagy talán 
szárnyszegve, feladva a reményt, búnak 
adtuk fejünket? Bizton állíthatom, hogy 
a reményt nem adtuk fel, sőt, a látszóla
gos (és tényleges) kudarcok is tovább 
erősítették bennünk jószandékú elhatá
rozásainkat. Lássuk tehát, mik voltak a 
kudarcok, és mik voltak a sikerek? Leg
főbb kudarcunk, hogy nem sikerült a 
rendszerváltozáskor kínálkozó előnyö
ket érvényesíteni a szakmánkban. 

- A szakma irányítása átvészelte 
ugyan a Földművelésügyi Minisztériu
mon belüli átszervezést olyan áron, 
hogy nem darabolták szél a főosztályt 
különböző helyettes államtitkárok alá 
tartozó blokkokba, hanem közvetlenül a 
közigazgatási államtitkár alá került. Ez 
látszólag az ágazat megbecsülését és si
kerét jelentette, valójában azonban ké
tes értékű elismerés. Nem lehet feladata 
az államtitkárnak a mai nehéz mezőgaz
dasági átalakulási helyzetben, hogy az 
erdészet „apró" ügyeivel foglalkozzon. 

Világossá vált, hogy ma sincs szak
mánknak a döntési körben megfelelő 
képviselője (legalább helyettes államtit
kári rangban). Messze vagyunk attól a 
céltól, amelyet egyesületünk választ
mánya megfogalmazott, miszerint egy 
minisztérium irányítása alatt kell a 
szakmát egyben tartani, megfelelő dön
tési hatalommal felruházott vezetővel. 

- Gyakran mondják, hogy az állam
igazgatási munka során a különböző el
képzelések az előkészítés időszakában 
megfelelő titkosságot követelnek, hogy 
miért, az talán érthető, mivel egy rende
let vagy törvény előkészítési munkája 
egy folyamat, és számtalan alternatíva 
vetődhet fel, az előkészítés során ezt 
„külsőkkel" nem'illik vitatni. Meggyő
ződésem, hogy ez teljesen téves felfo
gás, mivel mindaz, amiről két magyar 
ember tud, már nem titok, így „titkos" 
ügyiratként láttak napvilágot különböző 
„nem publikus" elképzeléseket tartal
mazó anyagok. 

- Nem lehet sikere a szakmánknak, 
hogy a kárpótlási törvények esetében 
az erdőállomány értéke nem érvénye
sül a licitálások során, annak ellenére, 
hogy ennek elméleti részét szakmai 
főosztályunk kiválóan kidolgozta. 

ÚJÉVI 
KÖSZÖNTŐ 

Miért kellett az állami erdőgazdaságok
nál kárpótlási erdőalapot kijelölni? 
Mint ismeretes, a törvény csak állami 
gazdaságokról rendelkezik. Mikor eb
ből eredően felveti a szakma, hogy je
löljük ki a dolgozói föld- (erdő) alapot, 
akkor már széles tiltakozásba kezdenek 
az illetékesek, hogy ez a rendelkezés 
csak az állami gazdaságokra vonatko
zik. 

- Tiszteletre méltó gondossággal ké
szítette elő a főosztály a kormányhatá
rozat felhatalmazása alapján az államer
dészet szervezetéről az előterjesztést. A 
végső szakaszban külső szakértői véle
mények meghallgatására is volt lehető
ség. Szeptember hónapban kerekasztal
megbeszélést folytattunk e témáról (mi
nisztérium, FAGOSZ, OEE, M D F szak
értői kör, szakszervezet). Sajnálatos, 
hogy a befektetett munka gyümölcse 
nem érett meg, ugyanis kétszer került 
minisztériumi értekezlet elé az anyag, 
azonban érdemi döntést ezen testület 
nem hozott. Bízunk benne, hogy a már 
több éve érlelt és többszörösen átdolgo
zott erdőtörvény-tervezetre - amelyben 
hatalmas munka fekszik már ezidáig -
nem vár hasonló sors. 

- Az 1992-es év az erdőgazdasági 
vállalatok esetében sikeres évnek volt 
mondható, vállalataink államigazgatási 
felügyelet alá kerültek. A szerencséseb
beknek egy év alatt négy gazdája volt 
(Vállalati Tanács, F M , AVÜ, ÁV Rt.). 
Ez a folyamat csak 19 állami erdőgaz
dasági vállalatot érintett, a három hon
véd erdőgazdaságot nem. A Honvédel
mi Minisztérium „stratégiai" okokból 
még mindig igényt tart ezen erdőteriile
tekre. 

- „Természetes" következménye 
volt a folyamatnak, hogy a „gazdák" 
közötti átmeneti időszakban „meglepe
tésszerű" vezetőváltozásokra is sor ke
rült. Mivel ennek nem adhattunk kellő 
nyilvánosságot, egyre több tagtársunk
ban fokozódottabizonytalanság érzése. 

Lehetne még folytami a sort, de nem 
nyugtathat meg az a vélemény, hogy 
más ágazatokban és szakmákban még 
rosszabb a helyzet! 

Sikerként könyvelhetjük el, hogy 
néhány szakosztályunk kivételével je
lentősen felpezsdült az egyesületi élet, 

a helyi csoportok és az egyesület vala
mennyi fórum-rendszere jól működött. 
Köszönet illeti a tagság közül azokat, 
akik ezt hittel és tisztességgel végzik. 

- Jóleső érzés, hogy a már pontos 
címlista alapján minden tagtársunkhoz 
időben eljut az Erdészeti Lapok című 
újságunk, amelyről összességében po
zitív a tagság véleménye. 

- Tovább növekedett a külföldi cso
portok érdeklődése hazánk erdőgazdál
kodásának megismerése iránt 1992. év
ben is. Igyekeztünk mind szakmailag, 
mind a kultúrprogramok és a vendég
szeretet tekintetében is megfelelni ezen 
igényeknek. 

- M i is kijuthattunk határainkon kí
vülre, jelentős létszámmal vettünk részt 
az Osztrák Erdészeti Egyesület vándor
gyűlésén, aPRO SILVA rendezvényén, 
valamint az Európai Erdészek római 
közgyűlésén, és több más alkalommal 
is. 

- Az 1992. évben anyagi helyzetünk 
stabilizálódott, amelyhez az egyéni és 
jogi tagdíjakon kívül hozzájárultak a 
már említett külföldi csoportok szerve
zéséből adódó bevételek. A jogi tagvál
lalatok támogatását ezúttal tisztelettel 
megköszönöm. 

->• Az óév során minden idők legna
gyobb országos és helyi sajtója volt 
szakmánknak, ha nem is mindig pozitív 
megítéléssel. Sok tagtársunk fogott tol
lat és nem elvtelenül, de meggyőződés
sel válaszolt, vagy vetett fel gondolato
kat szakmánk jobbítása érdekében. 

- Sikerült szinte valamennyi politi
kai párttal kontaktust teremtenünk, mert 
rá kellett jönnünk arra, hogy a döntés
hozókon múlik a szakmai törvények 
sorsa és szakértőként a magyar erdők 
ügyéért „pártoktól függetlenül" felsora
kozni kötelességünk. 

Vágyainkat illetően bízom benne, 
hogy az újesztendő újabb sikerek, a 
szakmai törvényalkotások éve lesz, 
hogy a Parlament elfogadja az erdő-, a 
természetvédelmi és a vadászati törvé
nyeket. A vállalati gazdálkodók eseté
ben pedig reményeink szerint az ÁV Rt. 
jó gazdának fog bizonyulni. 

E gondolatok jegyében kívánom va
lamennyi tagtársunknak, hogy az új esz
tendőt bizakodó reménnyel és egymást 
megbecsülő szemléletünk erősítése 
mellett sikeresen, szeretett szakmánk 
érdekében és egyben hazánk gyarapo
dásán munkálkodva éljük meg békében 
és egészségben. Üdv az erdésznek! 

Schmotzer András 
elnök 



DAUNER MÁRTO N 

Gazdasági rendszerváltás,  átalakulás 
a hazai erdőgazdálkodásban 

Az 1980-as évek végén intézményi
leg elindult politikai rendszerváltozás -
ahogy általában a nemzetgazdaságban 
és az agrárgazdaságban - alapokat érin
tő átalakulást indított el a hazai erdő
gazdálkodásban is. Az alapvető átala
kulás, mint ismeretes, érinti a tulajdon
viszonyokat, a jövedelemelosztást, a 
magánvállalkozás kiteljesedését, az ál
lam közvetlen vállalkozói szerepválla
lásának visszaszorítását, a foglalkozta
tottságot, munkanélküliséget, szociális 
gondoskodást stb. 

Már az átalakulás kezdetén látható 
volt, hogy a rendszervállásból fakadó 
feladatok tovább nehezítik az örökségül 
hagyott gondok, terhek rendezhetősé
gét. A rendszerváltáshoz kapcsolódó 
feladatok mértéke, nagyságrendje 
ugyanis egyértelműen ma sem tisztáz
ható abban az értelemben, hogy mikor, 
milyen mértékben végezhető el; és a 
gazdasági rendszer működtetése, szabá
lyozása mikortól folytatható „normális" 
módon. Ugyanakkor azonban egyértel
műen megállapítható, hogy az öröksé
gül hagyott feladatok mellett a gazdasá
gi visszaesés, az értékesítési körülmé
nyek megváltozása ezen a szakterületen 
is komoly gazdálkodási, finanszírozási 
és likviditási gondokat okoz. 

Az örökségül maradt terhek közül az 
erdőfelújítások jelentős mértékű felhal
mozódását, a rendezetlen vadkárkérdé
seket, az Erdőfenntartási Alap szabá
lyozatlan pénzügyi ellenőrizhetőségét, 
az indokolatlan kifizetésekből fakadó 
forráshiánytkiemelve is látható, hogy a 
szakterület számára a problémák önál
lóan nézve is rendkívül komoly kihívást 
jelentenek az erdőgazdálkodás számá
ra. Mindezek mellett azt is szükséges 
látni, hogy a globális ökológiai egyen
súly, a természeti környezet nagymérté
kű veszélyeztetettsége és a biológiai 
erőforrások jelentőségének növekedése 
miatt a fejlett gazdaságok átfogalmaz
ták erdészeti politikájukat. Termé
szetesen a megfelelő gazdasági háttér is 
lehetővé tette ezen országokban, hogy 
az erdőfunkciók értékrendjét a védelmi 
és szociális szolgáltatások irányába 
mozdítsák, ugyanakkor a színvonalas és 
jövedelmező faanyagtermesztést ezen 
követelmények elsődleges figyelembe
vételével (törvényi szabályozás, szak
hatóság, szankciók, támogatások stb.) 
biztosítsák. E folyamathoz csatlakozó^ 
an a hazai erdészeti politikában is to
vább kell, hogy erősödjenek az erdő- és 
természetvédelemmel, a természetvé
delem tudatos felvállalásával kapcsola

tos szempontok. Az új hazai erdészeti 
politika központi megfogalmazása sze
rint „ ezért ma az erdőgazdálkodás nem
zetgazdasági céljának az erdőkkel 
szemben támasztott sokrétű társadalmi 
igények hosszú távon biztonságos (tar
tamos) ... kielégítését kell tekinteni." 

Az alapvetően figyelembe veendő 
szempontok és tényezők, valamint a 
nemzetgazdaságra nehezedő gondok 
(eladósodottság, szociális foglalkozta
tottság, az elosztható nemzeti jövede
lem csökkenése reálértékben stb.) és az 
általános gazdaságpolitika prioritásai 
olyan környezetet teremtettek az erdő
gazdaság átalakulásához, amelyben a 
tulajdonviszonyok átrendeződése, apri-
vatizálás, szabályozás, szakhatóság 
korszerűsítése, valamint a pénzügyi tá
mogatási rendszer megerősítése mellett 
a működőképesség megtartása volt a 
központi kérdés. 

1. Tulajdoni, kezelői viszonyok válto
zása, privatizálás 

Mint ismeretes, a rendszerváltás 
alapvetően érinti az erdő tulajdonviszo
nyait is. K i kell emelni azonban azt, 
hogy az erdőgazdálkodás módját, szín
vonalát, számonkérhető feladatait, az 
erdő rendeltetés szerinti kezelését, a 
mindenkori tulajdoni és birtokviszo
nyok nagymértékben befolyásolják. Az 
erdőtulajdon-szerkezet kialakulásának 
történelmi társadalmi-gazdasági hagyo
mányai országonként változnak. Az 
említett sokrétű elvárásoknak az ágazat 
a piacgazdaság körülményei között 
csak rendezett állapotban tud eleget ten
ni. Az erdőnek a rendszerváltásig jel
lemző tulajdoni szerkezete lényegében 
két gazdálkodási csoportra, az állami és 
a szövetkezeü kezelésre koncentráló
dott, mely az 1945-49. évi földreform, 
majd az azt követő földbirtokrendezé
sek és az új erdőtelepítések eredménye
ként alakult ki. Az erdő összes területe 
az F M Erdőrendezési Szolgálat 1991. 
XII. 31-i nyilvántartása szerint: 
1 694 546 ha, melynek 69,7%-a állami 
tulajdonú, 29,8%-a szövetkezeti és 
0,5%-a egyéb. 

A folyamat az erdősültség egyértel
mű növekedésével (12-18%), a nagy
arányú állami erdővagyon kialakulása-

Valamennyi E F A G vezérigazgatójának, igazgatójának 
Székhelyükön 

Kedves Barátom! 
A z O E E Szeniorok Tanácsa felmérte az erdészeti munkakörből nyug

díjba ment mérnökök, technikusok és erdészek szociális he lyze té t A z 
adatok azt bizonyítják, hogy nyugdíjasaink jelentős hányada a létmini
mum közelében, vagy m á r az alatt él. A közös háztar tásban élő erdészeti 
nyugdíjasok 1 főre jutó átlagos havi jövedelme a 10 ezer forintot sem éri 
el a mérnökök 403, a technikusok 623 és az erdészek 85,5% -ánál. 

Ebben a reméljük átmenet i n e h é z gazdasági helyzetben - az évszáza
dos erdész összefogás szellemétől indít tatva - az O E E elnöksége arra 
kér, hogy a rászorultakon méltányos á rú száradék- vagy dorong tűzifa 
juttatásával segíts. 

Kérjük, hogy az O E E helyi csoportjának a tevékenységét a rászorul
tak felkutatásában szíveskedj támogatni . 

Megér tő együt térzésedet előre is köszönve, erdészüdvözlettel: 
(Schmotzer András) 

elnök 
Budapest, 1992. december 16. 



val és a termelőszövetkezeti kezelés lét
rejöttével jellemezhető, melynek során 
az erdővagyon koncentrálódott. A ko
rábbi polgári törvénykönyv alapján az 
állami erdő forgalomképtelen vagyon 
volt. 

A tulajdonviszonyok első változását 
az erdőben a termelőszövetkezetekről 
szóló törvény 1989. évi módosítása tette 
lehetővé, amikor is a szövetkezeti keze
lésben lévő tagi tulajdonú ingatlanokat 
a tagok kiigényelhették a szövetkezet
ből. Lényeges változást a polgári tör
vénykönyv módosítása hoz, amikor is az 
állami erdő forgalomképessé válik, és 
megnyitja az utat a földtulajdonlást is 
érintő törvényeknek, melyek az alábbi
ak: 

- önkormányzatok vagyonáról szóló, 
- a szövetkezeti, valamint a szövet

kezeti átmeneti, 
- kárpótlási törvénycsomag, privati

zációs, 
- az állam vállalkozói vagyonáról 

szóló, és 
- az előkészítés alatt lévő kincstári 

vagyonról szóló törvények. 
Az önkormányzatok vagyonáról szó

ló törvény a korábban tanácsi kezelésű 
erdők önkormányzati tulajdonba adásá
ról rendelkezik, ez összességében 10-15 
ezer ha erdőt érinthet. Sajnálatos tény
ként kell megállapítani, hogy sok eset
ben a vagyonátadó bizottságok és maga 
a Belügyminisztérium is eltérő módon 
értelmezi a vonatkozó törvényt és az 
erdőt beépítetlen földnek (ingatlannak) 
minősíti. így nem kívánatos módon a 
belterületi összes erdő önkormányzati 
tulajdonba adása történhet meg. Ennek 
a folyamatnak a felülvizsgálatát már 
kezdeményezte a tárca. Következő ko
moly problémát majd az okozhat, hogy 
a belterületi ingatlanoknál a kötelező 
művelésági besorolást megszüntetik. 
Ebben az esetben a piacgazdasági kör
nyezetben az önkormányzatok a tulaj
donukba került belterületi erdőket ko
moly helyi társadalmi kontroll ellenére 
sem fogják rendeltetésüknek megfele
lően kezelni. Ezekre a folyamatokra 
szakmai véleményadásunkkal fokozot
tan szükséges odafigyelni, annak elle
nére, hogy számos kedvező jel is tapasz
talható: pl. önkormányzatok szaksze-
ményzetre, szakkezelő szervezetekre, 
vagy esetleg az erdőgazdaságokra bíz
zák az erdő kezelését. 

A szövetkezeti, valamint a szövetke
zeli átmeneti törvény egyszerre jelöli ki 
a vagyon felosztását osztatlan szövetke

zeti vagyonra, tagi tulajdonra és kárpót
lási alapra. Ugyanakkor megjelöli a tu
lajdonosi és kezelői közösséget jelentő 
új szövetkezeti formára is a szabályo
kat. Ez a folyamat a termelőszövetkeze
ti kezelésű, mintegy 550 000 ha erdőre 
is érvényes. A szövetkezeti átalakulás 
1992. év végére le kell, hogy záruljon. 
E vagyonnevesítési és átalakulási folya
mat számtalan kérdést vet fel és jelentős 
többletfeladatot ró a szakhatóságokra. 
Ilyen többek között a csődbe ment, vagy 
jogutód nélkül megszűnő termelőszö
vetkezetek vagyoni kérdései; a törvény
ek által előírt osztatlan közös kezelés 
elvének általános érvényesítése, vala
mint az új tulajdonosok erdőtervi doku
mentációkkal történő ellátása. Az előb
bi kérdések szabályozását az említett 
törvények megadják, az osztatlan közös 
kezelés elvének érvényesülését az erdő
felügyelet ellenőrzi, a dokumentációk 
előállítása az F M Erdőrendezési Szol
gálat feladata. 

A föld-magántulajdon kialakulásá
nak meghatározó jogszabálya a kárpót
lási törvénycsomag, mely egyszerre ad 
lehetőséget a kárpótlási jeggyel jóváté
telre és a kijelölt kárpótlási földalapból 
licitálásra, tehát földtulajdon szerzésre. 
A kárpótlás folyamatába a törvény sze
rint beletartozik az erdő is. Ennek értel
mében kárpótlási kijelölést egyaránt 
kellett végezni a szövetkezeti kezelésű 
területeken és az állami területeken is. 
Induláskor azzal számoltunk, hogy a 
kárpótlás folyamatában mintegy 250-
300 ezer ha erdő tulajdonviszonyaiban 
történhet változás, ez 100-150 ezer ha 
állami tulajdonú erdőt érint. 

A jelenlegi felmérések szerint a 22 
állami erdőgazdasági vállalat 130-140 
ezer aranykoronának megfelelő erdőt 
jelölt ki, ami 30-35 ezer ha erdőnek felel 
meg. A kárpóüás későbbi szakaszában 
további kijelölések várhatók, ennek 
mértékére a törvényben felső korlát ke
rült meghatározásra. 

A kárpótlás eddigi tapasztalataiból 
számos kedvezőtlen következtetés 
vonható le. Többek között az a tény, 
hogy a faállomány értéke javaslatunk 
ellenére sem került figyelembevételre a 
licitálás szabályozásakor. A negatív l i 
citálás során elérhető 500 Ft/aranykoro
na értékkel aránytalanul magas, fel nem 
értékelt vagyonhoz jutnak az új tulajdo
nosok. Ennek utólagos korrekciójára a 
javaslatok ellenére sem lát lehetőséget a 
törvényhozás. Itt azonban meg kell azt 
jegyezni, hogy az új tulajdonosokra is 

A z ausztriai állami erdőgazda
ságnak szövetségi e lhatározás 
alapján 1993 végéig át kell állnia 
kimondottan vállalkozói üzemre. 
Erről tájékoztatta R. Ransauer ve
zérigazgató tavaly novemberben 
az üzemek felsőfokú végzettségű 
munkatársait , ezek szövetségé
nek Salzburgban tartott 42. köz
gyűlésén. 

Eszerint az állami erdőknek 
önfenntartó üzemekké kell válrü-
ok és ehhez kell megtalálni a cél
szerű utat és módot. A fokozot
tabb egyéni felelősségen, szaba
dabb kereskedelmi tevékenysé
gen, lehetséges technológia-vál
toztatáson túlmenően pillanat
nyilag a személyzetleépítés ke
csegtetett gyors eredménnyel. A 
vezérigazgatóságon 50 fő, az erdé
szetek számának 64-ről 40-45-re, 
az erdészkerületeknek 200-220-ra 
csökkentését jelentette be a vezér
igazgató, hitet téve egyebekben a 
„farvíz" elmélet mellett (e szerint 
az erdőgazdálkodás az erdő sok
oldalú szolgáltatását önkén t 
nyújtja). 

A közgyűlésen heves vita zaj
lott és ennek eredményeként a 
szövetség úgy foglalt állást, hogy 
a személyzetnek a felére csökken
tése mellett az erdészet feladatai
nak teljesítését nem látja biztosí
tottnak. 

(ÖFZ1992.12. Ref.: Jérőme R.) 

A fa energia célú hasznosítása 
nehezen halad előre a német, volt 
szövetségi köztársaságban is. A vi
lágszerte átlagosan 50% körüli 
részarány mellett 2%-ot is alig tesz 
ki annak ellenére, hogy tudósok, 
politikusok számosan sürgetik a 
fosszilis tüzelőanyagoknak újra-
termelhetőkkel váló felcserélését. 
Jó pé ldá t mutat erre Svájc és 
Ausztria, ahol már számos faapri-
ték-üzemű távfűtő rendszer mű
ködik. Egyedül az utóbbi ország
ban 9000 körüli aprítéküzem léte
zik és ezek közül 70 távfűtésre. 
Egyes politikai pártok felismerik a 
kérdés fontosságát és megfelelő 

fognak. Időszerű 
lés ez náluk, mert a levegőtisz

taságra vonatkozóan 1994/95-re 
szigorodó előírások számos üze
met k o r s z e r ű s í t é s r e k é n y 
szerítenek. Fékezik ezt még ez idő 
szerint az alacsony fűtőolajárak és 
a társadalom nem kellő hozzáállá
sa. 

(AFZ1992.23. Ref.: Jérőme R.) 



érvényes az erdőtörvény; a gazdasági 
törvények, valamint az osztatlan keze
lés elvének érvényesítését a vonatkozó 
törvény itt is külön hangsúlyozottan 
előírja. 

Külön kérdésként merül fel az alkal
mazotti földalap törvényi értelmezése 
az állami erdőgazdaságnál, különösen 
az erdő vonatkozásában. A Földműve
lésügyi Minisztérium eredeti álláspont
ja szerint, elsősorban a törvény értelme
zése, de a jogszabályi előzmények miatt 
is, nincs mód az alkalmazotti föld (erdő) 
-alap kijelölésére. A felvetődött nem hi
vatalos kérésekre az F M az Igazságügyi 
Minisztérium álláspontját is kikérte és 
ennek ismeretében kíván visszatérni a 
kérdés lezárására. 

Az önkormányzatok vagyonáról szó
ló törvény, a szövetkezeti törvények, 
valamint a kárpótlási törvénycsomag 
következtében olyan mértékű erdőtulaj
don-átrendeződés indul, melynek ered
ményeként a magán-erdőtulajdon rész
aránya 35-40% lehet. Ennek abszolút 
mértéke és aránya elsősorban az erdőte
lepítésekkel tovább emelkedhet. 

Az erdő tulajdoni viszonyait döntően 
az állami tulajdonban maradó rész sor
sa és az azon történő gazdálkodás for
mája határozza meg. 

A kincstári törvény hatálybalépéséig 
a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
értelmében az állami tulajdonú erdők az 
ÁV Rt.-hez kerültek. Egyértelműen lát
szik, hogy a kormányrendeletet min
denképpen pontosítani szükséges, hi
szen a kezelőszervezetekkel (állami er
dőgazdaságok, állami gazdaságok) 
együtt értelmezhető az erdő függetlenül 
attól, hogy a cégvagyonban a múltban 
és a jövőben sem szerepel. Az állami 
tulajdonú erdőt kezelő szervezetek je
lenleg az alábbiak szerint csoportosul
nak: 

a/ Az ÁV Rt. vagyoni köréhez tarto
zik: 

19 E F A G által 
kezelt 1 060 340 ha 
25 ÁG által kezelt 24 673 ha erdő. 

b/ Az illetékes szakminisztériumhoz 
tartozik: 
H M 3 Erdőgazdaság 85 709 ha 
K H V M - O V H 10 572 ha erdő. 

c/ Egyéb, átalakulás és privatizálás 
alatt álló állami szervezet kezelésében 

100 ÁG 62 477 ha 
1110 kezelő 17 000 ha erdő. 

Fontos tudni, hogy a hatályban lévő, 
az erdőkről és a vadgazdálkodásról szó
ló 1961. évi VII. tv., valamint a végre

hajtására kiadott 116/1990. (XII. 25.) 
Korm. rendelettel módosított 73/1981. 
(XII. 29.) MT sz. rendelet 12. §-a az 
erdőfelügyelőségek hatáskörébe utalja 
az erdő tulajdoni, használati, kezelési 
viszonyainak változásához adandó hoz
zájárulást, amelyet az 1992. évi II. tv. 
60. §-a is egyértelműen megerősít. A 
privatizálásra kerülő állami szervezetek 
(elsősorban állami gazdaságok) által 
kezelt állami erdők jövőbeni kezelésé
ről a földművelésügyi miniszter gon
doskodik. Ezt a szabályozást várhatóan 
a földművelésügyi alapokról szóló, el
fogadás alatt lévő törvény fogja meg
erősíteni. 

Az 1993. év egyik legfontosabb fel
adata a kincstári vagyonról szóló tör
vény hatálya alá tartozó erdők tételes 
meghatározása lesz. E feladat végre
hajtásának fontos előkészületi lépéseit 
az Erdészeti és Faipari Főosztály hóna
pokkal ezelőtt elindította. 

Az ágazat számára kiemelkedően 
fontosak az állami erdő kezelésének 
előkészületi lépései és a jövőben végle
gesíthető szervezeti forma. Ismeretes, 
hogy az FM-hez tartozó 19 erdőgazda
sági vállalat 1989-től számtalan válto
záson ment át, miközben az állami erdő 
kezelése, mint legfőbb feladatuk, válto
zatlan maradt. A változások közül a leg
fontosabbakat kiemelve: 

a/ Cégformaváltozás a két költségve
tési szervezet (Pilisi Állami Parkerdő
gazdaság, Tanulmányi Állami Erdőgaz
daság) államigazgatási irányítású válla
lattá alakításával. 

b/ Testületi és vezetői újraválasztá
sok 14 önkormányzó-önigazgató erdő
gazdasági vállalatnál. 

c/ Egyedi indokokkal kezdeménye
zett, elsősorban a faipar és az erdőgaz
dálkodás szétválasztását célzó, de a cég
működést segítő szervezeti és vagyoni 
szétválasztás a DEFAG-nál és a F A L -
CO Kombinátnál. 

d/ Közvetlen intézkedést indokló ál
lamigazgatási irányításba vétel a Somo
gyi EFAG-nál és a Mátra-Nyugatbükki 
EFAG-nál. 

e/ Kormányegyetértéssel 10 erdő
gazdasági vállalat államigazgatási irá
nyításba vétele. 

f/ 19 erdőgazdasági vállalat, vala
mint az általuk kezelt állami erdők átke
rülnek az ÁV Rt.-hez. 

A felsorolt lépések elsősorban a jog
szabályi kötelezettségekből, a cégmű
ködés folyamatos megtartásából, a va
gyonvédelmi szempontokból és a sza

bálytalanságok felszámolásából fakad
tak. A működést érintő sorozatos lépé
sek számtalan személyi vonatkozású 
döntést is kikényszerítettek. A Földmű
velésügyi Minisztérium, valamint az 
Erdészeti és Faipari Főosztály elsősor
ban a szakemberekre támaszkodott és 
döntését, javaslatát testületi vélemény 
meghallgatásával alakította k i . Sok 
esetben a kinevezői jogkört átmenetileg 
ugyan, de már az ÁVÜ gyakorolta, 
azokban az esetekben más szempontok 
is figyelembevételre kerültek. 

A számtalan, egymást követő átala
kítási lépés ellenére az ágazat állami 
vállalatai - két vállalatot leszámítva -
romló eredménnyel ugyan, de működő
képességüket megtartották. Két erdő
gazdasági vállalat - az Ipolyvidéki 
E F A G és a Nagykunsági E F A G - csőd
eljárás alá került. Mindkét esetben lét
rejött a csődegyezség és így lehetőség 
nyílt arra, hogy az ÁV Rt és az F M 
közösen, egyedi elbírálással működő
képessé tegye a vállalatokat. 

A vázolt folyamatok kezelése mellett 
feladatként áll előttünk a speciális pri
vatizációs program bonyolítása és az 
állami erdőt kezelő szervezet kialakítá
sa. Ez utóbbi vonatkozásában közis
mert, hogy az egységes államerdészeti 
elképzelés egyelőre, az előterjesztett 
formában nem került elfogadásra. Az 
elfogadást a következő, általános szem
pontok akadályozzák: 

- az állami vagyon ellentmond az 
általános szervezeti, irányítási és va
gyoni decentralizálás elvének; 

- az állam vállalkozói és kincstári 
vagyonának kezelése, hasznosítása, 
ahol lehet, egyszemélyes állami gazda
sági társaságban valósulják meg. 

Végleges megoldást a kincstári va
gyonról szóló törvény fog adni. Addig 
is a főosztály kötelező feladatának tart
ja, hogy a törvény előkészítésével pár
huzamosan, annak ismeretében az álla
mi erdők kezelésére vonatkozó javasla
tát pontosítsa. 

A tulajdoni változások során további 
erdőkezelési forma is közismertté vál
hat - az alapítványi, pontosabban a köz
alapítványi kezelés. Ez a kezelési forma 
elsősorban az erdészeti oktatási intéz
mények igényének, szempontjainak 
együttes figyelembevételével kerülhet 
kialakításra, melynek előkészületeit az 
F M az ÁV RL-vel együttműködve elin
dította. Hasonló megoldás látszik cél
szerűnek a főváros környéki erdőkkel 
kapcsolatban, melyet a főváros, az ÁV 
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A z előrelátható kl ímavál to
zást az ENSZ-nek 300 szakér
tőből állott b izot tsága 2070-ig 
+2,4-5,1, átlag +3,40C-ra teszi, 
amennyiben a légszennyezés je
lentős csökkentése be nem áll. 
Ez a felmelegedés nagymérték
ben változtathatja fafajaink ma
gassági elterjedését H . Leűtund-
gut svájci professzor szerint a jel
zett átlag mintegy 700 m magas
ságkülönbséget jelent Erdőtár
sulásaink szerinte a középhő 
mérséklettől az itt megadott el
t é résű fekvésben t e rü lnek el: 
g y e r t y á n o s t ö l g y e s e k 1,5°C, 
bükkösök 4,5°C, lucosok 5,5 0C, 
erdeifenyvesek 4°C. A jelzett klí
mavál tozás e rdőműve lésünke t 
jelentős mér tékben befolyásolni 
fogja. 

(SchZfF1991.2. 
Ref.: Jérőme R.) 

o 

Tisztelt Kolleginák, Kollégák! 
A Soproni „Roth Gyula" Erdé

szeti Technikum Levelező Tago
za tán 1967. évben végzet t hall
gatók 25 éves találkozójának -
kis csúszással tör ténő - sikeres 
m e g r e n d e z é s e é r d e k é b e n je
lentkezzetek, egyben közöljétek 
javaslataitokat az időpontot ille
tően. 

A d o m á n y E. javaslata: 1993. 
július, augusztus hó . 

Levelezési cím: Stanka Sán
dor, 8960 Lenti, Sugár ú t 94. 

Rt. és F M közösen kell, hogy részlete
sen megvizsgáljon. 

A vázolt lépések és folyamatok alap
ján ös szegezhe tő , hogy a rend
szerváltás az erdőtulajdonlásban és ke
zelésben új formák működtetését kény
szeríti k i . A tulajdoni formák közül az 
állami (kincstári és privatizálható erdő), 
a közösségi (önkormányzati, közalapít
ványi stb.) és a magántulajdonlás (sze
mélyi tulajdon, társasági tulajdon, szö
vetkezeti és erdőbirtokossági) lesz a jel
lemző. 

A szakterületnek mindezekkel egyi-
dőben alapvető célja kell legyen az, 
hogy az erdő ezen tulajdonformák mel
lett is általában osztatlan közös kezelés
ben álljon és a szakmai munkák irányí
tását erdész szakemberre bízzák. Mind
ehhez azonban új erdőtörvényi megerő
sítésre és működésében korszerűsített 
szakhatóságra van szükség. 

2. Szabályozás, erdőtörvény, szakha
tóság 

Tulajdont, vagyont, annak használa
tát érintő szabályozás polgári demokrá
ciában csak törvényi szintű lehet. Az 
erdőügyben működő számos kormány-
és miniszteri rendelet lényeges alapjait 
a jövőben csak törvényi elemekkel lehet 
működtetni. Az erdőt érintő szabályo
zásnak korszerű erdészetpolitikát tükrö
ző, de tulajdonsemleges szemléletűnek 
kell lennie. Az erdő védelme érdekében 
számos szakmailag is megalapozott 
korlátozást indokolt működtetni. 

Végérvényesen rendezni kell az er
dőingatlan-nyilvántartással és az erdő-
tervezéssel kapcsolatos tennivalókat. 
Rögzíteni szükséges az általánosan kö
vetendő szakmai elvárásokat, előíráso
kat, korlátozásokat, támogatási-finan
szírozási-szankcionálási-bírságolási 
kérdéseket. 

Az előkészítés alatt, illetve előter
jesztés előtt lévő erdőtörvényi javaslat
nak lényeges fejezetei: 

a/ Bevezető rész: az erdőfogalom 
egyértelműen tartalmazza kiterjedése 
és biológiai összetétele alapján, hogy az 
erdő ingatlan és egyben biológiai élet
közösség. 

b/ Szabályozni kell az erdő rendelte
tését, hogy világos legyen, miszerint az 
erdő egyszerre több funkciót is ellát, 
ugyanakkor adott helyen a lehetőségek 
és az igénybevétel szerint egy funkció 
előtérbe kerülhet; s ezt a rendeltetéssel 
nevesíthetjük. így erre épülhet fel a ter
vezés, gazdálkodás, szakhatósági eljá
rás, támogatás és szankcionálás. 

c/ Az erdőgazdálkodás általános sza
bályai között jelentős a rendeltetésnek 
megfelelően készített erdőterv és gaz
dálkodás. Minden erdőben érvényesül
ni kell a felújítási kötelezettségnek, 
melynek módjai között elsőbbséget él
vez a honos fafajokkal való természetes 
felújítás. 

á l Az erdőgazdálkodás központi kér
dése országos, térségi és gazdálkodói 
szintjén az erdőtervezés, és annak sza
bályozása. Minden erdőingatlanra erdő
tervet kell készíteni, a 6 ha-nál kiseb
beknél indokolt lenne egyszerűsített 
formában megoldani. A tervezés kettős 
irányultságú, egyrészt országos és tér
ségi információk alapja, másrészt a gaz
dálkodás és az azt ellenőrző szakható
ság alapdokumentuma. Szükséges tehát 
a szabályozásban kitérni arra, hogy mi 
az állami alapfeladat és mi az, amit vá
lasztott szakemberrel is el lehet végez
tetni. Az erdőterv készítését az állam
nak a jövőben is támogatnia kell. 

e/ Az erdő fenntartása és bővítése 
fejezetben a szaporítóanyagra vonatko
zó kötelezettségeket, az erdőfelújítás 
teljesítésének időkorlátait, az erdőtele
pítés formáit és a leromlott állapotú er
dők átalakítását kell szabályozni. 

f/ Az erdő használata csak törvényi 
előírások keretein belül folytatódhat. 
Indokolt korlátozni a tarvágásos üzem
mód területi kiterjedését. Tisztázni 
szükséges a fő- és mellékhaszonvételek 
módjait és formáit. Ez utóbbihoz soro
landó az erdei vadgazdálkodás is. A le
geltetést és a makkoltatast a jövőben is 
tiltani kell. Közjóléti szempontból az 
erdőt általában bárki igénybe veheti. 
Használatot csak szakhatósági enge
déllyel szabad végezni. Erdőben a vad
gazdálkodásért az erdőgazdálkodó fele
lős. 

g/ Az erdő védelme érdekében mé
rő-, megfigyelő rendszert kell működ
tetni. Beruházásához általában szakha
tósági engedély kell. Erdővédelmi köte
lezettségei a tulajdonosnak és gazdálko
dónak is vannak. Az őshonos életközös
ség védelme érdekében erdőrezervátu
mok kijelölése és megfigyelése indo
kolt. 

h/ A közlekedés és szállítás szabá
lyozása az erdei magánutakra terjed ki . 
Az ezzel kapcsolatos támogatás kérdé
seire is ki kell térni. 

il Az erdészeti szakhatóság első- és 
másodfokú fórumrendszere az erdőfel
ügyelet működésének szabályozására 
tér ki. 

j / Az erdőgazdálkodás szakmai irá
nyítására erdészeti végzettségű szak
személyzetet kell alkalmazni. Indokolt 
ezt az elvet területmértékekhez kötni és 
a szakszemélyzetet hatósági jogosít
vánnyal felruházni. 

k/ A törvény szabályozást kell adjon 
a közös kezelés elvének érvényesítésé
re. A speciális forma, az erdőbirtokos
sági társulat működésére szabályokat 
kell adni. 

1/ Az erdő fenntartásának finanszíro
zására szektorsemleges pénzügyi ga
ranciaintézményt kell működtetni, 
melynek módja az Országos Erdészeti 
Alap. 



m/ K i kell térni az erdőforgalom, 
megoszlás, művelésiág változás, terme
lésből való kivonás kérdéseire. 

n/ Az erdővel kapcsolatos köz- és 
egyéni szempontok, valamint a szakha
tósági munka speciális esetekben való 
összehangolására, tanácsadó jelleggel 

Erdészeti Tanácsot indokolt működtet
ni, mely a miniszter döntéseit megala
pozhatja. 

o/ Rögzíteni szükséges a szabálysér
tési kérdéseket, mind az erdőrendészeti, 
mind az erdei szabálysértési formában, 
továbbá az azzal kapcsolatos intézkedé

seket. A törvény elkészítésekor szüksé
ges figyelembe venni a tulajdonrende
zést érintő törvényeket, az államháztar
tási törvényt, a költségvetési törvényt, 
az állam vállalkozói vagyonára vonat
kozó törvény, valamint az előkészítés 
alatt lévő, a termőföldről szóló törvény 
módosítását, a kincstári vagyon szabá
lyozására, a természetvédelemről és 
vadgazdálkodásról és vadászatról szóló 
joganyag előkészítését. Az erdőtörvény 
tervezete jelenleg minisztériumi belső 
egyeztetésen van. 

A törvény előkészítésével párhuza
mosan folyik a szakhatóság szervezeté
nek és tevékenységének korszerűsítése, 
illetőleg annak előkészítése, amely már 
ez évi feladat. A korszerűsítési munka 
egyszerre kell, hogy figyelembe vegye 
az általános közigazgatási munka kor
szerűsítését és a szakterület speciális 
feladatait. 

3. Erdészeti támogatási-pénzügyi 
rendszerek 

Az átalakulás, a tulajdonrendezés 
után egyértelmű törvényi szabályozás 
mellett az általános elvárások szerint 
sem eredményes támogatási rendszerek 
nélkül az erdőgazdálkodás. 

Az erdő hosszú időperiódus alatt 
megújuló és alacsony hozamú vagyon, 
melynél a bevételek és ráfordítások idő
beni elkülönülése indokolja egy társa
dalmilag elvárt, szektorsemleges pénz
ügyi garanciaintézmény, az Országos 
Erdészeti Alap működtetését. Az erre 
vonatkozó törvényi szabályozást a na
pokban fogadja el a parlament, és mos
tantól működik. 

A korábbi Erdőfenntartási Alapot si
került minden pénzügyi gondjával, 
egyeztetve az érdekképviseletekkel le
zárni, pénzügyi egyensúlyban tartani. A 
„jogutódot" likviditási gondok nélkül 
tudjuk megnyitni. 

Az új erdő létesítését célzó erdőtele-
pítésekpénzügyi fedezete 1993-ban450 
millió Ft, mely új szabályozásában, tá
mogatási jelleggel, pályázattal adható a 
vállalkozók felé, szintén szektorsemle
gesen. További forrásként jön még szó
ba a térségi-fejlesztési alap, amely csu
pán az előbbi támogatási mérték 70%-
áig kíván fedezetet nyújtani az ültet
vény típusú erdőtelepítésnek. Tovább 
kívánunk dolgozni a foglalkoztatást ja
vító erdőtelepítési program korszerűsí
tésén, valamint az E K és világbanki 
programokban való részvételen. 

Már 1992-ben módosult a tölgypusz
tulás kármentés támogatása azzal, hogy 

Az MTA  Agrártudományok  Osztálya 
erdészeti bizottsága  állásfoglalása 

az állami erdőgazdálkodás 
átalakítása tárgyában 

Az erdőgazdálkodás tevékenységi köre a szorosan vett fatermesztésen kívül 
több olyan közhasznú feladatot is magában foglal (természet- és környezetvé
delem, rekreáció stb.), amely sajátos gazdálkodási eszközrendszert, illetve 
szervezeü keretet követel. 

Az állami tulajdonú erdővagyon kezelését ellátó erdészeti szervezet legfon
tosabb feladatai: 

- az erdő mint természeti erőforrás fenntartása és hasznosítása a sokoldalú 
társadalmi igények szerint; 

- az erdővagyon mennyiségének gyarapítása és értékének növelése; 
- a piacgazdasággal való összhang megteremtése úgy, hogy a tartamosság 

elve maradéktalanul érvényesüljön. 
A vázolt feladatok ellátására legmegfelelőbb a társasági törvények alól 

kivont állami erdészeü szervezet. Ez az államtitkári előterjesztésben az ötödik 
változatnak felel meg, vagyis az „egységes, profiltiszta állami gazdálkodó 
szervezetnek". A tiszta profilba beleértendő az erdőgazdálkodástól elválaszt
hatatlan elsődleges faipari és vadászati tevékenység is. A gazdálkodás részét 
képezik az ehhez szükséges üzemi építmények, létesítmények, berendezések. 

Ezen szervezet bevezetéséből származó előnyök: 
- mint nem költségvetési szerv, flexibilisebb szervezeti felépítés alakítható 

ki , 
- az erdő erőforrásaival való gazdálkodás bevételei a sokoldalú hasznosítás 

költségeit fedezik, 
- a jelenlegi állami erdőgazdálkodás szervezetéből (erdészetek) aránylag 

egyszerűen kialakítható, 
- a gazdálkodó egységként működő erdészet (erdőgondnokság) a piacgaz

dasághoz közvetlenül illeszkedik, 
- a szervezet lehetőséget ad arra, hogy a sokoldalú társadalmi elvárások 

(természet- és környezetvédelem, a biológiai sokszínűség, az emberi egészség 
védelme stb.) teljesítése, illetve kiegészítő állami finanszírozása hatékonyan 
valósuljon meg, 

- lehetővé teszi az erdő- és vadgazdálkodás összhangjának megteremtését, 
- biztosítható a nem állami erdőterületeken folyó tartamos erdőgazdálkodás 

felelősségének szükség szerinti átvállalása, az oktatás és kutatás feltételeinek 
megteremtése, 

- az Európai Közösséghez való jövőbeni csatlakozásunk esetén ez a szerve
zeti forma az általános európai normatíváknak megfelel, 

- amennyiben a kincstári gazdálkodás bevezetésének szükségessége egy 
későbbi időpontban felmerül, ez a szervezeti forma alakítható át legkönnyeb
ben. 

Ezen szervezeti rendszer hatékonyan működő felügyeleti rendszert és törvé
nyességi kereteket feltételez, amely az üzemterv szerinti gazdálkodás és a 
magas szakmai színvonal biztosításának záloga. 



a korábbi 400 Ft 600 Ft támogatási 
összegre módosult. Idén erdőkármen
tésre bővítjük, azaz minden érintett fa
fajra ki kívánjuk a támogatási rendszert 
terjeszteni. 

1992-ben az erdőfeltárás támogatá
sában csak a folyamatban lévó ügyek 
finanszírozása bonyolódhatott (deter
mináció). A földművelésügyi alapokról 
szóló törvényi szabályozás elfogadásá
val 1993-ban újra megnyílik a támoga
tási rendszer a Mezőgazdasági Fejlesz
tési Alapok fejezetében. Ebben a feje
zetben támogatás nyílik az erdőgazdál
kodási tevékenység gépi fejlesztésére 
is. 

1992-ben egyedi támogatást sikerült 
elérni az erdei vasútüzem működtetésé

re. Ezt a rendszert javasoljuk 1993-ra és 
a jövőben is életben tartani. 

1992-ben a súlyos aszálykár enyhíté
sére 80 millió Ft egyszeri egyenes támo
gatást sikerült egyedül az erdőgazdál
kodás részére elérni. Amennyiben a 
nem kívánt esemény 1993-ban is bekö
vetkezik, az elvet újra működtetni java
soljuk. 

A közjólét, parkfenntartás finanszí
rozására 1992-ben mintegy 60 millió 
forint állt rendelkezésre. 1993-ban kö
zel 70 millió forint lesz erre fordítható. 

Összefoglalva: a rendszerváltás az 
erdőgazdálkodásban számos új felada
tot és nem várt nehézséget hozott. Tájé
koztatásom a szaklapon keresztül azt is 
célozza, hogy megismerjék a kollégák 

azokat a feladatokat, amelyek mögöt
tünk és előttünk vannak. Megállapítha
tó ugyanis, hogy számtalan helyen tar
tott előadásunk nem úgy, vagy egyálta
lán nem került továbbadásra. Érzékel
hető ugyanakkor az is, hogy számos, a 
szakterületen megszületett intézkedést, 
vagy a személyek sorában bekövetke
zett változást, információ hiányában 
sok kolléga nem tudja hová kapcsolni, 
pedig a jó szándékú együttműködés és 
támogatás szinte mindenhol érzékelhe
tő, melyet ezúton is köszönök az Erdé
szeti és Faipari Főosztály munkatársai 
nevében. 

Az 1993-as év kezdetekor kívánok 
minden kollégának boldog és békés 
újesztendőt! 

Erdeink jövőjéért 
címen nyilvános tudományos tanácskozást tartott november 
11 -én, Budapesten az M T A Agrártudományok Osztályának 
erdészeti bizottsága. A rendezvény célja volt - írta a meghí
vóban Mátyás Csaba, a bizottság elnöke - , hogy „lehetőséget 
adjon az erdészeti tudomány által képviselt álláspont megis
merésére mindazok számára, akik az erdei életközösségekkel 
a legkülönbözőbb szempontból foglalkoznak, és felelősséget 
ereznek a magyar erdők jövője iránt." 

A tanácskozás igyekezett a tudományterület minél széle
sebb kiterjedését átfogni, így az egyes előadások a részterü
letek főbb képviselői által közös munkával kerültek összeál
lításra. Megnyitó előadást Kosáry Domokos, az M T A elnöke 
tartott, a tanácskozáson való megjelenésével különös súlyt 
adva az ülésnek. Itt közölt előadásán kívül az Akadémia 
elismerését fejezte ki az erdészeti tudományban elért eredmé
nyekért és további erkölcsi támogatását helyezte kilátásba. 

A megnyitó előadás után a bizottsági elnök azzal indította 
a tárgyalást, hogy anyagát lapunkban közöltetni kívánja. E l 
sőnek Winkler András ismertette Bondor Antallal készített, 
Az erdészeti kutatás helyzete és feladatai c ímű tanul
mányukat. Kiemelték benne az alapkutatás rendkívüli jelen
tőségét és rámutattak arra, hogy a kutatás továbbra sem nél
külözheti az állam támogatását. Ezt követően Bondor Antal 
Danszky Istvánnal, Járó Zoltánnal és Majer Antallal foglalta 
össze a magyar erdőművelési eredményeket és új célkitűzé
seket, bizonyítva velük, hogy az mennyire ökológiai alapokon 
áll. Szodfridt István Führer Ernővel természetes erdei öko
szisztémáink fatermő képességével foglalkozott, meghatáro
zása alapmércéje kell legyen erdőgazdálkodásunknak. Király 
László Halupa Lajossal és Sólymos Rezsővel Az erdő- és 
faállomány-szabályozásban foglalta össze az erdőrendezés, a 
faterméstan terén elért eredményeket, célokat, különös tekin
tettel a gépi adatfeldolgozásban adott lehetőségekre. Varga 
Ferenc Köhalmy Tamással és Tóth Józseffel a megváltoztot 
környezeti és gazdálkodási feltételek által kikényszerített er
dővédelem vázolásával mutatott rá a gyakran jelentkező öko

lógiai nosztalgia kielégfthetetlenségére. Végül Marosvölgyi 
Béla Herpay Imrével és Kovács Jenővel okosan mutatott rá, 
hogy a kíméletes erdőgazdálkodás kíméletes infrastruktúrát 
kíván és ennek ára van... 

Az előadásokhoz felkért hozzászólóként Keresztesi Béla 
Erdeink múltja és jövője (1848-2050) címen kiselőadást tar
tott. E szerint a jobbágyfelszabadítást és a kiegyezést követő 
fél évszázadban óriási fakitermeléseket és erdőirtásokat, va
lamint folyószabályozásokat és árvízmentesítéseket hajtottak 
végre, melyek következtében az akkortájt még viszonylag 
kedvező természeti környezet gyorsan és kedvezőtlenül meg
változott. Helyrehozatalára célszerű komplex erdőgazdálko
dási és új erdőtelepítési, valamint vízgazdálkodási és vízren
dezési koncepció kidolgozása és megvalósítása. 

Az elhangzottakhoz - az előadásokhoz adott idő szigorú 
betartásával elért időnyereséget kihasználva - számos spon
tán hozzászólást is hallhattunk. Ezek között Tompa Károly a 
szakma becsületének megteremtése és megőrzése érdekében 
erőteljes propagandát sürgetett, a társadalom környezeti érzé
kenységének felkeltését. A sanyarú sorsú erdészeti kutatás 
finanszírozhatóságáért alapítvány létesítésének gondolatát 
vetette fel. Kovács Mátyás külön környezetvédelmi előadást 
hiányolt, háborítatlan erdők megőrzését, telepítésekben ter
mőhelyálló fafajokat kívánt - sokszínűségben látva az ered
mény zálogát. Magyar János az anyagi javakról való gondos
kodásból vezette le a gazdálkodás lényegét. Rámutatott a 
sokszor hangoztatott „tartamosság" idejétmúlt, ki nem elégítő 
jellegére. Nem elég a tartamosság, elengedhetetlen a „gazda
ságosság" is, mert csak nyereségből lehet fejleszteni. A ten
nivalókkal való bővebb foglalkozást kívánt a jövőben, többek 
között a faipar és nyersanyagbázis közötti egyensúly érdeké
ben. 

Az elnöki zárszó végül is a meghívóban kinyilvánított cél 
elérését állapíthatta meg. Aláhúzta azt a tényt, hogy „az 
erdőben folyó emberi tevékenység ma már nem lehet egy szűk 
szakmai közösség belügye, mert szorosan összefügg az em
beri társadalom létérdekeivel. Jellegzetesen összetett kérdés
sel állunk szemben, melynek tudományos, gazdasági és tár
sadalmi összetevői egyaránt fontosak. Ezért egyoldalú meg
közelítésektől nem várhatunk kedvező megoldást." 



Kosáry Domokos:  Megnyitó 
Ennek az évnek az elején látogatást tett 

nálunk Lester Brown űr, a washingtoni 
székhelyű Worldwatch Institute irányító
ja. Megkaptuk tőle az intézet 1992-re szó
ló évi jelentését, amely State of the World 
címen arról számol be, hogy hol tartunk a 
„fenntartható társadalom" felé való hala
dásban. Mint ismeretes, a „fenntartható 
fejlődés" (sustainable development), illet
ve „fenntartható társadalom" (sustainable 
society) fogalma is Brown munkássága 
nyomán terjedt el - (Building a Sustainab
le Society, NY 1981), illetve az intézet 
publikációs tevékenysége nyomán, hiszen 
ezek az évi jelentések 1984 óta látnak 
napvilágot. A legújabb kötet 2. fejezete 
foglalkozik a biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztémákat fenyegető veszedelmek
kel, így a nagymértékű erdőirtással is. S 
itt a szöveg nemcsak Brazília ismeretes 
példájára hivatkozik - hozzátéve, hogy 
újabban e folyamat ott valamelyest lelas
sult - , hanem történeti perspektívában ar
ra a tényre is, hogy Észak-Amerikában a 
mérsékelt égövi erdőkből az előző száza
dok erdőirtása következtében alig 10%-a 
maradt csak meg napjainkra. 

E vonatkozásban az 1991-ben Párizs
ban rendezett X . Erdészeti Világkong
resszus is komor nemzetközi helyzetképet 
vázolt fel. Itt egyebek közt megállapítot
ták, hogy a trópusi erdőpusztítás már elér
te az évi 17 millió hektárt, hogy szárazföl
dünknek már 31%-a sivatag, és hogy a 
globális fakitermelés ma mintegy 15%-
kal haladja meg az évi folyónövedéket. 
Rámutattak továbbá arra is, hogy Európá
ban is megnőtt a súlyosan, olykor kataszt
rofálisan károsult erdőterületek aránya az 
ipari emissziók, rossz vízgazdálkodás stb. 
következtében. (A cseh-lengyel-német 
háromszög állapotáról nemrég megrázó 
filmet készített a laxenburgi HASA inté
zet.) E kongresszuson bizonyos ajánlások 
adódtak: a veszélyeztetett ökoszisztémák 
és fajok megóvása, a biológiai diverzitás 
megőrzése és a természetvédelem, az er
dővédelem fejlesztése érdekében, annál is 
inkább, mivel az erdők fontos funkciót 
lámák el a gazdasági, társadalmi és kultu
rális fejlődésben, és teltehetően nem kis
mértékben - a szén-dioxid lekötése által, 
az üvegházhatás fékezésében is. 

Ezek után került sor ez év júniusában 
az Egyesült Nemzetek Szervezete által 
Rio de Janeiroban szervezett 2. Környeze
ti Világkonferenciára, amely, ha nem is 
tudott áttörő erejú döntéseket hozni, s 

egyeztetni eltérő, ütköző érdekeket, a 
problémák és teendők megvitatásával ta
lán mégis jelentett valami előrelépést. Itt 
hangsúlyosan előtérbe kerültek a légkör 
védelmének, az üvegházhatásnak, a glo
bális felmelegedésnek, a biológiai diver
zitás és a genetikai erőforrások védelmé
nek kérdései. Az erdőkről - tudjuk - nem 
született külön egyezmény, hanem csak 
egy nyilatkozat, amely azonban azt talán 
mégis elősegítheti, hogy a benne megfo
galmazott elveket majd egyre többen elfo
gadják. Az elvek valamennyi erdőtípusra 
vonatkoznak és a gazdálkodás meg a vé
delem terén a fenntartható fejlődés felté
teleinek megteremtésére irányulnak. 
Hangsúlyozzák, hogy bár az erdők min
den ország szuverén tulajdonát képezik, a 
közvetlen gazdasági hasznon kívül mérle
gelni kell az erdők környezetvédelmi és 
társadalmi, kulturális szerepének fontos
ságát, hogy a fejlődő országok kapjanak 
segítséget a racionális erdőgazdálkodási 
módszerek meghonosítására, és hogy az 
erdősítést, fásítást elő kell segíteni, főleg 
a mezőgazdaságilag kevésbé használható 
területeken. 

Legújabban Sir William Mitchell, az 
European Science Foundation alelnöke, 
egy Laxenburgban, a HASA intézetben 
tartott előadásában arra figyelmeztetett, 
hogy a globális felmelegedés prognózisa 
egyelőre inkább hipotézisnek tekinthető, 
mivel természettudományos (kísérleti) 
úton még nincs teljes mértékben megala
pozva. Bizonyos azonban, hogy jobb arra 
is felkészülnünk, hogy a feltevés beigazo
lódik, hiszen a globális kihívások, ha ilye
nek valóban fellépnek, Kelet-Közép-Eu
rópa zónáját és benne Magyarországot 
nem hagyják érintetlenül. S az ipari 
emissziókból, légszennyezésből stb. szár
mazó károk is nemzetközi, széles értelem
ben vett regionális jellegűek. Ezek már 
olyan, válaszra váró, konkrét kihívások, 
veszedelmek, amelyek kiegészülnek to
vábbi, helyi problémákkal is. Olyanokkal, 
amelyek saját környezetünk, adottságaink 
történeti fejlődéséből adódnak. 

A mindezekre adandó válaszok, a stra
tégiai döntések szakmai megalapozásá
hoz hozzájárulni a maga eszközeivel, a 
Magyar Tudományos Akadémia is fontos 
feladatának tekinti, hiszen olyan maga
sabb szintű nagy nemzeti érdekekről van 
szó, minden napi politikától függetlenül, 
amelyek szolgálatát a tudománynak is 
vállalnia kell. Ez társadalmi funkciója. Az 

Akadémia agrár szakemberei e szolgálat 
jegyében fogalmazták meg nemrég mun
kálataikat mezőgazdaságunk problémái
ról az átalakulás, átmenet időszakában, 
valamint az aszályról, vagyis arról a kér
désről, hogy mennyiben számolhatunk a 
jövőben egy olyan folyamattal, amelynek 
során a Duna-medence klímája a ciklikus 
változásokon túlmenően szárazabbá és 
melegebbé válhat. Ha ugyanis valóban ez 
történik, akkor erre jobb előre felkészül
nünk a termelés egész rendszerét illetően. 
A nemzeti érdekek szolgálata szempont-
j ából azt is helyesnek kell tartanunk, hogy 
az MTA Agrártudományok Osztályának 
Erdészeti Bizottsága most Erdeink jövőjé
ért címen vitat meg egy speciális, fontos 
problémakört, amelynek alapos elemzése 
elősegítheti, hogy korunk kihívásaira az 
ország e téren is megfelelő válaszokat, 
stratégiai döntéseket tudjon megfogal
mazni. Tudjuk, hogy a táj, a természeti 
környezet, s így az erdő is történetileg 
változik, változhat. Az a kiterjedt vízivi
lág, laposaival, erdőszegélyeivel, amely 
egykor a régi Magyarországot, az Alföldet 
a Tisza és a Duna közében hosszú száza
dokon át jellemezte, az utolsó két évszá
zad folyószabályozásai, a mocsarak lecsa-
polása, a szántóterület védelme következ
tében ma már egykori méretében nem lé
tezik, csak a történeti forrásokból, egykori 
leírásokból rekonstruálható. Amiből per
sze az is következik, hogy amikor folytat
ni szeretnénk a fásítás, az újraerdősítés 
közben elindult folyamatát, akkor - mint 
a szakemberek rámutattak - a fajok kivá
lasztásánál is figyelembe kell vennünk a 
változásokat, az egykori vízivilág fái he
lyett olyanokat kell előnyben részesíte
nünk, amelyek a megváltozott és feltehe
tően még tovább változó viszonyoknak 
jobban megfelelnek. A természeti környe
zet történeti változásait nagy vonalakban 
a historikus is érdeklődéssel nyomon kö
vetheti. A részletek szakmai kidolgozását, 
mérlegelését, az új problémákra való fi
gyelem felhívásának ügyét, az új koncep
ciók kidolgozását azonban már nemzetkö-
zileg is elismert erdészeti szakem
bereinkre kell bíznunk, akiknek fontos 
munkájához sok sikert és jó eredményeket 
kívánunk. Szeretném, ha kijelölnék azt az 
utat, amelyen a hazai erdészet „fenntart
ható fejlődésének" biztosítása felé halad
hatunk. 

Ezzel az Erdészeti Bizottság nyilvános 
tudományos tanácskozását tisztelettel 
megnyitom. 



Összeállította: az FM Erdészeti é s Faipari Főosztály és az FM Erdőrendezési Szolgála t 

ERDÉSZETI POLITIKÁNK É S GAZDÁLKODÁSUNK 
FŐBB JELLEMZŐI 

(Rövid ismerte tő az M T A Agrá r tudományok Osz tá lyának erdészet i bizottsága tanácskozásához) 

1. A Z ERDÉSZETI P O L I T I K A NÉHÁNY A L A P E L V E 

Az erdészeti politika a mindenkori hazai erdőgazdálkodás 
értékes hagyományaira épül, visszavéve annak több, az el
múlt időszakban mellőzött elemét, és ugyanakkor korszerű 
tartalommal bővülve illeszkedik az európai erdészeti politi
kákhoz az országhatárokat nem ismerő problémák és felada
tok tekintetében. 

Az erdő nem csupán termőföld a rajta található faállo
mánnyal, hanem összetett és bonyolult életközösség, talajá
val, vizeivel és a benne élő és egymással szoros kölcsönha
tásban álló mikroorganizmusokkal, rovarokkal, növényekkel 
és állatokkal. Mint a legkevésbé háborított élőhely, biztosí
tékot nyújt az élővilág fennmaradására, védi a talajt, a vizeket, 
tisztítja a levegőt, pihenést nyújt az emberek számára, meg
határozza a táj arculatát, ugyanakkor anyagi javakat is szol
gáltat. 

Alapelvként le kell szögezni a következőket: 
- az erdő szakszerű és színvonalas kezelése komoly szak

ismeretet és megfelelő szervezetet igényel; 
- az erdőbe befektetett tőke csak hosszú távon és igen kis 

hatékonysággal térül meg; 
- az erdő rövid távú, haszonszemléletű kihasználása annak 

tönkremeneteléhez vezet. 
Rendkívül fontos tényező az is, hogy a fatermesztési szem

pontból gazdaságtalan, de társadalmi szempontból nélkülöz
hetetlen erdőket csak úgy lehet fenntartani, ha ehhez megfe
lelő anyagi erőforrások álnak rendelkezésre. Ezért ma az 
erdőgazdálkodás nemzetgazdasági céljának az erdőkkel 
szemben támasztott sokrétű társadalmi igénynek hosszú tá
von való biztonságos (tartamos), a földhasznosítás és a talaj
védelem érdekeivel összehangoltan növekvő mértékű kielé
gítését kell tekinteni. 

Ez továbbra is gazdálkodást jelent, mely hosszabb távon a 
faellátás mennyiségének és minőségének javítását is lehetővé 
teszi, de - az eddigi szemlélettel ellentétben - nem elsősorban 
az éves pénzügyi eredmények növelését, hanem az erdőkben 
megtestesült nemzeti vagyon örökös fenntartását, mennyisé
gének és énekének gyarapítását, minőségének javítását, az 
erdőtőke anyagi és immateriális hozadéktermelő képességé
nek tartamos fenntartását és lehetőleg növelését követeli, ami 
az ország erdőterületének még átmeneti csökkenését is kizár
ja. Az ilyen szemléletű gazdálkodás révén az erdő nyújtotta 
szolgáltatások mind teljesebb körben képesek a társadalom 
igényeinek hosszú távon való tartamos kielégítésére. 

Az erdőgazdálkodás és erdőkezelés feladatait, annak vég
rehajtását az élővilág valamennyi elemére tekintettel kell 
meghatározni, illetve elvégezni. Áz ember kitüntető haszon
élvezetét csak úgy szabad meghatározni, hogy a környezet 
terhelése, károsítása minimális, de mindenképpen nem 
visszafordíthatatlan kell hogy legyen. 

2. ERDŐÁLLOMÁNYAINK FŐBB A D A T A I 
1991-BEN 

Főbb terület- és erdősültségi adatok 

Az 1991. I. 1-jei állapotnak megfelelő területadatok az 
alábbiak: 
összes erdőterület 1685,8 ezer ha, 
egyéb erdőgazdálkodás célú terület 128,1 ezer ha, 
összes erdőgazdálkodás célú terület 1813,9 ezer ha. 

Az összes nyilvántartott erdőterület országos átlagban 
18,1%-os erdősültségnek felel meg. Magyarország erdősült
sége a korábbi évtizedekben alacsonyabb volt, az I. világhá
borút lezáró békeszerződés után a 12%-ot sem érte el. Ezt 
követően, de főleg 1950-től végzett nagyarányú erdőtelepíté
sek következtében cca. 600 ezer ha-ral nőtt az ország erdőte
rülete és érte el a jelenlegi erdősültségi szintet 

Az erdőterület növelésére a területi lehetőségek még nem 
zárultak le. Jelenleg 2000-ig szóló időszakra van elfogadott 
kormányprogram további 150 ezer ha erdőtelepítésre, de a 
vonatkozó kutatások a távlati lehetőségeket ennél jóval na
gyobbra, 700-800 ezer ha-ra teszik a gazdaságtalan mezőgaz
dasági területek erdővel történő hasznosításával. 

A hazai e rdők elsődleges rendel tetései 

Az elsődleges rendeltetéssel kapcsolatban meg kell jegyez
ni, hogy az erdő természeténél fogva egyszerre több funkciót 
is képes betölteni: amellett, hogy fát termel, védi a talajt, 
tisztítja a levegőt, felüdülést nyújt stb. Elsődleges rendeltetés
ként az a funkció kiemelt, amelyre a gazdálkodás irányul 
erdőrészlet szinten. 

Az erdők közszolgáltatási funkciói iránt főleg az utóbbi 
évtizedben növekedtek az igények. Ennek hatására az elsőd
legesen védelmi, közjóléti erdők aránya az 1970. évi 8,5%-ról 
1991-re 16,8%-ra emelkedett. 

ERDŐTERÜLET MEGOSZLÁSA 
ELSŐDLEGES RENDELTETÉS SZERINT 

1991.1.1. Országo s összesen 

Fatermclcsi: 
1332.2 (79,0%) 

Egyéb rend.: 
33,8 (2,0%) 

Közjóléti. 
47,2 (2,8%) 

Védelmi: 
235,1 (14,0%) 

Szaporítóa.+vadg.: 
37,5 (2,2 %) Fonás: Erdőadattár 



Hangsúlyozni kell, hogy az új erdészeti politikában az 
erdőgazdálkodás legfontosabb feladatai az erdők védelmi 
(védő cs védett) funkciójával függnek össze. Elsőbbséget ez 
a funkció azért kapott, mert globális, és ezen belül a lokális 
Ictfcnnniaradásnak alapfeltétele a megfelelő környezet, az 
élővilág változatossága. 

A z erdőterü le tek tulajdonviszonyai 

ERDŐTERÜLET MEGOSZLÁSA SZEKTORO K SZERINT 
1991.1.1. 
c/cr ha Össze s erdőterület: 1685,8 ezer ha 
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AUami erdők 
68,5 

MGTSZ erdők 
31,0 

Magánerdők 
OS 

forrás: Hrdőadattár 

A magánerdők aránya ma még igen alacsony, 0,5%. A 
társadalmi-gazdasági átalakulással összefüggésben a tulajdo
nosi változások a magánerdők növekedését eredményezik 
elsősorban a mg.-i termelőszövetkezeti erdők teljes privatizá
lásával. 

Faá l lománya ink egyes je l lemző adatai 

Az ország faállományainak jelenlegi állapotáta termőhelyi 
és környezeti adottságok függvényében az elmúlt több évti
zed erdőgazdálkodása alakította ki . A jellemzők közül itt 
kiemelten a fafajösszetételt és az élőfakészlet alakulását 
mutatjuk be. 

Hazánk területe a lomboserdők zónájába tartozik. Az ős
honos lombos fafajok az összes faállománnyal borított terület 
cca. 55%-át foglalják el, közülük legértékesebbek a tölgyek 
és a bükk. Kedvező, hogy a tölgyek területe hosszú idő óta 
növekvő. 

Élőfakészlet a lakulása 

Az élőfakészlet része a nemzeti vagyonnak. A hazai erdők 
jelenlegi (1991.1. l.-i) összes élőfakészlete 290,9 millió brut
tó m (kéreggel, gallyal együtt). 

Az élőfakészlet fafajcsoportonkénti alakulásáról a követ
kező ábra tájékoztat. Az élőfakészlet nagy részét, 86%-át a 
lombos fafajok teszik ki, közülük is kiemelkedik a tölgy-fa
fajcsoport 27%-os aránnyal. Az őshonos fafajok a terület
arányhoz, képest itt kedvezőbb arányt, cca. 70%-ot képvisel
nek. 

TERÜLETMEGOSZLÁS FAFAJCSOPORTOK SZERINT 
1991.1.1. 
ezer ha Országo s összesen 

Tölgy Cser Bükk Gyerty. Akác K.kem. N.nyár H.nyár E.lágy Fenyő 
% 22, 5 11, 0 6, 4 5, 9 19, 6 3, 5 7, 4 2, 6 5, 4 15, 7 
Forrás: F.rdőadaltár+ folyamatban lévő erdősítések 

ÉLŐFAKÉSZLET FAJAJCSO PORTONKÉNT 

Összes élőfakészlet: 290,9 millió m3 

Tölgy Cser Bükk Gyerty. Akác E.kem. N.nyár H.nyár E.lágy Feny ő 
% 27, 1 13, 2 12, 7 5, 9 11. 9 3, 7 4, 5 1, 8 4, 8 14, 4 
Forrás: Erdőadattár 

Az élőfakészlet az elmúlt 15 évben a következő ábra sze
rint változott: 

ÉLŐFAKÉSZLET VÁLTOZÁSA 1976-1991. 
millió m Országo s összesen 

257,4 /  A 

1976.11. 19811.1 . 1988.1.1 . 1991.1.1 . 

H kemén y lom b I  I  leoy lomb teny o 

Forrás: Erdőadattár 



A számadatok tehát az élőfakészlet folyamatos gyarapodá
sát jelzik. A növekedéseket az évenként képződött fanövedék 
és az évenként kitermelt fatérfogat pozitív különbségei ered
ményezték. A viszonylag magas növedék képződését a jelen
tős arányban levő fiatal és középkorú állományok idézték elő. 

3. ERDŐGAZDÁLKODÁSI A D A T O K 

A hazai erdőgazdálkodás elmúlt évüzedbeni naturális tel
jesítményi adatai közül az erdőtelepítések és fásítások, er
dőfelújítások, fakitermelések egyes jellemző adatai kerül
nek bemutatásra. 

ERDŐTELEPÍTÉSEK ÉS FÁSÍTÁSOK ALAKULÁSA 1981-1991 
ezer ha Országo s összesen 

FAKITERMELÉS ALAKULÁS 1981-199 1 
millió bruttó m Országos Összesen 

í . í í  :
 ! I : 1 

8,967 

51 
1981 168 2 198 3 168 4 168 6 168 6 168 7 168 8 168 9 199 0 198 1 

EMi Kemén y lom b i  l  Lögy lomb iH ^ Fenyő 

Forrás: Frdőtervi mérlegbeszámolók országos összesítője 

Az erdőtelepítések és fásítások zöme az állami gazdaságok 
cs mg.-i termelőszövetkezetek területein valósult meg. 

Az erdőtelepítések pénzügyi forrása az állami költségve
tés. Az erdőfelújítások pénzügyi forrása az Erdőfenntartási 
Alap, amelybe a gazdálkodók fakitermelésük után meghatá
rozott járadékot fizetnek be. 

Forrás: Frdőtervi mérlegbeszámolók országos összesítője 

ERDŐFELÚJÍTÁSOK ALAKULÁSA 1981-1991 
ezer ha Országo s összesen 

1981 198 2 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 199 0 199 1 

Effl Kemén y lom b L__ l Lég y lomb H U Feny ő 

4. E R D E I N K EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 

Az 1970-es évektől kezdődően Európa-szerte megnöve
kedtek az erdők gyors és nagyarányú degradációjára utaló 
jelek, csökkent az erdők stabilitása. A kedvezőtlen folyamat 
erdeinket sem kerülte el, főleg az utóbbi évtizedben fokozód
tak a károsítások, betegségek. Az erdők sokoldalú szerepüket 
viszont csak akkor tudják betölteni, ha egészségileg stabilak. 

Erdeink egészségi állapotáról a nemzetközi megfigyelési 
rendszer keretében 1988-tól évenként folynak megfigyelések, 
felmérések. A felmérés módszere azon alapul, hogy a fák 
lombozata meghatározó indikátora a fák kondíciójának, tehát 
a levélvesztésből és elszíneződésből következtetni lehet az 
egészségi állapotra. 

A levélvesztésre vonatkozó megfigyelésekről fafajon
ként és kárfokozatok szerint a következő két ábra ad tájékoz
tatást. 

LEVÉL VESZTÉS 
1991-ben 

Országos összesen 

207 20. 4 
/ 71 l a' 5 19. 2 18.6 , 

1961 198 2 198 3 198 4 198 6 196 6 198 7 198 8 198 9 199 0 199 1 

EiMÜ Kemény lomb L-_ J Lög y lomb Feny ő 

Forrás: Erdőtervi mérlegbeszámolók országos összesítője 

KS"1 KI T E 7 C S B  G Y A  EK L NY EL L F 

• o-io % [5íS3n-25 * O?e-eo * CDeis - ESS EIPUSZIUM iák 

Forrás: Orsz. egészségi állapot adattár 



LEVELVESZTES 
1988-199125%-nál nagyabb károsodás 

Országos összesen 

KST KT T E T C S 

ÓM 1988 E 3 

Forrás: Orsz. eü. állapot adattár 

B G Y A  EK L N Y EL L Feny ő 

i 1989 CD  199 0 M$  199 1 

Az eddigi évek vizsgálatai a kocsányos és kocsánytalan 
tölgyekre nézve mulatják a legkevezőtlenebb képet. E két 
igen értékes fafajunkra vonatkozó levélvesztési mérési ered
mények fokozatosan romló egészségi állapotot jeleznek. 

Az egyes kártípusok közül célszerű kitérni a vad okozta 
károsításokra. Az erdei vadkárok túlnyomó részben az erdő
sítésekben keletkeznek, a károsítás mértékét az erdősítések 
évenkénti felvételei rögzítik. A következő ábra ezek országos 
összegzett adatait mutatja be. 

ERDÓSÍTÉSEKBEN KELETKEZETT VADKÁROK 
1986-1991 

Országos összesen 

1986 

1987 

19e8 

1989 

1990 

1991 

j 6,933 

| 9.482 

| 10,577 

~] 11,805 

| 10,961 

113,526 

10 
ezer h u 

16 2000 160 0 100 0 60 0 0  5 
he 

HiMJ Mennyiségi kö r [__ ) Minőség i kér 

Forrás: Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve 

A fenti ábrán szereplő mennyiségi kár az erdősítések teljes 
kipusztulását jelenti. 

A károkat elsősorban a szarvas okozza. Itt meg kell jegyez
ni, hogy erdeinkben világhírű nagyvadállomány él. A túlzot
tan elszaporodott nagy vadállomány sok esetben nagymérték
ben károsítja az erdőket, és akadályozza az erdők felújítását, 
nevelését. Az erdő fenntartása érdekében a megfelelő egyen
súly megteremtése kiemelten fontos feladaL 

5. KÖZJÓLÉTI ÉS VÉDELMI F E L A D A T O K 

Az erdők többcélú haszna és az irántuk fellépő társadalmi 
igény az erdőgazdálkodó feladatai közé sorolja a védelmi és 
szociális-üdülési tevékenység ellátását is. A mintegy 2,8% 
elsődlegesen közjóléti és 14,0% védelmi rendeltetésű terüle
ten az erdőgazdálkodók különleges gazdálkodói eljárásokat 
alkalmaznak. 

A szociális szolgáltatások évi mintegy 120 millió Ft-ot 
igényelnek, amelynek jelentős részét állami forrás fedezi. 

Jó példaként megemlíthetők a városi és városkörnyéki 
parkerdők, sportlétesítmények, a pihenés célját szolgáló erdei 
berendezések és nem utolsósorban a mintegy 200 km-en 
közlekedő Állami Erdei Vasutak. 

Az erdőgazdálkodás a szociális feladatok felvállalásával 
nagy szerepet játszik a munkaerő újratermelésében, ugyanak
kor a védelmi funkció biztosításával jelentős hányadot vállal 
az ország környezeti állapotának javításában. 

6. A Z ERDŐGAZDÁLKODÁS JÖVŐJE 

Korunkban a társadalom erdőszemlélete, az erdőgazdálko
dóval szemben támasztott igénye nagymértékben változik. 
Emiatt elsősorban az északi félteke országainak erdészeti 
politikája forradalmi változáson megy át. Ez alól hazánk sem 
kivétel. A bevezetőben megfogalmazott erdészetpolitikai cé
lok megvalósításához azonban a társadalom segítő támogatá
sa szükséges. 

Az erdészpályát választott szakemberek megfelelő háttér
rel hivatásszeretetükből fakadóan készek nemzeti kincsünk
nek, az erdőknek gyarapítására, a köz céljainak odaadó szol
gálatára. 

Az Állam i Vagyonkezel ő 
Részvénytársaság konzultá -
ciós eligazítás t tartott a hatás-
körébe tartoz ó 1 9 erdőgazda-
ság és az Érdért Vállalat veze-
tőinek, szakértőinek . A z érte-
kezleten Bag ó Bertala n (FM ) 
felajánlotta, hog y tájékoztatj a 
lapunk olvasóit az Rt. működé-
sének é s a gazdálkodás szak-
mai-pénzügyi tendenciáina k 
alakulásáról, kezelhetőségéről. 



DR. MÁTYÁ S CSAB A 

Erdőrezervátum: új  koncepció tör  utat 
A hazai erdészeti gyakorla t az eddigiekben csak s/ük körben szerzet t tudomást arról , 
hogy számo s európa i országba n erdőterületeke t különítene k e l abbó l a  célból , hog y 
megfigyelhetők legyene k bennü k azo k a  természetes folyamatok , amelye k a z emberi 
beavatkozások (fahasználat , legeltetés , vadgazdálkodá s stb. ) mellet t nem érvényesül -
hetnek. A  munka az őserd ő jelleg ű területekke l kezdődött , d e hamarosa n bevonta k 
addig erdőgazdálkodás alatt álló, természetközel i állományoka t is , hiszen valód i őser -
dők Európába n ali g találhatók, másrész t az érintetlenül marad t erdők a z erdei társu -
lások, illetv e termőhelye k csa k nagyo n szű k köré t képviseli k -  rendszerin t montá n 
fekvésű, meredek lejtök , szurdokok állományai. Az erdőrezervátumok kialakításána k 
külföldi és hazai előzményeiről, az utóbbi évek-hónapok nemzetköz i kezdeményezései -
ről, valamint a földmüvelésügyi é s a környezetvédelmi tárc a feladatairó l é s intézkedé-
seiről lapun k 1992. november i számában Holdampf  Gyula számolt be . 

A haza i erdőrezervátumok létesítésével , 
koncepciójával kapcsolatba n mé g meglév ő 
bizonytalanságok tisztázására , a  vélemé -
nyek egyeztetésér e 1992 . októbe r 22-é n 
Sopronban vitaülés t szerveztünk . A z ülés t 
Prof. Kurt  Zukrigi (bécs i agráregyetem ) 
nagy figyelemmel kísér t előadás a nyitott a 
meg, majd a felkért hozzászóló k (dr.  Simon 
Tibor, ELTE ; dr Kovács Mátyás,  KTM ; dr. 
fialupa Lajos, ERT1 ; Czajlik, Péter, Erdőre -
zervátum Alapítvány ; Agócs  József,  EFE) 
után széle s kör ű vita alakult ki. A vita alap-
ján kikristályosodott véleményt - a  levezető 
elnök nézőpontjából , amely tagadhatatlanul 
erdészeti szempontoka t helye z előtérbe , a z 
alábbiakban adjuk közre. 

A z erdőrezervátum 
fogai om megh atá rozása 

Az erdőrezervátu m háborítatla n erdőál -
lományokban lezajló dinamikus folyamatok 
(szukcesszió) megfigyelésér e szolgáló , leg -
szigorúbb korlátozá s és/vag y természet -
védelem alat t áll ó erdőterület . A z „erdőre-
zervátum" elsődleges rendeltetéséne k kitű -
zése az Országos Erdőrezervátu m Bizottsá g 
javaslata alapjá n a z erdőfe l ügye tőség fel -
adata. 

Az erdőrezervátu m és a természetvédel-
mi oltalo m alat t áll ó területe k közöt t a z az 
elvi különbség , hog y a z előbbinél minden-
fajta emberi beavatkozás eleve ki van zárva, 
a védelem a  teljes ökoszisztémára (a biocö-
nózis Összes fajára, a holt szerves anyagra és 
a biotrópr a is ) kiterjed , mí g a klassziku s 
természetvédelem elsősorba n a  ritka vag y 
veszélyeztetett fajok, cönózisok , természet i 
emlékek megőrzésér e (konzerválására ) irá -
nyul, a z erdőrezervátumo k kijelöléséne k 
súlypontjai átlagos , illetve jellegzetes erdő-
társulások. Ennek megfelelően az erdőrezer-
vátum kijelölésénél annak természetvédelmi 
értéke nem meghatározó feltétel . Az erdőre-
zervátumban a  dinamikus állapotváltozás t 
nem korlátozzák, íg y idővel a  kijelöléskor i 
helyzettől lényegese n eltér ő viszonyok ala-
kulhatnak ki. 

Az erdőrezervátumo k 
létrehozásának célkitűzése i 

A természete s struktúra , a  dinamikus fo-
lyamatok nyomon követése az erdőrezervá-
tumot fontos referenciaterületté teszi , ahol a 
„biológiai automáció " (Zukrigi)  tanulmá -
nyozható. Az eredmények az erdőgazdálko-
dás számára közvetlenül hasznosíthatók , d e 
ugyanígy abiológiai tudományok számárai s 
nagy jelentőségűek; pl . a növénytársulástan 
számára az erdőrezervátumok fonto s típus -
területekké válhatnak . 

Kutatási bázi s szerepü k mellet t a  faji , 
ökológiai, genetika i é s cönológia i diverzi-
tást megőrző , természetvédelm i funkcióju k 
is jelentős. A  gazdálkodás alat t áll ó terüle -
tekről kiszorult fajok számára refugiumkén t 
és a  visszatelepülés bázisakén t szolgálnak , 
ezáltal a  rezervátumok a  bioszféra stabilitá -
sának megőrzéséhe z i s hozzájárulhatnak . 
Nem hanyagolhat ó el jelentőségük a z okta-
tás, a szemléletformálás és a szakmai propa-
ganda tekintetében sem. 

A kiválasztá s és fenntartás feltétele i 

Kijelölésre olya n földrajzilag jó l elhatá-
rolható, a természetes állapothoz (lehetőleg ) 
közeli erdőterüle t alkalmas , amel y beavat -
kozás nélkül általában önfenntartásra képes, 
elsősorban jellegzetes , elterjed t erdőtársu -
lást, illetv e termőhelye t képvisel , é s ahol a 
külső zavar ó hatáso k minimalizálható k 
(vadkár, immisszió) . 

Az erdőrezervátum lehetősé g szerint na-
gyobb erdőtömbben helyezkedjen el , ahol a 
m agterület körül védőzóna is kialakítható. A 
magterület minimáli s nagyság a hegyvidé -
ken 30 ha , sík vidéken 2 0 ha , de alkalmas 
környezet esetén esetenként ennél kisebb te-
rület i s kijelölhető . A  védőzón a célszer ű 
nagysága a  magterületnek minteg y három -
szorosa, ezen az erdőgazdálkodást oly mér-
tékben kel l korlátozni , hog y a  magterüle t 
zavartalansága fenntarthat ó legyen . A  kije-
lölt terület tartós védelmét jogilag kielégítő-
en rendezni kell. 

A kiválasztot t állomán y alkalmasságá t 
előzetes vizsgálato k alapjá n kell eldönteni . 
Az állomán y a  dinamikus folyamatok mi-
előbbi beindulás a véget t lehetősé g szerin t 

idős korosztályb a tartozzék . Indokol t eset-
ben fiatalabb, sőt nem őshono s fafajokbó l 
álló erdőállomány i s kijelölhető. 

A természete s folyamato k zavartalansá -
ga miatt a vadállományt a  károsítási küszö b 
alatt kell tartani, vagy a terület magját be kell 
keríteni. Ugyanezér t az erdőrezervátumot a 
látogatott területektő l miné l távolab b kel l 
kijelölni é s rendszeres látogatásá t korlátoz -
ni. 

A dinamiku s folyamatok megfigyelése , 
nyomon követés e csa k rendszere s megfi -
gyeléssel, állapotfelvételle l oldhat ó meg . 
Ennek feltételei t lehetősé g szerin t meg kell 
teremteni. 

Érintett területnagysá g 

A jelenleg javaslatba hozott, mintegy 140 
tenjletbőlafelsoroltkritériumokalapjánkell 
a legmegfelelőbbeke t kiválasztani . Err e a 
célra elsősorban a  ma már fokozott védele m 
alatt álló területeket , a  bioszféra-rezervátu-
mok, nemzetiparko k alkalmas erdőterületeit 
kell igénybevenni . 

A kijelölé s els ő ütemében a z FM illeté -
kesei minteg y 10-15 , összese n legaláb b 
1000 hektárt kitevő rezervátum létrehozásá t 
tervezik engedélyezni. Távlati célként az er-
dőterület 1 (-5)%-ának kijelölése képzelhet ő 
el. E z természetesen csak lépcsőzetesen tör -
ténhet. 

A kijelölé s sorá n számos olyan területre 
tettek javaslatot, amely az erdőrezervátum itt 
ismertetett koncepciójának ne m fele l meg , 
viszont megőrzése természetvédelmi érdek . 
Ilyen esetben az oltalom más, eddig is hasz-
nálatos formáit kell alkalmazni (pl. fokozot-
tan védett terület) . 

A kijelölé s várhat ó eljárásrendj e 

Jelen pillanatban sem atermészetvédelmi 
jogszabályok, se m az erdőtörvény nem ad-
nak megfelel ő jogalapo t a z erdőrezervátu -
mok létrehozására . A jogi kereteket mindké t 
tárcának még ezután kell megteremteni. 

A KT M é s az F M első lépéskén t már 
létrehozta min d regionális, min d országo s 
szinten a javaslattevő szerveket. Regionáli s 
erdőrezervátum bizottsá g alakul t minden 
természetvédelmi igazgatóság i körzetben , 
amelynek tagja i a z illetéke s természetvé -
delmi igazgatóság , a z erdőfelügyelőség, a z 
erdőrendezőség és az erdőgazdaság képvise-
lői. A bizottságok feladata az alkalmas terü-
letek kiválasztásán kívü l a z erdőrezervátu -
mok kezeléséne k é s fenntartásának ellenőr -
zése lesz. 

Az országo s Erdőrezervátu m Bizottsá g 
feladata a  javaslatok elbírálása , a  legalkal-
masabb területekrő l javasla t előterjesztés e 
a szaktárcá k felé . A  bizottsá g hatásköréb e 
tartozik arezervátumokkal kapcsolatos teen-
dők meghatározása , a  kutatások szervezés e 
és irányítás a is. 



ERDÉSZETI POLITIKA 

Közösen talán  többre  mennénk! 
A WWF magyarországi képviselője 

számos kérdéssel (új erdőtörvény terve
zete; erdőfelügyelet és erdészeti ágazat 
helye; erdész-közgazdász lobby stb.) 
szólította meg az erdészeti ágazatot. E 
kérdések közül az erdőtelepítési prog
rammal kívánok foglalkozni, és a szak
sajtóban megjelent válaszokon kívül az 
alábbiakat tartom szükségesnek megje
gyezni: 

1. A dolgok erdőrészlet szintjén dől
nek el - mondják az erdészek. Ez igaz 
az erdőtelepítési programra is. A közös
ség (társadalom) elvárásai alapján a tu
lajdonlás korlátozása létünk egyes terü
letein már érvényesül. Ha valaki a deb
receni nagytemplom elé 12 emeletes 
bérházat terveztetne, valószínűleg nem 
kapna rá építési engedélyt. Vélemé
nyem szerint ne lehessen akárhová, 
akármilyen erdőt telepíteni. 

Ha az erdőt legalább olyan fontos 
„építmény"-ként tiszteljük, mint egy 
házat, akkor minden erdőtelepítésben 
gondolkodó ember (még az is, aki nem 
tart állami támogatásra igényt) erdőtele
pítési tervet legyen köteles készíteni, 
készíttetni, amelyet az erre kijelölt ha
tóság (pl. erdőfelügyelőség) hagyjon jó
vá. 

2. Az országos jelentőségű védett 
természeti területeken a 8/1982. (III. 
15.) MT. rendelet 20. §-a szerint a nem
zeti park és természetvédelmi igazgató
ságok, mint szakhatóság vesznek részt 
az erdősítési tervek elbírálásában. Vé
dett területeken tehát az erdőtelepíté
seknek a természetvédelmi elvárások
nak megfelelően kellene történniük. 

3. Védett természeti területeken kí
vül is vannak olyan területek, amelyek
nek természeti értéke jelentős és ezeket 
erdősíteni kívánják (kiszáradó holtá
gak, ősgyepek, nedves laposok stb.) Az 
élőlények és -helyek sokféleségének 
megőrzésére szükséges ezek jelen mű
velési ágban való megtartása. A területi 
természetvédelmi hatóságok bevonása 
az erdősítési pályázatok elbírálásába re
ményt keltene ezek megóvására. 

4. Nem védett területen a termé
szetvédelmi elvárások érvényesítését 
segítené egy Természetvédelmi Alap, 
amely a részleges támogatást kipótolva 
vagy egyedüli támogatóként finanszí
rozná az őshonos fafajú és kívánt szer

kezetű állományok telepítését. (Pl. a 
szabolcsveresmarti víztározót, holtága
kat, nedves laposokat ölelő szántók, le
gelők fásítását.) 

5. Az erdősítésre váró közel 700 ezer 
hektárnyi terület csaknem fele gazdasá
gossági küszöb alatti 6-7. osztályú szán
tó. Ezeket a területeket évtizedeken át -
ha kellett, ha nem - évente szántották, 
vegyszerezték vagy más módon zavar
ták, bolygatták. Megítélésem szerinteh-
hez képest az erdősítés a maga mini
mum 15-20 éves vágásfordulójával még 
mindig a kisebbik rossz(?) a szántók 
további műveléséhez képest. 

6. Az Alföldön a védett és védelemre 
érdemes területek zöme a folyószabá
lyozás és a vízrendezés következtében 
szétszórtan és kis területüknél fogva 
szigetszerűen helyezkedik el. A sziget
szerű területeken a genetikai sokféleség 
hosszú távon aligha tartható fent. A tar
tós fennmaradás általános szüksége: az 
ökológiailag értékes területek közti 
kapcsolat megteremtése (zöldfolyosók 
elve). Az esetek zömében a mai techni
kai-pénzügyi-szellemi feltételek mel
lett erről csak tervezgetni lehet (pl. Mo
hos-tó, Baktai-erdő, Bábtava, Nyírestó 
stb.). A felszíni vizek menti értékes te
rületek azonban a víz által már összekö
töttek, itt az árterek - a termőhelyi és 
gazdasági adottságok által meghatáro

zott - erdősíthetősége szabja meg a 
zöldfolyosók szélességét (pl. Tisza, 
Túr, Szamos, Szipa-Csaronda, Lónyai-
csatoma árterén). 

7. A természetvédelmi elvárások 
szerint a telepítés őshonos fafajok kom
mersz szaporítóanyagával lenne ideális. 
(A helyi (öko)típus iránti igényt már 
nem is említem.) Térségünkben meg
esik, hogy a fehémyár (szürkenyár) 
kommersz szaporítóanyag hiánycikk. A 
feketenyár-csemetéről még kedvezőüe-
nebb a kép, bár a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság a helyzet javításá
ra lépéseket tett! Ezeken kívül lennének 
még kívánatos fafajok: magyar kőris, 
zselnice, hamvas éger, szőrös nyír, ba
bérfűz, szilek stb. E csemeték hiányán 
belátható időn belül a W W F és a teljes 
körű támogatást elnyerő pályázó sem 
tud segíteni. 

8. A tárcaközi egyeztetéskor az erdő
telepítési programtervezettel a Környe
zetvédelmi és Területfejlesztési Minisz
térium illetékes államtitkára 1991-ben 
egyetértett. Ha a sajtóban felmerült el
marasztalások az egyeztetéskor hangot 
kaptak volna, akkor most nem tejszín
habcukrozó (E. L . 1992. 204. old.) 
fokon, hanem erdőrészletek szintjén 
vitathatnánk meg közös dolgainkat... 

Gencsi Zoltán 

Zárjuk le 
az erdővitát 

írja Haraszthy László, a Természetvédelmi Világalap (WWF) magyarországi 
képviselője a Népszabadság 1992. november 18-i számában. A nagyjából lapunk 
július-augusztusi számában ismertetett Alföldfásítási Konferencián kezdődött 
szakmai vitával kapcsolatos írásból a következőket idézzük: 

„A napilapokból is ismert, erdőkkel, illetve elsősorban az új erdők telepítésé
vel kapcsolatos újkeletű vitát egy általam tartott sajtótájékoztatón elhangzottak 
váltották ki . 

Azóta mind az erdészek, mind az ökológusok felsorakoztatták érveiket, illetve 
ellenérveiket... Sikerült vitát provokálni, most azonban tovább kell lépni. Ezért 
most azt javasoljuk, hogy a vitát - legalábbis ebben a formában - zárjuk le. 
Mindkét szakterület képviselői üljenek tárgyalóasztalhoz és keressék meg az 
optimális közös megoldást - lehetőleg a fentiek szellemében." 

Haraszthy László ezen nyilatkozatával egyetértünk és a vitát a lovagiasság 
szabályai szerint lezártnak tekintjük. A felkínált együttműködéshez szívből sok 
sikert kívánunk. 



RG, F. L. 

Gazdaságorientált tevékenység 
Európa erdeinek jövője érdekében 

STAUFFENBB 

Franz Ludwig Stauffenberg gróf 250 ha erdő birtokosa, az erdészeti érdekek 
elkötelezett képviselője különböző magas szintű vezető testületekben. Az Eu
rópa Parlamentnek is tagja, ott jogászként a jogügyi bizottság elnöke és az a 
Német Erdőbirtokosok Szövetsége Munkaközösségének is. 

(Österreichische Forstzeitung, Bécs, 1992. évi 8. szám.) 

A jelenlegi hatalmas átalakulás Eu
rópában hagyományos erdőgazdasága
ink keretfeltételeit tartamosán befolyá
solni és változtatni fogja. Milyen irány
ban fognak ezek a változások történni, 
még nem világos. 

Mivel az erdőgazdálkodás szorosan 
kötődik Európa mindenkor regionális 
gazdaságfejlődéséhez, az erdőgazdál
kodási feltételek nem egyformán fog
nak módosulni. Ezek azonban a határ
fák eltűnése, a fal ledőlése és a keleti 
blokk széthullása után megkezdik a 
nagy területű fapiacnak, termékünk ex
port- és importüzleteinek újracsoporto-
sítását. 

A piacgazdaságna k 
nincs alternatívája 

A szocialista-kommunista tervgaz
daság hajótörése után a piacgazdasági 
rend fölénye még nem mindenhol való
ban elismert és még egyáltalán nem 
erezhető mindenki számára. A válság
helyzet minden politikai mérhetetlensé-
geivel együtt még nincs leküzdve. Az út 
azonban kijelölt és visszatérés a kollek
tivizmusba már elképzelhetetlen. 

Kelet-Európában a piacgazdasági 
erők és az elkezdődő termelésemelke-
dés kibontakozásával a sokoldalú fa-
nyersanyag új, előre nem sejtett értéke
sítési lehetőségekre talál. 

A szabad fapiac 
- áldá s 

Ma a kételkedők előtt is világossá 
lett, hogy az 1957-es, jövőbe mutató 
döntés: az erdőgazdálkodást az EGK-
szerződés útján egy piacrendbe nem 
erőszakolni - mint a mezőgazdaságot -
helyes és áldásos volt. Ha akkor az ép

pen kivívott liberalizált fapiacot kény
szerzubbonyba dugták volna, abban az 
esetben ma még sokkal nagyobb prob
léma előtt állnánk, az állami piacszabá
lyozó függőségből kellene magunkat 
kiszabadítani. 

Ma arról van szó, hogy a brüsszeliek 
- ahogy más népi jótevők - csábításai
nak ellenálljunk. Ezek először az E K 
illetékességét, azután a piacrendhez ha
sonló eszközöket akarják bevezetni 
úgy, ahogy azok az úgynevezett,.közös
ségi erdőgazdálkodási stratégiák"-ba 
vannak beépítve. 

A fapiacok szabadságát azonban -
tekintettel a remélhetőleg hamarosan 
tökéletes európai belső piacra és külö
nös tekintettel az „Európai Gazdasági 
Térségre, amelyet mi éppen most 
egyeztettünk - nemcsak az EK-en belül, 
hanem a külső határok mentén is egya
ránt meg kell védenünk. Az Európa-vár 
külső határaival nem alkalmazkodik a 
politikai térségekhez. Az eszmék cseré
je, az erdőgazdaságok áruinak és szol
gáltatásainak szabad forgalma Norvégi
ától Portugáliáig és Ausztriáig eddig 
már gyakorolt valóság. Ez tovább fog 
szélesedni és elmélyülni. 

Nem akarom elhallgatni az EK-bi-
zottság két pozitív feltételezését: 

- először azt az elismert agrárpoliti
kai célszerűséget, hogy az eddig mező-
gazdságilag hasznosított területeket er
dészeti termelésbe kell átvezetni és ah
hoz elegendő áthidaló prémiumot nyúj
tani, 

- másrészt bizonyára helyes mező-
és erdőgazdaságilag integrált struktúra-
javító támogatási programokat összeál
lítani. 

Ezek a támogatási programok azon
ban értelmesen csak nemzeti és regioná
lis hatáskörben valósíthatók meg. Mivel 
a területfedő erdőgazdálkodás lényegé
nek megfelelően decentralizált, rá a tá

mogatási elv egészen különös módon 
vonatkozik. 

Az EK-nak az erdészeti szektornál 
általában koordináló hatásköre van a 
fontos részterületek számára, különö
sen az erdőgazdálkodási keretfeltételek 
megjavítása céljából, a közlekedéspo
litika, az adópolitika, a szociálpolitika 
és a gazdaságpolitika eszközeivel. 

Nem utolsósorban az immissziók 
keltette erdei károk leküzdésével kap
csolatban van szürgősen szükség az 
EK-en belül és az EK-en kívül is igen 
esedékes döntések koordinálására. 

Az Európai Közösség Politikai Uni
ója fáradozásainak előrehaladásával és 
az EFTA*-államok - közöttük Ausztria 
- várt belépésével azonban egészen idő
szerű már, hogy az Európai Gazdasági 
Térségre vonatkozóan az erdőbirtoko
sok és az erdőgazdálkodás szakmai 
szervezetei fokozzák európai szintű 
erőfeszítéseiket, aktívan befolyásolják 
és formálják az európai erdészeti politi
kát. Nekem időszerűnek tűnik, hogy az 
Erdőbirtokosok Szövetségeinek Köz
ponti Bizottsága (C.C.P.F.) a jövőben 
szorosabban működjék együtt az Euró
pai Közösséggel és az Európai Mező
gazdasági Szövetséggel (CEA), lehető
leg közös irodában, Brüsszelben. Jó 
munkát fejtett ki már eddig is a C E A 
Erdészeti Bizottsága és az „Erdészeti 
Üzemgazdaság" munkacsoportja, 
amelyben össz-Európa erdőbirtokos 
szervezetei képviselve vannak. 

Életképes 
magánerdőket kell 

létrehozni 

Mivel eredményes erdészeti politika 
csak erdőgazdálkodási politika lehet, az 
erdészetpolitika sarok- és kapaszkodó
pontja az erdőtulajdon működése. Irreá
lis és alapvetően elhibázott az elképze
lés, mely szerint erdészetpolitika, ter
mészetvédelem és környezetpolitika az 
erdőtulajdonosok nélkül, sőt velük 
szemben eredményesen folytatható. Az 

* European Free Trade Association = Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

Erdészeti Lapok, CXXVIII. évfolyam 1 . szám (1993. január) 



erdőtulajdonosok munkája és pénze 
nélkül ma már semmi sem lenne abból, 
amit a magukat természetvédőknek ki
nevezőknek a tulajdonosokkal szemben 
meg kellene védeniök. 

M i a német szövetségi kormányt, az 
új szövetségi országok kormányait és a 
Vagyonügynökscgi Intézetet felszólí
tottuk, hogy a jogtalanul elveit erdőket 
gyorsan és hiánytalanul reprivatizálják 
és rckommunalizálják. Ez történelmileg 
egyszeri lehetőség arra, hogy újra élet
képes magán és kommunális erdőgaz
daságokat, paraszti erdőtulajdont hoz
zunk létre Németország keleti részében. 

A rég i meggyőződéseke t 
le kel l győzn i 

Európai összehasonlításban Német
országnak már különben is magas álla
mi crdó'hányada van. A berlini vagyon
ügynökségnek azt a politikai megbízást 
kell teljesítenie, hogy következetes pri
vatizálás révén a korábbi Német De
mokratikus Köztársaság kifáradt állami 
gazdaságát újjal cserélje fel és a feltéte
leket megteremtse ahhoz, hogy Német
ország keleti részében a struktúrakrízist 
legyőzzék. Ez érvényes az erdőgazdál
kodás számára is. 

Nagy a kísértés éppen az erdővel ki
vételt tenni. Ebben a tekintetben az új 
német szövetségi tartományokban - de 
nemcsak ott - az állam mindenhatósá
gában való hit, valamint érzelmi gya
nakvás a magán és a kommunális erdő
gazdálkodással szemben erősen elter
jedt. Sokan ragaszkodnak még az állam, 
mint „családfő" eszményképéhez, aki
től kivétel nélkül mindent elvárnak. A 
hatalommegosztás elvét, ami az állam 
és a gazdaság között is érvényes, a párt

irányítású államhatalom egységességé
nek hosszú ideje után már nem értik 
meg. 

Annak a belátását, hogy az állam 
visszavonulása a gazdasági körfolya
matból kényszerítően szükséges, az er
dőgazdálkodás sajátosságára hivatkoz
va csak nagyon korlátozott mértékben 
engedik érvényesülni. 

Az erdőke t 
vissza kell adn i 

A jogtalanul elsajátított erdő vissza
adása jogállami és erkölcsi parancs. 
Jogállamban a magántulajdon tekinté
lye a bizalom alapjaihoz tartozik. A tel
jes reprivatizáció és rekommunalizálás 
előfeltétele annak, hogy teljesítőképes 
és versenyképes erdőgazdálkodás le
gyen újjáépíthető. Az erdők visszahozá
sa a magántulajdonba - és ez érvényes 
az egykori keleti blokk valamennyi re
formországára - megfelel a rend-
szcrpolitikai elveknek és fontos struktú
rapolitikai hozzájárulás a kultúrtájak 
élctrekeltéséhez. 

A mező- cs erdőgazdaság kapcsolata 
a paraszti üzemekben Európa-szerte ré
gi hagyomány és része ez a kultúrpoli
tikai örökségnek. A paraszti fő- és mel
léküzemek alaptőkéjének felemelése az 
erdőterületekkel fokozza a vidéki térsé
gek teljesítőképességét és segíti mérsé
kelni az elvándorlási folyamatot a sűrűn 
lakott központokba. 

A magá n 
elűzi az állami t 

Ausztria szép és erdőben gazdag or
szága bizonyítja, hogy az összterületre 

vonatkozóan 80%-os, magas magáner
dőhányad mellett teljesülnek az összes 
gazdálkodáson kívüli erdőfunkciók -
méghozzá kiváló módon. Az erdőtulaj
don széles szóródása itt struktúra- és 
társadalompolitikailag felbecsülhetet
len érték. Az állami erdőbirtok ezeketaz 
értékeket nem pótolhatja. 

Hasonlóképpen megbecsüléssel és 
csodálattal szemléljük az Osztrák Álla
merdészetnek (ÖBF) magángazdálko
dás jellegű és eredményes vállalatveze
tését. Ez mutatja, hogy - a törvényes 
elvárásoknak megfelelően - a világosan 
nyereségorientált célkitűzés valameny-
nyi birtoklási formájú erdőgazdaságban 
a döntő. 

Ausztria 
mint példakép 

A verseny megélénkülésére tekintet
tel egyedül az ilyesféle erdőgazdálko
dás-politikai orientáció tűnik Európá
ban jövőt ígérőnek. Az állami erdő
gondnokságok monopolisztikus struk
túrái, amelyeket ugyanakkor hatósá
gokként az általános közigazgatásba is 
bevonnak, egyre problematikusabbak-
nak tűnnek. Általában megmutatkozik, 
hogy az állami hatóságok a nem hatósá
gi feladatoknak csak gazdaságtalanul 
képesek eleget tenni. Nincs elfogadható 
alapja annak, amiért az erdőgazdálko
dásban ennek másként kellene lennie. 

Ösztönzés 
a struktúr a 
rendezésére 

Mielőtt azonban ezen megállapítást 
újra tévesen értelmeznénk: nem szabad 
az államhatósági formákkal kapcsolatos 
elvi kritikát az állami erdőtulajdon álta
lános kérdésfeltevéseként félreérteni. 
Még kevésbé kritika ez az irányító kép
viselőkkel vagy egyáltalán a gyakorlati 
felelősökkel kapcsolatban. 

Ez inkább valamilyen szükséges és 
alkotóan bíráló elmélkedés, aminek 
azonban szépítgetés nélkül kell történ
nie. Végül is az állami erdőgazdaságok 
krónikusan veszteséges üzemi eredmé
nyei jellemzik az egész erdőgazdálko
dást. Az erdőbirtokfajták egy csónak
ban ülnek. Az újraegyesítés Németor
szágban többre késztet bennünket, mint 
a keletnémet struktúrarendezésre. 

A tölgygazdálkodás a szomszédos Lajta-hegységben is fejlett. A felújítás
ban a természetest részesítik előnyben. Jelentősebb makktermés esetében 
még azon őszön gondoskodnak az aljnövet eltávolításáról és a felső korona-
szintben is néhány hézag nyitásáról, hogy a csemete mielőbb kellő fényhez 
jusson. További fejlődését ellenőrző kis kerítésekkel figyelik és ehhez mérten 
szabályozzák a vadállományt, amíg az szája alól k i nem nő. Közben az erősen 
elterjedt mogyorót szorgosan visszavágják, mert tízszer olyan gyorsan nő , 
mint a tölgy az első években. 

Mesterséges felújítás és telepítés alkalmával, a terület gondos megválasz
tása után, a visszamaradt tuskókat földszintben visszavágják, a vágáshulla
dékot felaprítják (mulcsírozzák). A vetést az ültetéssel szemben előnyben 
részesítik. A sortáv az aprítógép szélességétől függ, vetés/ültetés a sorban 
20-50 cm. Az első 10 évben ápolás, sarjak visszavágása, de ügyelve arra, hogy 
ezek később segítő fákká lehessenek. Két méter magasságtói koronaszabályo
zás nagyjából 4-6 m sűrűséggel, a V-fák ágnyesése 20-30 éves korban. Az 
ezeket túlnövő fák rendszeres eltávolítása végig kíséri az állományt. 

(IH 1992. 22. Ref.: Jérőme R.) 



A defici t 
nem végzete s 

A közös alap elhagyásra kerül, ha az 
állami erdő - mint például néhány né
met szövetségi tartományban - nemzeti 
igazgatásba kezd sodródni Az állami 
erdőben éppenséggel büszkék a veszte
séges gazdasági eredményekre, mert e 
módon a „közerdő"-t - ahogy az ideo
lógusok ezután szívesen cs hamisan az 
állami és a közbirtokossági erdőt neve
zik - tulajdonképpeni „jó" erdővé nyil
vánítják, a magánerdőt adott esetben 
még éppen irgalmasan elviselik és azt 
hamis ellentétbe hozzák a közjóléttel. 

Ez a torzkép a valósággal nem egyez
tethető össze, azonban a környezetvé
delem kérdésében igen érzékennyé tett, 
de félreinformált nyilvánosság és köz
vélemény által mohón elfogadásra ke
rült. 

Az erdőtulajdonosok és az erdészek 
többsége a hitet az erdőgazdálkodás 
ökonómiai életbenmaradási képességé
ben ezek ellenére sem vesztette el. Ha
gyományos a tudat, hogy a gazdasági 
erdők az ökonómiát és az ökológiát ép
penséggel példamutató módon össze
kapcsolják egymással. Gazdálkodás a 
természettel - és nem ellene - az erdé
szek és erdőművclők sok generációjá
nak magától értetődő tartozéka. 

Az erdőgazdálkodá s 
nem tart a végénél 

Általánosan elterjedt, hogy a nyilvá
nos megnyilatkozásokban legújabban 
az erdőgazdálkodás állítólagos végét 
harangozzák. Kijelentik, hogy az erdő
gazdálkodás a racionalizálási lehetősé
gek végén jár és az államnak kell vala
milyen módon a veszteség kiegyenlíté
séről gondoskodnia. 

Gyorsan felmerül, hogy az adózótól 
az erdő úgynevezett „infrastrukturális" 
szolgáltatásainak megváltását kell el
várni. Ez az út nem járható és zsákutcá
ba vezet minden esetben akkor, ha ezen 
cím alatt területtől függő átalánykifize
téseket vagy agrárszociális fájdalom
csillapítókat szándékoznak eldugni. 

Döntő ponthoz érkeztünk ezzel. Mit 
akarunk? M i célszerű? M i képviselhető 
tárgyilagosan tartósan? Válaszom így 
hangzik: az erdőgazdálkodás nem járja 
a végéi! A Földnek nincs olyan nyers
anyaga, amelynek oly nagy lenne a jö

vője, mint a természetesen felújuló fá
nak. Ez a perspektíva nyilván közép- és 
hosszú távú, de annál biztosabb, minél 
nagyobb mértékben fogynak a fel nem 
újítható, konkuráló nyersanyagok. 

Ki kell használn i 
a lehetőségeke t 

Az erdőgazdálkodásnak - mint öko
nómiai és ökológiai előfeltételekkel és 
hatásokkal összekötött semmilyen más 
gazdasági ágnak - a lehetőségeket ki 
kell használni. Ezek messzemenően 
nincsenek kimerítve. Az erdőgazdálko
dás is az új piacfeltételekhez való alkal
mazkodás kényszere alá vetett, termé
szetesen a tartamos használat keretén 
belül. Ez magától értetődően vállalko
zói magatartást kíván meg, tekintettel az 
átmenetileg stagnáló fapiacra. A gazda-
ságorientált tevékenység mindig kétfé
lét kíván meg: 

- A termelési hozam oldalán a kínált 
javak alkalmazkodását a váltakozó kí
vánságokhoz. Ebben a tekintetben az 
erdőgazdálkodásban a játékterek bizo
nyára korlátozottak. Az erdőgazdálko
dásnak tehát rugalmas és vevőbarát ér
tékesítési tervet kell kifejlesztenie, érté
kesítési palettáját szélesíteni és újakat 
feltárni. 

- Az input oldalon - az elmaradó 
piacok idején is, és éppen akkor - a 
kifizetődő termelés útjait kell keresni. 
Racionalizálás az üzemben és az igaz
gatásban magától értetődik. 

Nem gyámkodn i 

Az államnak minden területen a cél
szerű keretfeltételeket kell meghatároz
ni és az erdőgazdálkodás teljesítőképes
ségét támogatni. Ez az ő feladata és nem 
a gyámkodás, nem a pórázon tartás. 

Melyik gazdasági ág szolgáltat oly 
sokat és oly sokfélét a természet és a táj 
érdekében, mint az erdőgazdálkodás? 
Ez nem beszél a természet védelméről, 
mint a magakinevezte, szervezett és 
gyakran eladminisztrált gyógyprédiká-

torok. Nem, ez napról napra gyakorolja 
szerte az országban. Büszkeséggel álla
píthatjuk meg: az európai erdőgazdál
kodás, amelyet 10 milliónál több erdő
tulajdonos folytat, általában a termé
szetvédelem értelmében, saját felelős
séggel, generációkra átnyúlóan tevé
kenykedik. 

Hadd utaljak a legújabb németorszá
gi erdőleltárra. Ez megmutatta, hogy át
lagban az összes birtokfajta erdő majd
nem hasonló biológiai, ökológiai és er
dőgazdálkodási megjelenési képet mu
tat. Tartamos, természetes gazdálkodás 
az európai erdőgazdálkodási hagyo
mány lényeges ismertetőjele. Ezért 
minden országos politika számára taná
csos a saját felelősségű területápolás 
ezen értékes kincsét szélesen szétszórt 
erdőtulajdon révén fenntartani és bizto
sítani. A politikának fel kellene ismer
nie, milyen káros az erdőtulajdonosok, 
az erdőművelők és az erdészek kezde
ményezéseit figyelmen kívül hagyni. 
Az erdészt egyszerre kell az erdő védő
jeként, használójaként és fenntartója
ként felismerni - ezt nem szabad meg
gondolatlanul kockára tenni. 

Ne keressün k ürügyeke t 

Nem helyénvaló ezért, hogy a tulaj
don szociális kötöttségének ürügyén -
amit az erdőbirtokosok már régen valla
nak - az adminisztratív szorítócsavaro
kat állandóan húzni és az erdőgazdálko
dásra az állítólagos természetvédelem 
buráját borítani. Ez káros a termé
szetvédelem ügyének és megöli az er
dőgazdálkodási életteret. Ha különleges 
esetben és különleges területeken a ter
mészet- és a faj védelemnek elsőbbséget 
kell adni a tulajdonos helyzethez kötött 
gazdasági célkitűzésével szemben, szá
mára törvényes alapon megfelelő kárta
lanítást kell nyújtani. 

Tehát már a törvényhozónak - és 
ezzel nemrég még az egyik legfelső né
met bíróság is foglalkozott - nem sza
bad nyitottan hagyni a kérdést, hogy 
mikor megy túl a tulajdonos szociális 
kötöttségének küszöbén. 

A gyakran emlegetett klímaváltozás a német országgyűlésnek a földi légkör 
védelmére alakult bizottsága szerintmár mérhető méreteket öltött. A sztratoszféra 
ózonrétegének gyengülését bizonyítja többek között a trópusi tengerek vizének 
0^°C mértékű melegedése, az egyenlítői és a sarki vidék hőmérséklet-különbsé
gének erősödő csökkenése, a közepes szélerősségnek 5-10%-os növekedése, vala
mint az ózonréteg vastagságának az északi félgömb felett dekádonként 6-8% -nyi 
fogyása. 

(AFZ 1992.13. Ref.: Jéröme R.) 



így a természetvédelmi törvények 
kártalanítási szabályozásaihoz példa
szerűen fontos tulajdonvédelmi funkció 
tartozik. 

A szerződése k 
célszerűbbek 

a szubvenciókná l 

Ennél is fontosabb azonban: ha vala
mely harmadik személy különleges, az 
erdőbirtokos által meghatározott gazda
sági célon kívüli szolgáltatást igényelve 
lép fel, az legjobban szabad szerződéses 
szabályozás keretében, ellenszolgálta
tás fejében elégíthető ki . 

A német erdőbirtokosok szövetségei 
örömmel üdvözlik, hogy a német szö
vetségi kormány ilyesfajta szabályozást 
akar felvenni a szövetségi termé
szetvédelmi törvénybe. Biztosítani kell 
azonban, hogy az efféle szerződésnek 
elsőbbsége legyen az adminisztratív pa
rancsokkal és tilalmakkal szemben. 
Ezen „szerződéses természetvédelem" 
segítségével erősödik az erdőtulajdonos 
felelőssége a természetvédelem haté
konysága irányában és az egészséges 
önérdek, a saját kezdeményezés a meg
kívánt cél irányába sorol. 

Mégegyszer hangsúlyozom: ez lehe
tőség, hogy konkrét esetben az erdőtu
lajdonossal egyetértésben értelmes sza
bályozáshoz jussunk. 

Ne hozzuk 
rossz hírbe az erdő t 

Az erdőgazdálkodás, mint olyan, ma 
sok természetvédelemért lelkesedőnél 

már majdnem rossz hírűvé vált, és az 
erdőápolás révén történő erdőfenntartás 
sok természetvédő előtt már nem idő
szerű. Gondolják, a fa kitermelése ter
mészetkárosító és elfelejtik, hogy az ön
magára hagyott gazdasági erdő még 
nem őserdő. Ha egy ilyenféleképpen 
felfogott természetvédelem gazdálko
dásellenes ideológiával szövetkezik, az 
erdő társadalompolitikai rendszergya-
lázás tárgyává válik. 

Magának az erdőgazdálkodásnak, 
éspedig minden birtokfajta erdőgazdál
kodásának ezért a gazdálkodás diszkri
minálása ellen határozottan fel kell lép
nie. Itt az ideje, hogy az erdőgazdálko
dás egységesen állást foglaljon és véde
kezéséből kilépjen: 

- Európa gazdasági erdei összehan
golják az ökonómiai és ökológiai köve
telményeket. A termelés biztosítja az 
erdőfenntartást. [Az erdőfunkciók köl
csönös függősége az erdők területszerű 
funkcionálizálását (egyoldalú működ
tetését - a lektor) csak kivételes esetek
ben engedik meg.] 

- A fa a legfontosabb felújuló nyers
anyag és megújítható energiaforrás. 
Sokoldalúan alkalmazható, a fosszilis 
nyersanyagokat energiatakarékos bio
lógiai termeléssel pótolja. A növekedő 
erdő szénlekötése és a fa tartós haszná
lata révén hozzájárul a C02-mérleg ki
egyenlítéséhez. A mérsékelt zóna erdei 
- ahol mi élünk - legalább olyan jelen
tősek az éghajlat számára, mint a trópusi 
esőerdők. 

- Az erdőknek a gazdálkodás, a tár
sadalom és a környezet érdekében való 
működőképessége a tulajdon szavatos
ságára van utalva. Nem tekintve külön
böző erdőtörvényi szabályozásokat, a 

fatermelés az erdőbirtokos és vala
mennyi erdőgazdálkodásban tevékeny
kedő anyagi bázisát képezi. 

így apelláltak 1991. október hóban 
az európai erdőbirtokosok szövetségei, 
egyesülve a CEA-ban 10 milliónál töb 
erdőtulajdonos szócsöveként 23 euró
pai államban a parlamentek és a kormá
nyok előtt annak érdekében, hogy Euró
pában a teljesítőképes gazdasági erdők 
fejlesztését a politika központi feladatá
vá emeljék. 

Ez a felszólítás a következő központi 
üzenetet tartalmazza: az erdőtulajdon 
működőképessége Európában csak ak-
kortartható fenn igazán, ha 

- a tovább növekvő immisszióktól 
függő erdőkárokkal szemben az eddigi
eknél hatékonyabb intézkedéseket fo
ganatosítanak, 

- az erdőgazdálkodás jogi és gazda
sági keretfeltételeit biztosítják és javít
ják, 

- a szakszerű erdőgazdálkodás kor
látozásait megszüntetik és a gazdasági 
erdőt hatékonyan támogatják, 

- az erdő túlzott igénybevételét je
lentő erdőkárok és szociális kötöttség 
törvényes alapon kártalanítást nyernek, 

- különös szolgáltatások harmadik 
személyek vagy a közösség részéről 
szabad, szerződéses szabályozás révén 
egyenlítődnek ki. 

Meg vagyok győződve arról, hogy 
Európában az olyan erdőgazdálkodási 
politika, amely a szélesen szétszórt er
dőtulajdon működőképességének fenn
tartására koncentrál, a gazdasági re
formfolyamatot Közép-, Kelet- és Dél
kelet-Európában támogatni és bátoríta
ni fogja, és az erdőgazdálkodás túlélő 
képessége Európában nem utópia. 

Az erdészetpolitik a 
tartamossága szüksége s 

Ne felejtsük el: az erdőgazdálkodás 
soha nem született burokban. Erdészeti 
divatok jönnek és mennek. A fák nem a 
választási periódusokban nőnek, hanem 
a vágásforduló ideje alatt A fatermelés 
tartamossága ezért tartamosságot kíván 
meg az erdészeti politikában is. 

Az erdőnek nincs szüksége pszicho-
politikai boldogító programokra, ame
lyek a tárgyilagos összefüggésektől el
térítenek. Gazdasági fennállásának 
szükségessége és lehetősége érdekében 
folyamatos elkötelezettséget igényel. 

Fordította: Bogár Istvánné 

Bükk őserdő Szlovákiában -16 szigorúan védett területén 1200 ha-t tesz 
ki . Négy bükköstípust különítenek el: F. pauper, F. typicum, F. aceratum, F. 
tiliosum. Öt kiválasztott helyen - Vihorlat, Stuzica, Rozok és Havesová nyu
gaton és Rastun keleten - 15 hosszú távú kísérleti területet létesítettek és 
ezeken 5-10 évenként végeznek vizsgálatokat. Húsz éve folynak a kísérletek 
és máris számos értékes megfigyelést tehettek állományszerkezeti, növeke
dési és termelési folyamatokra, valamint felújulási viszonyokra vonatkozóan 

Ezek az őserdők ritkán elegyetlen koronaszintűek, fakészletük 25 ha-nál 
nagyobb területen 30%-nál kisebb határok között változik a fejlődési foktól 
függően, 400-800 m 3/ha fa térfogatú a jobb termőhelyeken, 250-450 m 3/ha a 
gyengébbeken. A magassági növekedés rendkívül rugalmas. Arnyalatlan 
egyedek 50-60 éves korra 20 m-t is elérhetnek, 30 m-t 100 éves korra, de a 
hosszabb ideig árnyalásban állók - amelyek 50 éves korban 5-6 m magasak és 
100 évesen is csak 15-16 m-t érnek el - 200 évesen 37-40 m-eseklehetnek 70-80 
cm mellmagassági átmérővel. A vastagsági növekedés két csúcsot mutat: az 
első 50-90, a második 100-120 év között tapasztalható. 

(AFz 1992.21. Ref.: Jéröme R.) 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A 11 1 Stúdió , a  Természet Világ a (Temtészettadomány i Közlöny ) szerkesztősége , a. gyöngyösi 
Berze Nagy János Gimnázium, a gyöngyösi MÁTRA Művelődési Központ BUGÁT PÁL 

Országos Természetismereti Versenyt hirdet 1993-ra. 
A vetélkedő megrendezésére immár tizedik alkalommal kerül sor. Várju k mindazon középiskolába 
járó fiatalok jelentkezését, akik a biológia, a fizika, a kémia területén komplex természettudományos 
ismeretekkel rendelkeznek A z iskolák háromfős csapatot indíthatnak, ahol a csapattagok vegyes 
életkorúak is lehetnek (Iskolánként maximum 5 csapat jelentkezhet.) 

1993-ban a  vetélked ő témájáu l a z erdőve l kapcsolato s témaköröke t 
választjuk az alábbiak szerint. A fa mint növény, szerkezete, élete; az erdő, 
egyéb életközössége k a z erdőben . A z erdők kialakulásána k földrajzi , 
éghajlati é s gazdasági kapcsolat a é s településszervezési szempontjai . Az 
erdő fái mint ipari nyersanyagok 
A fák fizikai és kémiai tulajdonságai, illetv e folyamatai. Kormeghatározá s 
(C-14, dendro-kronológia) , lehetősége k rég i koro k éghajlatána k é s 
időjárásának feltárására . 
Mesterséges, illetve természetes erdőgazdálkodás, alkalmazás rekultiváció 
terén. 

A döntőbe jutó csapatok tagjai részt vehetnek az egyik délután folyamán megrendezendő vetélke -
dőn, melye t Bugát Pá l születésének 200 . évfordulój a megünneplésér e rendezün k It t Bugát Pál 
tudományos életrajzá t é s alkotásai t illet ő kérdésekr e kel l a  versenyzőkne k válasz t adniu k A 
nyertesek külön díjazásban részesülne k 
A verseny kétfordulós . A válogatóra 1993 . áprilisában,  a  tavaszi szünetbe n kerü l sor . A részvétel 
feltétele: csapatonként egy darab egyéves előfizetést igazoló csekk felmutatása a Természet Világa 
folyóiratra. A  folyóira t ugyani s (1993 . januári számátó l kezdődően ) rendszerese n közö l olya n 
cikkeket, amelyek elősegítik a vetélkedőre val ó felkészülést. Minden olyan cikknél, amely a felké-
szülést segíti , az olvasó a versenyfelhívás végén található emblémával fog találkozni. 
A válogató elődöntő eredményéről minden csapatot értesítünk. A döntőbe jutott csapatokat 1993. 
augusztus 21-24-e között várjuk Gyöngyösön. 
Hangsúlyozzuk, hog y a  felkészülésben elsősorba n a  középiskolás tankönyve k a z irányadók! A 
vetélkedőn a már korábban megszokott integrált felkészülést várjuk, a középiskolás ismeretanya g 
alkotó használatát! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy külön értékelendő feladatkén t a döntő során 2-2 idegen nyelven feltett 
kérdésre is válaszolniuk kell majd a versenyzőknek (fakultatíve) , angolul, németül, oroszul vagy 
franciául. 
A döntőb e jut ó csapatokbó l -  ismé t külö n elbíráland ó feladatkén t -  kb . három gépel t oldalnyi, 
önálló tudományos , illetv e tudománytörténet i munká t várunk . E  dolgozatok tárgy a szabado n 
választható, de a megadott témához kell kapcsolódnia. 
A zsűri munkájában felkért erdész szakértők is részt vesznek. 

Jelentkezési határidő: 1993. február 8. 
Cím: TIT Stúdió, Budapest, Zsombolya-út 6.1113.  (Telefon: 1850-423) 
A verseny támogatói: az Eötvös Loránd Tudományegyete m Tennészettudomány i Karána k dékán i 
hivatala, általános fizikai tanszéke, elméleti fizikai tanszéke, általános számítástudományi tanszéke, 
az ELTE Tanárképző Főiskola i Kar fizikai tanszéke, a Vadas Jenő Erdészeti Középiskola, valamint 
a Kassák Kiadó. 

S z e r v e z ő k 



Jegyezze be naptáráb a 
a faiparban e z a  7 nap 

MM A HATÁRIDŐ".. . 
Mert kétévente csak egyszer vannak együtt , 

egy helyen a faipar legjobbjai - Hannoverben 

a LIGNA-n. 1993-ban 30 ország 1.300 
Faipari 

kiállítója hozza el innovációkban és ^ 

újdonságokban gazdag kínálatát. Itt információ 

várja a szaklátogatókat mindaz, ami a 1993-ra 

famegmunkálásban és - feldolgozás- M a r m o s t 

kérje! 

banmaacsucs. 

A faipar így időt és pénzt takarít meg, mivel 

itt egymásra találnak a legfontosabb üzleti 

partnerek. 

. . . é s ez feleslegessé tesz minden más 

határidőt . 
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NEMESSZEGHY LÁSZL Ó 

A jugoszláv, illetve szlovén-magyar erdészeti egyesületi 
kapcsolatok, és a „Pannónia" rendezvények 

A magyar-szlovén erdészeti egyesületi 
kapcsolatok 1964-ben születtek. A Mura
vidéki Erdészeti Egyesület 1964-ben ta
nulmányutat szervezett Magyarországra. 
Levélben kerestem fel az OEE budapesti 
központját. Annak ellenére, hogy pontos 
címet nem tudtam - a válasz postafordul
tával érkezett, ami annak idején 9-10 na
pot jelentett. Az OEE akkori főtitkára, 
Fekete Gyula közölte, hogy szeretettel 
várnak, és kívánságunk szerint megszer
vezik a szakmai programot. Az útiterv 
szerint tíz nap alatt Nagykanizsa-Tihany-
Győr-Budapest-Eger-Miskolc-Debrecen 
-Budapest volt a cél. A költségek túlnyo
mó részét valutában csempésztük át a ha
táron és az IBUSZ-nál fizettük be. 

A tanulmányút végén az OEE vezető
sége fogadást adott, ahol Madas András 
elnökkel megállapodtunk, hogy még az 
évben szervezünk egy szlovéniai tanul
mányutat a magyar kollégák részére. 

így kezdődtek a szlovén-magyar erdé
szeti kapcsolatok, melyek évről évre gya
rapodtak, gazdagodtak. 1966-ban jelen 
voltam Sopronban az OEE jubileumi ván
dorgyűlésén és azóta - ha elfoglaltságom 
nem akadályoz - rendszeresen vendége 
voltam valamennyi vándorgyűlésnek. 

A kapcsolat rendszeressége felvetette a 
gondolatot, hogy szorosabb regionális ha
tármenti kapcsolat szakmailag és emberi
leg is eredményesebb lenne. Indokolta a 
gondolatot az azonos, vagy igen hasonló 
éghajlati, talajtani, erdőtársulási adottság. 
Ilyen Szlovénia pannon jellegű erdőgaz
dasági tája a Mura-vidék, a határos Dél
nyugat-Dunántúl, valamint Ausztria Bur
genland tartománya. 

A halár menti erdészeti szakmai 
együttműködés gondolata 1972-ben bon
takozott ki teljesen, ugyanis az 1972-i 
vándorgyűlésen vettek részt először mint 
vendégek a burgenlandi erdészeti egyesü
let képviselői, s így egy asztalnál együtt 
volt mind a három fél. Magyar részről 
Király Pál főtitkár és Fekete Gyula főtit-
kárhelyettes, Burgenlandból Siegfried Be-
idei udvari tanácsos és Martinkovics An-
ton, a burgenlandi erdészeti egyesület al
elnöke, valamint Szlovéniából én. 

Az első Pannónia Napok, a ,.Pannónia 
'73" határ menti erdészeti szakmai talál
kozó 1973. augusztus 30-31-én volt a Mu
ravidéki Erdőgazdaság területén. A ren
dezvényen 6 magyar és 4 osztrák vendég 
vett részt. 

A szakmai bemutató az ártéri mézgás-
éger-állományok nevelése volt. A vendé
geket fogadta a Lendvai járás VB elnöke 
is, aki magyar nemzetiségű volt. A talál

kozó záróértekezlete és a látottak értéke
lése a kapelei borgazdaság tárgyalótermé
ben volt kellemes borkóstolóval egybe
kötve. 

A résztvevők többek között megálla
podtak: 

- a rendezvényeket folytatni kell, mert 
bebizonyosodott, hogy túlmutat a szak
mai ismeretek bővítésén; 

- a találkozókat évente kell megren
dezni; 

- minden évben más ország legyen a 
házigazda; 

- a rendezvény szűkebb körű legyen, 
kölcsönösségi alapon; 

- a költségeket a vendéglátó fedezi; 
- a Pannónia Napokat lehetőleg ta

vasszal rendezzék. 
Ennek a záróértekezletnek az anyagát 

hangszalagon rögzítettük. A következő 
rendezvény a Zalai EFAG területén volt. 
A szűnni nem akaró eső tette emlékezetes
sé, de sárban, vízben mindenki kitartott a 
dr. Páll Miklós vezette gazdag és színvo
nalas programon. Nagyon szép élmény 
volt. 1975 rendezvénye Burgenlandban 
lett megtartva. Németújvártól a Fertő tóig 
bekalandoztuk Burgenland jó részét. A 
hetedik rendezvényen Szlovéniában be
kapcsolódott a maribori erdőgazdaság, a 
Mura és Dráva medence a Kozják és Po-
horje hegységgel. Majd Zalához csatlako
zott Vas megye is, váltott rendezéssel. A 
tízéves jubileumkor már a Mura-vidéki 
égeresekben szemlélhettük a bekövetke
zett változásokat. 

- 1985-ben a 13. Pannónia Napokon 
(Szlovéniában) meglátogattuk a hármas 
határt is. Ez a programban nem szerepelt, 
meglepetésnek szántuk. Volt is nagy meg
lepődés, amikor a kellemes erdei séta köz
ben a hegytetőn, kilépve a tisztásra, a ven
dégek egyszerre a hármas határon találták 
magukat. 

A magyar oldalon ott volt még a drót
kerítés. Tudtuk, hogy örökké nem lesz ott, 
de mégse gondoltuk, hogy olyan hamar 
eltűnik. Ekkor búcsúztunk el a magyar-
szlovén erdészeti kapcsolatok magyar 
kezdeményezőjétől, Fekete Gyulától, aki 
utoljára volt a rendezvényen. 

- 1989-ben rendezte utoljára a 17. Pan
nónia Napokat dr. Páll Miklós, a Pannónia 
magyar veteránja és régi igaz barátunk. 
Reméljük, hogy nyugalomba vonulása 
után sem feledkezik meg a Pannoniáról! 

- Maradandó emlékű lesz a 18. Pannó
nia találkozó (Oberpullendorf, 1990. V. 
28.-30.). A burgenlandi vendéglátók gra
tuláltak a magyar delegációnak, hogy Ma
gyarország végre csatlakozott a szabad 

Európához. Egyúttal gratuláltak a szlovén 
delegációnak is a rendszerváltozásért. 

- A szlovéniai, 19. Pannónia találkozó 
(1991. május 27.-29.) a vihar előtti csend
ben zajlott le, közvetlenül Szlovénia önál
lósodása előtt. 

Hogy melyik Pannónia találkozó volt 
jobb, érdekesebb, gazdagabb? Erre csak 
azt válaszolhatom, hogy mindegyik Pan
nónia a legjobb, legérdekesebb és leggaz
dagabb volt! Az első 7-8 évben alakult ki 
teljesen a Pannónia Napok arculata és 
mint ilyen érte meg a rendezvény az irigy
lésre méltó (tekintettel sok-sok más ren
dezvényre) 20 éves jubileumot. Kialakult 
főbb jellemzői: 

- a régiók: Vas és Zala megye Magyar
országon, burgenland tartomány Ausztri
ában és északkelet Szlovénia; 

- gyakorlati erdész szakértők találko
zója - közvetlen szakmai problémák meg
vitatása a helyszínen, az erdőben, mente
sen minden akadémiai szónoklástól; 

- megismerni és értékelni egymás 
szakmai eredményeit és kudarcait; 

- tanulni egymástól; 
- a kisebb létszám könnyen mozgatha

tó, a szakmai munka alaposabb, a kapcso
latok közvetlenebbek. Kisebb költségek -
sokkal jobb minőség; 

- közvetlen baráti kapcsolatok kifejlő
dése; 

-jószomszédi viszonyok, ahol a határ 
a legkevesebbet jelenti; 

- a szakmai programmal egyenrangú 
kulturális program (helytörténet, néprajz, 
műemlékek, történelem, táj stb.); 

- egymás minél jobb megismerése és 
tisztelete; 

- a rendezvény időpontja (lehetőleg) 
május utolsó hete; 

- a Pannónia Napok délelőtt 10-11 óra
kor kezdődnek és a harmadik napon, az 
ebéd után fejeződnek be. 

A Pannónia elejétől kezdve politika
mentes volt, éltünk közös hivatásunknak, 
a természetnek és az erdőnek, valamint a 
barátságnak. A találkozók szelleme min
dig baráti, jóformán családias volt, igazi 
jóbarátok találkozója, öröm volt szervezni 
a rendezvényt és öröm volt azon részt 
venni. 

A Pannónia Napok magyar veteránja 
dr. Páll Miklós Nagykanizsáról, Burgen
landból pedig Martinkovics Antal Dér-
földről és Siegfried Beidéi udvari taná
csos, aki sajnos hamar meghalt és utána 
már jó 15 éve a Pannóniát lelkesen és 
kitűnően Friedrich Prandl erdőfőtaná
csos szervezi, így őt is a veteránok közé 
számítjuk. 



FRIEDRICH PRAND L 

Az erdőélésnek is  megvannak a határai 
Az erdőnek a nagyközönség részéről való többcélú hasznosításának probléma
köre nemcsak Ausztriára korlátozódik, de foglalkoztatja az erdészeti megbe
széléseket Európa- sőt világszerte. így került szóba az 1992. évi Pannónia-ta
lálkozón, Magyarországon is. Mint az Országos Erdészeti Egyesület tisztelet
beli tagjának, engedtessék meg nekem, hogy a szabad, demokratikus véle
ménycsere keretében ez irányú nézeteimet kifejthessem. Kollegiális köteles
ségemnek érzem, hogy még kedvezőtlen tapasztalatainkat is egymásnak to
vábbadjuk, megelőzve ezzel esetlegesen téves irányokat. Értékes segítséget 
jelenthet ez éppen Magyarország számára a tulajdonviszonyok rendezése 
idején. 

(utazásba, sporteszközökbe stb.-be) és 
aktivitását a szabad természetben testi 
frissességet, teljesítményeket és techni
kát igénylőén növelni. Ennek folytán 
egyre több tömegjelenséggel találkoz
hatunk szabadidő-tevékenységként az 
erdőben. 

Ez a fejlődés, bár mind nagyobb be
vételt és devizát jelent a gazdaságnak -
Ausztriában az ebből származó deviza
bevétel 1970-ben 26 milliárd, 1990-ben 
164 milliárd ATS-t tett ki - , de az erdő
nek a veszélyeztetés mellett (erdőtűz) 
csak akadályoztatásokat jeleni az ide
genforgalmi létesítmények területigé
nyével, az üdülést keresők és tevékeny
kedők tömegesedésével. Ez ökológiai 
zavarokat idéz elő (flóra, fauna, talaj, 
vadzavarás) és konfliktusokhoz, vezet a 
különböző erdőhasználók között (erdő
gazdaság, vadászat, természetvédelem, 
gyalogosok, sportolók közt), különö
sen, ha valamely területegységen az 
üdülést keresés különböző fajtái egy
mással versengésbe kezdenek. Erősen 
fokozódnak azok a turisztikai igények, 
amelyek a törvény szerint a tulajdonos 
engedélyéhez kötöttek. 

(Az erdőtulajdonos engedélyéhez 
kötött: az erdőben való táborozás sötét
ben, a sátorozás, a járművel való közle
kedés, a lovaglás, sífutónyom létesítése, 
2 kg/nap gomba gyűjtése. Belépési tila
lom áll fenn újulatokban és telepítések
ben 3 m magasság elérése előtt, tűzve
szélyes vagy károsítóelhárítás alatt álló 
területeken, zárt térségekben, csemete
kertekben, rakodókon, épületekben és 
építési területen, vágás- és közelítőté
ren, karácsonyfatelepeken és különle
ges üdülőterületeken, valamint tudo
mányos szempontból zárt erdőrészek
ben.) 

Ezzel szemben ma szabadnak vélt 
javak kiterjedt illegális használatbavé-

A tulajdon fogalma 
jogi szempontbó l 

Az osztrák Polgári Törvénykönyv 
(ABGB) a tulajdont objektív és szub
jektív értelemben megkülönbözteti. 
Objektív értelemben tulajdon minden 
anyagi vagy nem anyagi dolog, ami va
lakihez tartozik, valakit megillet. Szub
jektív értelemben tulajdon az, ha annak 
tartalmával tetszőlegesen lehet bánni és 
másokat abból kizárni. Ez a szigorú 
megfogalmazás alig engedi meg idege
nek használatát, függetlenül attól, hogy 
az állam vagy egyes személyek részéről 
történne, mégis egyre több megterhelés 
éri az erdőtulajdonost anélkül, hogy 
ezekért megfelelő ellentételezést élvez
ne. Számára mégis lehetővé kellene ten
ni, hogy maga határozza meg, hogy ki
nek, mit enged meg. 

Az erd ő szolgáltatása i 

A teljesség és súlyozás igénye nélkül 
lássuk a jelenleg fontosabb megterhelé
seket: 

- Légszennyezés. Bár az erdőt veszé
lyeztetők között a legnagyobb, jelentős 
csökkentése a népesség gazdasági érde
keivel, az általános jólét elérésével és 
megtartásához szorosan kötődik. Bár a 
káros kibocsátások korlátozására helyi
leg eredményeket érnek el, sokhelyütt él 
mégis a jelszó: mindenki beszél róla, de 
az egyének hozzájárulása mégis csak 
korlátozott. Eddig kétségtelenül ered
ménytelen az erdőegészség felé való 
irányulás előidézése. 

- Erdő és turisztika. A társadalom 
eletét ma nagymértékben jellemzi a jó
lét, a mozgékonyság és a szabadidő. Az 
emberek nagy része hajlandó mind több 
pénzt fektetni szabadideje alakításába 

tele folyik abban a feltételezésben, hogy 
az erdő a senki földje és önkiszolgáló 
bolt. Szükséges ezért a nagyközönség
gel megértetni, hogy az erdő nem senki 
jószága és csak az egészséges erdő lehet 
optimális üdülőterület, s ez érzékeny, 
határok nélkül meg nem terhelhető. Az 
üdültető- és turistagazdaságot ezért 
éppoly felelősség terheli az erdőnek jó 
egészségben tartásában, mint az erdő-
és mezőgazdasági őstermelést az élet
fontosságú termékek tartamos haszná
latában. A közönségnek és turistáknak 
hovatovább tudomásul kell venniük, 
hogy az erdő szolgáltatásainak és azok 
gazdájának ára van és az „erdő"-tőke a 
kívánt mértékben csak kamatok ellené
ben állhat rendelkezésükre. Az erdő -
társadalomnak tett - szociális szolgálta
tásainak hozzá kell járulniok az erdőtu
lajdonos bevételeihez és ezzel tartamos 
erdőápolásra ösztönözni. 

Ezeknek a céloknak a megvalósulása 
az erdészeti tájtervezés keretében tu
risztikai koncepciót kíván, amelyben a 
használat és fejlesztés lehetőségei és 
korlátai rögzítést nyernek. Emellettnem 
lehet kitérni olyan pihenőterületek kije
lölése elől sem, amelyekben a szabadi
dő-tevékenységeket megfelelő korlátok 
szabályozzák, ahol a felüdülést keresők 
zaj- és kipufogógáz-mentes természeti 
élményhez juthatnak - az erdőtulajdo
nost megillető kártalanítás ellenében. 

- Turizmus és a vad. A légszennye
zés mellett a túlzottan elszaporodott 
csülkösvad-állomány számít az erdőt 
legjobban terhelő tényezőnek. Ez köl
csönös vádaskodásokkal indulatos né
zeteltérésekhez vezet a vad- és erdőgaz
daság között. Mindinkább megegyez
nek azonban mindkét oldalról abban, 
hogy az erdőkárok mértékét a vad nyug
talanítása jelentősen befolyásolja. A 
vad mind többször kénytelen szűken 
körülhatárolt területekre visszahúzódni 
és ott keresni a fennmaradásához nélkü
lözhetetlen táplálékát. így például őz 
esetében Heidelberg városi erdejében a 
nyári félév alatt turisták által sűrűn járt 
utak mentén szabadnapokon 80%-kal 
kisebb beálló terület volt mérhető, mint 
hétköznapokon. 

Ez oda vezet, hogy ezeken a lénye
gesen kisebb területeken a kár megnő. 
Különösen súlyosan esik latba a zavarás 



télen. Az állat energiaigényes menekü
lésre kényszerül, s ez hátrányosan hat 
táplálckfelvételi ritmusára és anyagcse
réjére. A nappal is mozgó vad, melyhez 
zavarás nélkül a csülkösvad is számít, a 
télen negaüv energiamérlege folytán a 
rövid napokban kevés időt talál ahhoz, 
hogy a hosszabb éjszakákra szükséges 
táplálékot magához vegye. Pedig a téli 
hónapokban az éjszakai órák a leghide
gebbek. A testhőmérséklet szinten tar
tásához éjjel több energia kell. 

A mozgás- és menekülési lehetősé
get a hóhclyzet is megnehezíti és a su
tavad az embrionális növekedés követ
keztében a tél végén többlet-megterhe
lésnek van kitéve. Tudományos vizsgá
latok igazolták, hogy a szarvas energia
szükséglete 20%-kal nő meg, ha csak 10 

percet is menekülni kényszerül. Objek
tíven meg kell azonban azt is állapítani, 
hogy a többnyire kereskedelmi érdek
ből túlzott vadásztatás hasonló jelensé
gekhez vezet. A levadászás formájával 
(súlypontos vagy intervallumos) és 
módszerével (les, cserkelés - terelő 
vagy hajtóvadászat) hasonló módon al
kalmazkodni kell, mint a téli vadászi
dény lerövidítésével. Ennek legfőbb fel
tétele a lehetőleg nagy kiterjedésű va
dászterület, természetes határokkal. 

Összefoglalás 
Az erdő ökoszisztémaként dinami

kus egyensúlyban van, aminek azonban 
határai vannak. Az erdőgazdaság eddig 
mindig arra törekedett, hogy tartamos 

termeléssel a fakészletet és az erdőterü
leteket növelje. A legutóbbi időkben 
azonban Európa- és világszerte olyan 
megterheléseknek van kitéve, amelyek 
az erdőt - túltéve magukat a magántu
lajdon fogalmán - gazdátlan jószágnak 
tekintik. Ezek a megterhelések azonban 
nem szabad, hogy veszélyeztessék a ter
mészetszerű és tartamos erdőfenntar
tást. A cél, amelyre törekednünk kell, 
az, hogy a megterhelésekből adódó ne
hézségek a tulajdonos részére megtérül
jenek. A szabadidő-tevékenységek 
minden megértése mellett általánosan 
tudatosabbá kell tenni az üdülőterülettel 
való kíméletes bánás nélkülözhetetlen
ségét. 

(Fordította: Jéröme R.) 

Nem mindenütt 
„tartunk már  itt" 

Az Erdészeti Lapok 1992. július-augusztus havi számában dr. 
Kollwentz Ödön  ny. erdőmémök, feltehetően az erdész szakmánk 
féltésétől indíttatva, felteszi a kérdést: „Hát már itt tartunk?". A HM 
Veszprémi Erdőgazdaság vezetése és kolektívája úgy érzi, hogy az 
erdei lopásokkal kapcsolatos, kétségkívül elmarasztaló és a pesszi
mista hangvétel indítékául szolgáló képek vállalatunkra nem jellem
zőek. 

Vállalatunk vezetése az elmúlt évtizedek alatt kialakult és a mai 
körülményeknek nem megfelelő szervezeti és szolgálati változtatá
sokat léptetett életbe az elmúlt év folyamán. A megtett intézkedések 
már eddig is kedvező eredményeket hoztak, de a szervezeti felépítés 
és a szolgálati fegyelem terén beállt változások folyamatában is 
éreztetik az ez irányú munkák jobbító hatásukat. Nálunk tehát ilyen 
a mai helyzet! 

- A kerületvezető erdész szolgálati területét jelentő erdészkerü
letek nagyságát úgy alakította ki a vállalatvezetés, hogy annak átlaga 
810 ha a folyamatos gazdálkodás tárgyát képező erdőket tekintve. 
Ekkora területet a mi viszonyaink között az erdész részleteiben is 
képes megismerni és képes abban a munkát lelkiismeretesen elvé
gezni. 

- Az erdészlakások a kerületvezető erdészek szolgálati helyét 
jelentő kerületekhez legközelebb lévő falvakban vannak. Az erdé
szek olyan mértékű jármű- (mkp. v. gk.) használati díjat kapnak, 
amely lehetővé teszi számukra a munkahely rendszeres és folyama
tos megközelítését. Az erdészek egy részének szolgálati gépkocsija 
van, amivel a munkásszállítást és szolgálatának ellátását végzi. (Az 
erdészek erdőben lévő erdészlakásokba való visszaköltöztetése az 
említettek miatt már nem annyira követelményszerű, mint volt évti
zedekkel ezelőtt.) 

- Vállalatunk területén eddig is rendszeresített volt a név, az 
időpont, a szolgálati hely szerint vezényelt védelmi szolgálat. Az 
elmúlt két évben a társadalmi tulajdon elleni cselekmények elszapo
rodása arra az elhatározásra juttatta a vállalatvezetést, hogy „együtt
működési szerződést" kössön a megyei rendőrfőkapitánysággal. Az 
együttműködés szervezeti felépítését tekintve a városi kapitánysá
gok és az erdészetek közös védelmi munkája abban jut kifejezésre, 
miszerint pontos, előre megtervezett írásbeli ütemezés szerint a 
rendőr körzeti megbízott és az erdész együttesen tartja a védelmi 
szolgálatot, az erdészet által rendelkezésre bocsátott gépkocsival. 

(Természetesen az állandóan folyamatos - munkaszüneti napokon 
írásban is vezényelt-erdész védszolgálat egyik-egyik esetében kerül 
sor a rendőr és erdész együttes tulajdonvédelmi munkájára.) 

- A szolgálati fegyelem jobbá tétele és annak szinten tartása 
vállalatunknál is állandó feladat. A szolgálati könyv vezetése a 
szolgálati szabályzatnak megfelelően mindig követelmény volt ná
lunk, és jelenleg is az. A vállalat vezetése és erdészeink is a „régi 
idők" szellemének megfelelően okmánynak tekintik a szolgálati 
könyvet. Erdészeteink nagysága és az azokban jelentkezd feladat a 
mi viszonyaink között nem túlméretezett. Az erdészetek vezetése az 
irányítást és ellenőrzést színvonalasan végezheti el. 

- A fatermékszállítások erdőterületeinken kívüli közutakon tör
ténő ellenőrzését általánosságban is, de főleg a rendőr körzeti meg
bízottakkal közösen végzett védszolgálatok esetében vállalatvezeté
sünk is kiemelkedő fontosságúnak tartja, és erdészeinktől is megkö
veteli . Ennek a munkának a tényleges elfogásokon túl gyorsan terjed 
a híre és ezáltal nagy a pszichológiai visszatartó (megelőző) ereje is. 

A rendőrrel közösen végzett országúti ellenőrzések alkalmából 
erdészeink is egyenruhában végzik szolgálatukat. Meggyőződésünk, 
hogy az erdészegyenruha viselése, valamint a fegyelmezett és hatá
rozott magatartás segíti visszaállítani a fatolvajokat is visszatartó, jó 
értelemben vett egykori erdésztekintélyt. Veszprém megyében az 
ismeretlen tettesek ellen tett feljelentések felderítési aránya az orszá
gos adagnál jobb. Mégis, vállalatunk is szeretné, ha még több fatol-
vajt, erdőkárosítót sikerülne elfogni. Nem lehetünk elégedettek. Úgy 
gondoljuk azonban, hogy a védelmi szolgálat hatásosabbá tételéért 
nemcsak nekünk, erdészeknek kell munkánkat javítani, hanem a 
táradalmi értékelésben bekövetkező, erdészszakmánkra kedvezően 
ható változás is nélkülözhetetlen. Növekednie kell az erdészszakma 
és az erdészek kormányzati és társa-dalmi szintű presztízsének, hogy 
az erdésznek - ha kell -, megalapozott bátorsága is lehessen az erdő 
jó gazda módjára való megvédéséhez. 

A védelmi munka fokozására tett erőfeszítések eredményezték, 
hogy míg 1991. évben 2,5 mFt volt a társadalmi tulajdon sérelmére 
elkövetett kár értéke, addig az 1991. év félévi adatához viszonyítva 
az 1992. év azonos időszakára eső kár 21%-ára esett vissza. 

Szakágazati gondjaink az erdészeti szervezeti felépítés hibáival, 
az erdész szolgálati fegyelem megromlásával, a védszolgálat elma
radásával stb., csak az erdészeti szakmán belüli hibákkal nem indo
kolhatók. Meggyőződésünk, hogy a magyar erdészetnek a szakmán 
belüli gondok kiküszöbölésén túl nagymértékű külső kormányzati 
szintű segítségre is szüksége van ahhoz, hogy erdésztársadalmunk 
jól szolgálhassa az ERDŐT hazánk minden polgára javára. 

dr. Horváth Gyula 
igazgatói tanácsos 



ínség, sztrájk  és  erdő! 
1 8 9 2 . m á r c z i u s 3 1 . 

A földmivelő Magyarországon éhező és kenyeret kérő vármegyék 
s az iparos Angliában nem dolgozó 600ezer munkás emlékeztetnek 
arra, hogy a társadalmi rend fennállásáért és helyes irányban való 
vezetéséért felelős kormányok kötelesek arról gondoskodni, hogy a 
munkát teljesíteni kívánó nép munkát s emuk végzése által a 
mindennapi megélhetésre szükséges elegendő kereseti jutalmat 
kapjon; s mert a kormányzók bölcsessége csak akkor üti meg az 
elégséges mértékét, ha nemcsak a jelennek dolgoznak, hanem a 
jövőre is bírják a szükségszerű előrelátás tudományát s nem csupán 
akkor intézkednek, midőn már nyakukra jött a baj: nem tarthatjuk 
feleslegesnek e lapokban is rámutatni arra, mi a hasonló ínség 
elhárítására szolgálhat, s mert a baj megismerése után szükséges 
a gyors orvoslásra gondolni és minden esetre jobb, ha ez előbb mint 
sem akkor történik, midőn az előrelátó bölcsesség intézkedéseinek 
gyümölcseit már aratni kellene. 

Ha Anglia kopár hegyoldalain erdők állanának, nem kellene 
a nélkülözés és félelem ama kínjait szenvedni, melyet most Anglia 
kormánya és lakossága hallanak s melynek ismétlése évről-évre 
megújul, nem, mert akkor az erdők rendes vágásaiban nemcsak 
napokra és hetekre, de hosszú időre előre rendelkezésre állana a 
használatra előkészített tűzi és szénfa s a munkások napokra vagy 
épen hetekre terjedhető sztrájk-ideje alatt készen állana a napi 
életre szükséges és az év különböző szakaira felosztva s a sztrájkra 
nem hajlandó földmivelő nép által termelendő tüzelő-anyag, mely 
segítséget nyújthatna addig, míg a sztrájkok ismétlődő kérdése 
megoldást nyerhet. Az pedig mindenütt helytelen, ha a fűtés 
egyedül a kőszénre van alapítva. 

Hazánkat illetőleg is el lehet mondani a legbiztosabb meggyő
ződéssel, hogy ha Árva, Liptó, Trencsénstb. vármegyék most kopár 
hegységein a hajdan lepusztított erdők helyett újakat neveltek 

volna, akkor ama vármegyék népeinek téli keresetforrása most nem 
hiányoznék, mert az erdők munkát és ezzel kenyeret adnának 
addig, míg a földmivelő nép más keresethez juthat. És így is volt 
ez addig, míg a felvidéki birtokos osztály erdejét rendesen kezeké s 
míg maga alatt is le nem vágta a fát, vagyonának ez állandóan 
jövedelmező tőkéjét erdőtörvényünk megalkotása előtti időben 
tönkre még nem tette; vág most nem kis részben maga is csaknem 
hasonlónélkiUözéseksoTsárapitvatengődik, eddigi jobbágya pedig 
kétségbe esve fordul Amerika felé vagy itthon túri és szenvedi a 
kenyér hiányát. 

Ám óhajtsuk az ipar kifejlődését, hirdessük annak szükségét és 
támogassuk is a földmívelési érdekek által feltételezett okszerűség 
határáig, de ne feledje senki, hogy az iparos Anglia elébb jelzett 
helyzete felette élénk tanúságot képez s hogy a mely országnak 
termőföldjében oly gazdag ereje van, mint hazánknak s erre oly 
gyér népessége, mint a mi földünknek, addig a legelső szükség a 
termőföld kellő kihasználására és megnUvelésére törekedni s ez a 
fölAmívelés lehető legbelterjesebb kifejlesztése. Erre kell tehát min
den vidéken, minden vármegyében dolgozni; a mi pedig mostani 
ínséges vidékeinket illeti, jő lesz mélyen emlékezetünkbe vésni és 
teendőink legsürgősebbjei közé sorozni, hogy a felvidék népének 
biztos megélhetésére a legbizonyosabb orvosság azok kopár hegysé
geinek megfelelő fanemekkel való erdősítése s most meglevő erde-
inknek leggondosabb megvédelmezése és fenntartása s hogy irtóz
zék mindenki olyanok szószólójává lenni, kik a pillanatnyi érdek 
kielégítése végett a nép jövőjét biztosító erdők feláldozását vagy 
azok megrontó kihasználását kívánják. 

Bedő Albert. 
(Erdészeti Lapok, 1892. évf.) 

BROKÉS TAMÁ S 

Az FM  Erdészeti és  Faipari Főosztály 
nemzetközi kapcsolatai  1992-ben 

Az 1992. évi nemzetközi együttműkö
désünk igen intenzív volt, a magyar erdé
szet iránt nagy a nemzetközi érdeklődés. 
Ez elsősorban a Magyarországon befek
tetni, vállalkozni szándékozó külföldi cé
gek részéről nyilvánult meg. Ebben az 
évben is azt tapasztaltuk, hogy a külföldi 
cégek vállalkozásaik előtt az esetek több
ségében felkeresték az Erdészeti és Faipa
ri Főosztályt, és általános tájékoztatást 
kértek a magyar erdőgazdálkodásról, a fa
iparról, a már meglévő, illetve az előké
születben levő törvényekről, különböző 
rendeletekről és jogszabályokról, a piac
gazdaságra való áttérés folyamatáról, a 
privatizáció helyzetéről, az erdészetpoliti
ka irányelveiről. Főosztályunk a részletes 
szakmai, gazdasági és jogi jellegű infor

mációkkal is a külföldi befektetők priva
tizációs érdeklődését kívánta elősegíteni 
és felkelteni, illetve a működő tőke bevo
nását előmozdítani annak érdekében, 
hogy a termelés és a vállalati struktúra 
javuljon, a vállalati gazdálkodás eredmé
nyesebb legyen. 

Számos esetben kértek általános szak
mai információkat olyan cégek képviselői 
is, akik a PHARE (Pologne-Hongrie Ac-
íion pour la Reconstruction Economique) 
program keretében kiírt tenderekre pá-, 
lyáztak. Mint ismeretes, az Európai Kö
zösség PHARE programja - amely erede
tileg Lengyelország és Magyarország ré
szére szólt, később pedig további kedvez
ményezettekkel egészült ki - szintén je
lentős segítséget nyújt a magyar gazdaság 

szerkezetének átalakítását elősegítő intéz
kedések finanszírozásában. A PHARE 
programban, amely pénzügyi segélyből, 
technikai segélyből és tanulmányok fi
nanszírozásából áll, az erdészeti szakterü
let is érdekelt. Jelenleg a PHARE finan
szírozásában az erdészet és a fafeldolgozó 
ipar számára készülnek szektortanulmá
nyok. 

Nemzetközi kapcsolataink fő területei 
természetesen a különböző országok társ
minisztériumaival kötött kétoldalú meg
állapodások, illetve a nemzetközi szerve
zetekkel folytatott együttműködésünk. A 
bilaterális megállapodások tették 1992-
ben is lehetővé, hogy államigazgatási és 
gazdasági szakemberek, tudományos ku
tatók, oktatók valutamentes formában az 



egyes relációkban külföldre utazhassanak 
az egyezményben rögzített témák tanul
mányozására, több alkalommal biztosí
tottak 10-14 nap időtartamú szakmai to
vábbképzőket magyar szakemberek szá
mára. Egy-egy ilyen szakmai továbbkép
ző alkalmanként 10-12 fő részvételét je
lentette. A rendező országok közül első
sorban Németország egyes tartományait 
és Ausztriát kell megemlítenünk. Ezen or
szágok társminisztériumai általában a 
kormányaik által a közép- és keleteurópai 
országok részére biztosított segélyprog
ramból finanszírozták a tanfolyamokat, 
így a magyar résztvevők a kinttartózkodá
suk alatt teljes elltásában részesültek, 
munkaadójuknak csak az oda- és vissza
utazás költségeit kellett fedezni. 

A kétoldalú együttműködési megálla
podások természetesen nemcsak külföldi 
utazást jelentenek, hanem a külföldi part
ner delegációinak fogadását is, a külföldi 
szakemberek magyarországi tanul
mányútja szintén hozzájárult egy-egy 
szakmai kérdés konzultálásához, újabb ta
pasztalatok megismeréséhez. A megálla
podások köre az utóbbi években újabb 
országokkal bővült. így volt ez 1992-ben 
is. A kínai erdészeti minisztériumtól meg
keresést kaptunk korábbi kapcsolataink 
folytatására. 

Az év folyamán folytattuk hagyomá
nyosan jó együttműködésünket a külön
böző nemzetközi szervezetekkel. Ezek 
közül kiemelendő az ENSZ EGB Fabi-
zottságában, a FAO Európai Erdészeti Bi 
zottságában és a FAO/ECE/ILO Erdészeti 
Vegyesbizottságában kifejtett tevékeny
ségünk. 

A jövőt illetően tovább kívánjuk bőví
teni a kétoldalú kapcsolatokat újabb relá
ciók bevonásával, és a lehetőségeken be
lül szorgalmazzuk szakmai továbbképzők 
szervezését. Az utóbbi idők felgyorsult 
társadalmi, politikai folyamatainak hatá
sára erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat a 
szaksajtóval - beleértve a nemzetközi 
szaksajtót is -, illetve egyéb lapokkal ab
ból a célból, hogy rendszeres tárgyilagos 
információkkal, tényközléssel, felvilágo
sítással növeljük a társadalom ismereteit 
az erdőgazdálkodással kapcsolatban. A 
médiákkal való kapcsolattartás (legyen az 
írott vagy elektronikus) fontosságát a 
FAGVECE Fabizottságának múlt év máju
si, Angliában tartott konferenciája is 
hangsúlyozta. 

Mindezek után időrendi sorrendben az 
1992-es esztendő nemzetközi kapcsolata
inak legjelentősebb eseményei: 

- Az ANARF-SOCIS szervezet szán
déknyilatkozatot írt alá olasz-magyar er

dészeti és fafeldolgozó ipari együttműkö
désről. Szóba jöhetőegyüttműködési terü
letek: gyors annövőfafajok telepítése Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megyében, magyar
országi erdőkárok tanulmányozása, első
sorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyé
ben, közös parkettagyártó vállalat létesí
tése Magyarországon, rétegeltfalemez-
gyártás a Kisalföldi EFAG-gal köztösen. 

- A FAO/ECE Fabizottság éves ülésé
re Svájcban került sor. 

- Romániában főosztályunk delegáci
ója aláírta 1993-ra szóló munkatervét. 

- Finn cégek képviselői javaslat készí
tését határozták el a magyarországi fava-
gyon cellulózipari hasznosítására. 

- A Bolgár Köztársaság Erdészeti Ál
lami Bizottságával aláírtuk az 1992. évre 
vonatkozó együttműködési megállapo
dást. 

- Olasz cégek a fafeldolgozó iparban 
történő befektetési lehetőségekről tájéko
zódtak. 

- Az ENSZ EGB Fabizottsága és a 
FAO Európai Erdészeti Bizottsága Végre
hajtó Tanácsa tagjainak közös értekezletét 
Svájcban tartották. 

- Főosztályunk Svédországban meg
beszélést folytatott a Doman Group és az 
Országos Erdészeti Hivatal képviselőivel 
az 1992. évre aláírt együttműködési meg
állapodás alapján. 

- A Kanadai Faipari Tanács tájékoz
tatást kért főosztályunktól a hazai erdő
gazdálkodásról, a faiparról, a fafelhaszná
lásról és a privatizációs folyamatokról. 

- Az Egyesült Államok Mezőgazdasá
gi Minisztériuma (USDA) és az F M kö
zötti valutamentes szakembercsere-meg
állapodás keretében az Amerikai Nemzeti 
Parkok Hivatalának delegációja járt Ma
gyarországon. 

- Olasz cég ausztriai képviselője tájé
kozódott főosztályunkon magyarországi 
nyártelepítési lehetőségek felől. Az olasz 
cég 300ha nagyságúföldterületet szeretne 
bérelni, amelyen saját szaporítóanyaggal 
nyárfát termesztene. 

- A Swedforest Consulting AB terve
zési vezetője áttekintette a magyar erdé
szek továbbképzésére vonatkozó temati
kát. 

- Németország Mező-, Erdő- és Élel
miszergazdasági Minisztériuma segély
program keretében magyar erdészek szá
mára erdő- és vadgazdálkodási tovább
képzőt szervezett. A tanfolyam első részét 
Magyarországon tartották. 

- A légszennyezés erdőkre gyakorolt 
hatásának megfigyelésére létrehozott 
nemzetközi együttműködési program irá
nyító csoportjának 8. ülésén, Avignonban 

a résztvevő országok elfogadták, hogy a 
9. ülés Magyarországon legyen. 

- Nemzetközi tanácskozás Sopronban 
az erdészetpolitika aktuális kérdéseiről. A 
résztvevők áttekintették a magyarországi 
rendszerváltás főbb jellemzőit, az általá
nos gazdaságpolitika irányvonalát. Meg
vitatták az erdészetpolitika meghatározó 
elemeit, az állami erdők kezelését, az er
dészeti alap működését és az erdészeti 
piaci kapcsolatokat. 

- A holland Országos Erdészeti Egye
sület az OEE-vel kötött korábbi együtt
működési megállapodás alapján 12 fős 
delegációt küldött Magyarországra 6 nap 
időtartamra. Ennek kapcsán főosztályunk 
a holland OEE elnökével, a delegáció ve
zetőjével szakmai és együttműködési kér
désekről folytatott rövid megbeszélést. 

- A PANDA orosz-kínai vegyesválla
lat vezérigazgatója és munkatársai ma
gyarországi faipari befektetési lehetősé
gek iránt érdeklődtek. Az Erdészeti és Fa
ipari Főosztályon tájékztatást kaptak a fa
ipar jelenlegi helyzetéről, a privatizációs 
programról és a befektetési lehetőségek
ről. 

- A Nemzetközi Természetvédelmi 
Klub (IUCN) angliai képviselője tájéko
zódott a magyar erdőgazdálkodás helyze
téről, az erdők állapotáról, a tervezett tu
lajdoni változásokról, privatizációról, a 
várható erdőtelepítésekről. 

- A FAG/ECE Fabizottsága megbízá
sából Németország Szövetségi Élelmezé
si, Mezőgazdasági és Erdészeti Miniszté
riuma Workshopot szervezett „Privatizá
ció az erdő- és fagazdaságban" címmel. A 
Workshopon 12 ország 40 képviselője 
vett részt. Magyarországot az F M Erdé
szeti és Faipari Főosztálya és az ÉRDÉRT 
Vállalat képviselte. Minden delegáció a 
közép-európai térség országaiból rövid 
előadást tartott országa erdő- és fagazda
ságáról, a privatizáció és tulajdonviszo
nyok kérdéséről. A nyugati országok kép
viselői szakmai tanácsokat és ajánlásokat 
tettek a gazdasági folyamatok irányítására 
és kezelésére. 

- A lengyel Környezetvédelmi, Ter
mészeti Erőforrások és Erdészeti Minisz
térium Erdészeti Főosztályának delegáci
ója járt hazánkban. 

- Németország Baden-Württernberg 
tartományának delegációja a főosztály ta
valyi látogatását viszonozta. 

- A Németország Mező-, Élelmiszer
es Erdőgazdasági Minisztériuma segély
programja keretében szervezett tovább
képző tanfolyam 2. szakaszának színhelye 
Németország Alsó-Szászország tartomá
nya volt. A kéthetes szakmai továbbképző 



átfogó képet adott az erdőgazdálkodás, a 
vadgazdálkodás és a faipar Németország
beli feladatairól, piacgazdasági viszonyok 
közötti működtetéséről. 

- Kínai erdészeti delegáció kéthetes 
tanulmányútra érkezett Magyarországra. 
Ennek scrán a delegáció a Felső-tiszai és 
a Kiskunsági EFAG-oknál ismerkedett a 
gyorsan növő fafajok termesztésével. A 
program keretében ellátogattak az Erdő
rendezési Szolgálathoz és az ERTI gödöl
lői kísérleti állomásához. 

- Olasz-magyar kft. ügyvezető igazga
tója tájékozódott az erdészet és faipar át
alakulásáról, a tulajdonviszonyokban vár
ható változásokról. A kft. olasz cégek szá
mára magyarországi befektetési lehetősé
geket, különböző projectekben való 
együttműködés feltételeit kutatja fel. 

- A Swedforest Consulting AB terve
zési vezetője, a Doman Rt. igazgatósági 
tagja tájékoztatást adott főosztályunknak. 

- A BELTRA Forestry Ltd. ír befekte
tési és tanácsadó cég ügyvezető igazgató
ja a magyar erdőtelepítési programban va
ló részvételben és a vállalatok számára 
készülő átvilágítási tanulmányok elkészí
tésében ajánlott együttműködést. 

- Az amerikai Forest City and North 
American Lumber Co. ügyvezető igazga
tója és a Premier Corporation Vest főmun
katársa magyarországi erdészeti és faipari 
befektetési lehetőségek iránt érdeklődött. 

- Részvétel a klagenfurti Nemzetközi 
Faipari Vásáron. 

- Az osztrák-magyar erdészeti együtt
működést koordináló minisztériumi mun
kacsoport VIII. ülésére Ausztriában került 
sor. A két minisztérium delegációi érté
kelték az elmúlt időszak együttműködését 
és megállapodtak az 1993. évi munkaterv
ben. 

- A FAO Erdészeti Főosztályának ta
nácsosa a marketing információs rend
szert tanulmányozta Magyarországon az
zal a céllal, hogy erdészeti vonalon egy 
ilyen információs rendszer felállításában 
szükség szerint a FAO is közreműködjön. 

- A Twente Energy Institute holland 
cég ügyvezető igazgatója a megújítható 
erőforrások (biomassza) energetikai hasz
nosítása területén való együttműködési le
hetőségek iránt érdeklődött. 

- A FAGOSZ szervezésében a francia 
társszervezet delegációja magyarországi 
tanulmányúton vett részt. A francia dele
gáció átfogó tájékoztatást kapott a magyar 
erdőgazdálkodás és faipar aktuális kérdé
seiről. 

A FAO/ECE/ILO Erdészeti Vegyesbi
zottság 19. ülését Olaszországban tartotta. 
A bizottság az erdőgazdálkodás irányítá

sával, a munkaerő képzésével s egész
ségvédelmével foglalkozott. 

Külön feladata az átalakulás alatt álló 
országok számára segítségnyújtás szerve
zése. 

- Az osztrák Mező- és Erdőgazdasági 
Minisztérium a FAO Európai Erdészeti 
Biztotságának felkérésére a közép- és ke
let-európai országok erdészeti szakem
bereinek munkatalálkozót szervezett, 
amelynek célja az volt, hogy elősegítse a 
piacgazdaság átalakulását. 

- Az USA Mezőgazdasági Miniszté
riumának agrárközgazdasági osztálya 
piacfeltáró céllal kereste fel főosztályun
kat. 

Érdeklődtek a keménylombos feldol
gozott fatermékek (furnér, falemez, réte
gelt lemez) Magyarországra történő ex
portjának lehetőségei felől. 

- A Bonni Szövetségi Élelmiszeripari, 
Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztéri
ummal fennálló együttműködési megálla
podás alapján magyar delegáció utazott 
Németországba. A programot Észak-Raj
na- Vesztfália tartományban rendezték 
meg. 

- A FAO/ECE Fabizottságának ez évi 
ülésére Svájcban került sor. 

- Angol erdőmémök kutató ösztöndí
jas pályázata keretében a szarvasok által 
okozott erdőkárokat, az azok elleni véde
kezést tanulmányozta Magyarországon. 

- Finn erdészeti delegáció ismerkedett 
a magyar erdőtervezés különböző terüle
teivel az éves szakembercsere-program 
keretében. 

- Norvég erdészeti delegáció tanul
mányozta a hazai erdő- és vadgazdálko
dást, a nemzeti parkok tevékenységét az 
érvényes együttműködési megállapodás 
alapján. 

- Magyar erdészeti delegáció utazott 
Finnországba, illetve Norvégiába az elő
zőekben leírt együttműködési megállapo
dások kapcsán és számos, a magyar szak
embereket érdeklő kérdést tanul
mányoztak. 

Svájcban szakértői szintű előkészítő 
megbeszélésre került sor az 1993-ban 
Helsinkiben az európai erdők védelme 
tárgyában rendezendő miniszteri szintű 
konferencia szervezésével kapcsolatban. 

- Bonnban részt vettek szakembereink 
az ENSZ EGB ICP Forest Programme 
Task Force koordinációs értekezletén, 
amely a Task Force IX., magyarországi 
ülését készítette elő. 

MTESZ DÍJAS  1992-ben 
Dr. Göbölos Antal 31 év óta a MTESZ és az Országos Erdészeti Egyesület 

tagja. Szakmai pályafutása során mindvégig az erdészeti gyakorlatban dolgo
zott. 

Az erdészeti technikumban szerzett érettségi után először erdészként dol
gozott, majd 1963 és 68 között nappali tagozaton diplomát szerzett a Soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem erdőmérnöki karán. Oki. erdőmentükként a 
Kiskunsági Erdőgazdaság (Kecskemét) erdőművelési osztályán kezdett el 
dolgozni. Fő munkaterülete az alföldi erdők erdőfelújítási, erdőtelepítési 
munkáinak, a szaporítóanyagtermelésnek irányítása lett. Ezen a területen 
számos kiváló szakmai eredményt ért el, melyet miniszteri Kiváló Dolgozó 
kitüntetéssel és a Munka Érdemrend bronz fokozatával jutalmaztak. Kezde
ményezője és végrehajtója volt a Kecskemét környéki Csalánosi Parkerdő 
kialakításának. 1979-től a Kecskeméti Erdőfelügyelőség igazgatójaként há
rom alföldi megye (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés) erdőgazdálkodásának 
irányítója. Ennek során töretlenül folytatta az alföldi térség erdőtelepítési 
programját. Kezdeményezte, szervezte és alakította a közjóléti erdőgazdálko
dás objektumait. (Bugac Alföldfásítási Múzeum, Ópusztaszeri Nemzeti Em
lékpark erdészeti bemutatóterei, Kecskemét 100 ha-os arborétum stb.) Mér
nöki alkotó munkája során mindig a tudományos igényességre, magas szín
vonalra törekedett. Ezt mutatja, hogy állandóan képezte magát, mg. környe
zetvédelmi szakmérnöki diplomát, majd egyetemi doktorátust szerzett Gödöl
lőn. 

Az egyesületi munkán keresztül is mindig aktívan támogatta az MTESZ 
munkáját. A kecskeméti helyi csoport tagjaként, számtalan szakmai tanul
mányút, továbbképzés szervezésével igyekezett szakterületének műszaki
szakmai fejlesztését elősegíteni. 



VARGA BÉL A 

„Hadijelentés", avagy  egy előrehozott ütközet 
rövid krónikája 

Megszoktuk már, hogy nekünk, erdészeknek általában nem a 
saját érdekeinkért, nem a nagyobb kenyérért (bár erre talán mi is 
rászorulnánk), hanem a gondjainkra bízott erdők sorsáért és 
közérdeket szolgáló szakmánk normális gyakorlásának lehetősé
géért kényszerülünk szinte folyamatos hadakozásra. 

Az évek óta húzódó „háború" mindeddig egyenlőtlen erők 
küzdelme volt. Pénzben, fegyverzetben vastagabb, harcmodor
ban célratörőbb, (földi) istenek támogatását élvező ellenfeleink 
meg-megújuló rohamai ellen leginkább csak annyira tellett 
erőnkből, hogy egy-egy bástyát feladva újra beáshattuk magun
kat - várva a következő támadást. 

Általában nem kellett sokáig várni rá. 
A vihar előtti csendtől jobban féltünk, mint a fegyverro-

pogástól. A mímelt béke idején kotyvasztották ugyanis min
dig titkos laborjaikban az újabb és újabb harci gázokat- mit 
sem törődve a hadviselés etikájával. 

Az 1991. évi önkormányzati törvény hírhedt passzusa, majd 
a vadászati törvény önálló képviselői indítványként történt be
terjesztési kísérlete után a most búcsúztatott esztendő is meghoz
ta a maga meglepetését. 

Az F M az erdészet valamennyi szervének megkerülésével 
elkészítette és kiadta „társadalmi vitára", majd tárcaközi egyez

tetésre a 30/1970. MÉM sz. rendelet egységes keretbe foglalt, 
részben bevallottan, részben leplezetten módosított szövegét. 

A módosítás tartalma és a tervezethez írott kísérőlevél nem
csak a szerkesztők immár leplezetlen célját tanúsította, de fel
idézte a vadászok „erős emberének" kinyilatkoztatását is, misze
rint: 

„Tíz-húsz évbe is beletelik, amíg a nyugvópontra eljutunk. A 
vadászatot, s a vadgazdálkodást nem lehet kitenni egy ilyen nagy 
változás következményeinek. Később aztán az unokáink majd 
eldöntik, hogy mi történjék." (Esti Hírlap, 1991. április 27.) 

(Tehát az unokáik. A gyerekeiket még megkímélik a megszo
kott, kétes eredetű privilégiumról való lemondás megrázkódtatá
sától.) 

A rendelet kiadása ellen minden további tiltakozás reményte
len vállalkozásnak tűnt. Mindkét vadászlap kész ténynek vette, 
s következő lapszámuk nagy szenzációjaként harangozta be. (A 
Nimród egyenesen múlt időben!) 

Egyesületünk kezdeményezésére az erdővel kapcsolatban álló 
országos hatáskörű szervezetek első számú vezetői együttes lé
pésre szánták rá magukat. 

Néhány nap múlva már a miniszter úr asztalán volt a követ
kező levél: 

dr. Gergátz Elemér úrnak, 
a Magyar Köztársaság földművelésügyi írürúszterének 
Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Tisztelt Miniszter Úr! 
A keretjellegű 1961. évi VII. trv. végrehajtási utasításaként hatályban lévő miniszteri rendeletek - mint annyi más hatályos 

jogszabályunk - távolról sem nevezhetők tökéletesnek. Különösen az erdők fenntartásával kapcsolatos rendeletek nem bizo
nyultak az alapvető szakmai feladatok ellátásához megfelelő alapnak. 

Az Erdőfenntartási Alap rendkívül súlyos működési zavarai mellett a legnagyobb gondo t az erd ő é s vadgazdálkodás 
összehangolatlansága, már-má r antagonisztikusnak tűn ő viszonya jelenti. 

A környezetvédelmi, gazdasági és politikai téren egyaránt tarthatatlan helyzet előidézője az erdőgazdálkodás szerves részét 
- alrendszerét - képező vadgazdálkodás politikai síkon támogatott személyi érdekből történt elkülönítése, majd szembeállítása 
volt. 

Megoldást csakis egy korszerű, a természetvédelmi törvényre alapozott, a z erdei vadgazdálkodást i s magába foglaló 
Erdőtörvény és a vele összhangban lévő Vadászati törvény hozhat. 

A törvényhozás zsúfolt programjának ismeretében az erdészet a hatályos jogszabályok keretein belül igyekezett keresni az 
erdőgazdaság és a területes vadászok között fennálló konfliktus feloldását mind a krónikus, mind a rendszerváltás hozta 
problémák esetében. 

Mindeddig a legcélravezetőbbnek látszott ez az út, mivel a hatályos jogszabályok (nem kis részben az előző hatalom 
képmutatásának éskorlátla nriak tűnő erej ébe vetett Mtének köszönhetően) sokkal jobbak, rnintarrülyennekaz általuk biztosított 
mozgástér kényszerű kihasználatlansága miatt eltorzult gyakorlat tükrében tűnnek. 

A kezdeti lépések eredménye több, mint ígéretes volt. Az erdőgazdaságok egy része új rendszerünkhöz illő fe le lősségge l 
lépett fe l a  gondjaira bízot t állami talajdo n (az erdő és a vadászati jog) v é d e l m e é s a tulajdonos javár a történ ő legjobb 
hasznosítása érdekében. 

A jogszerű fellépés felszínre hozta az addig oly „zökkenőmentesen" működő rendszer ellentmondásait, s elviselhetetlen 
következményeit. Kiderült, hogy. 

- az addig 10-20 ezer forintért bérelt állami tulajdon valós piaci ára súlyos milliókkal mérhető; 
- a jelenlegi struktúra haszonélvezői szerint „irreális, a zsarolás fogalmát kimerítő" (a valóságban a reális érték tört részét 

kitevő) bérleti díj fölött még az esetleg ugyancsak milliós nagyságrendű vadkár és a vadkárelhárítási költségek jelentős hányadát 
is képes fedezni az állam eme tulajdonának hozama; 

- e váratlan terhek mellett a kilőhető vad számottevő részét még mindig térítés nélkül veh étik birtokba a szerencsés „területes" 
vadászok; és, hogy 

- a fentiek miatt „ellehetetlenült" vadásztársaságokból nem kifelé, hanem a százezres belépő díj ellenére is befelé áramlás 
lenne, ha szélesebbre nyitnák a kaput. (Ez év végén pl. a Mátrában sorra kerülő árverésre több, mint egy tucat vadásztársaság 
jelentkezett a kiírás szigorú feltételei és a várhatóan sok milliós bérleti díj ellenére is.) 



Érthető és egészen természetes tehát, hogy a megszokás, a szenvedély és a nem kis anyagi érdek ilyen mértékű veszélyez
tetése heves ellenállásra, védekezésre, majd ellentámadásra késztette az érdekelteket (Remélhetőleg a miniszter úr ismeri 
legalább a közvetlenül vagy közvetve hozzá címzett, az „átmentést" célzó nyílt vagy burkolt akciókat, a kormánybiztosok, 
kinevezésére, a bérleti díjak leszorítására, a „renitens, zsaroló" erdőgazdaságok bérbeadó jogának megvonására irányuló 
erőfeszítéseket, stb.) 

Az viszont teljességgel érthetetlen, hogy a miniszter úrnak az 1992. április 13-án kelt a Nimród vadászújságban nyilvános
ságra is hozott - levelében kinyilvánított nagyon határozott, egyértelmű, korrekt állásfoglalása ellenére az aláírására váró 
rendelet előkészítői nem a tárca gondjaira bízott állami talajdon leghatékonyabb hasznosítására, hanem ellenkezőleg, a 
„vadászat zökkenőmentes átállásának" biztosítása ürügyén a vadászok egy csoportjának kiváltságait fenyegető veszélyek 
elhárítására törekedtek. 

Nagyon reméljük, hogy mindezt hiányos, egyoldalú tájékozottságból, s nem közvetlen vagy áttételezett személyes érdekből 
tették. Annak ellenére is reméljük, hogy: 

- az előkészítés során teljesen kihagyták a vadászterületeken alaptevékenységet folytató, nagyon is érintett erdőgazdálko
dókat, figyelmen kívül hagyták a másik érintett fél, a mezőgazdák érdekképviselőinek véleményét és hogy 

- az így előkészített rendelet - a módosított szövegrészeknek köszönhetően - tökéletesen egybevág a területes vadászok 
(más úton eddig eredménytelennek bizonyult), mások kárára gyakorolt exkluzív jogaik megmentésére irányuló törekvéseivel. 

A védelmet, sőt visszarendeződést szolgáló módosítások közül az alábbiak a leglényegesebbek: 
- a 3. § (2) utolsó mondata szerint „a miniszter az üzemi kezelést megszűntetheti." vajon miért kell a miniszternek ezt a jogát 

kiemelni? Miért nem azt rögzíti a rendelet, hogy „a miniszter üzemi kezelésbe vonhatja a vadászati jog gyakorlását"? Az üzemi 
területen ugyanis a vadgazdálkodás főbb paraméterei jellemzően kedvezőbbek, mint a bérbeadott területen, természetesen a 
tulajdonos, az állam oldaláról nézve. Pénzügyi vonatkozásban még szembetűnőbb a különbség: 

1989 1990 1991 
árbevétel ezer Ft-ban 

Vadásztársaságok által bérelt területen (az összes vadászterület 82%-án) 1665 2222 2343 
Állami (üzemi) kezelésben hasznosított területen (az összes vadászterület 18%-án) 1 385 1 538 2 212 

Egyértelműen a saját (üzemi), együttes (erdő-, mező-, vadgazdálkodás!) kezelés fölényét mutatja, természetesen a részletes 
pénzügyi elemzés is. 

Hogy mekkora kihagyása a költségvetésnek az állami vagyonnak - a vadászati jognak - a kialakult formában történő 
haszonbérbe-adással való elkótyavetyélés néhány konkrét példa érzékelteti a legérthetőbben: 

1. 1990-ben a Mátrai Erdőgazdaság felmondta az együí legértéktelenebb vadászterületét bérlő vadásztársasággal fennálló 
szokványos haszonbérleti szerződését, mivel az még az évi 10 000 Ft haszonbérleti díjat sem „tudta" kifizetni. A közjegyző előtt 
lezajlott - e téren legújabbkori történelmünkben első és egyetlen - nyilvános árverésen a régi bérlő (!) 1 880 000 Ft-ért szerezte meg 
és birtokolja azóta is a vadászati jogot. Ráadásul az egyedülállóan magas bérleti díj mellett fizetni a kár és a kárelhárítás szerződés 
alapján ráháruló részét is. 

2. Hasonló lehet a helyzet apróvadas területeken is - az Erdészeti Lapok 1992 májusi számából alább idézett példa szerint: 
„Egy közel 30 000 ha-os, apróvaddal vegyes 60 tagot számláló alföldi vadásztársaság évi költsége 2,5-3 millió Ft. Az árbevételt 

is ennyire hozzák ki élőnyúllal meg őzbak kilövésével. Közeli szomszédjukban egy 30 000 ha-os40%-banerdő,60%-ban közbezárt 
mezőgazdasági területből álló, főként apróvadas, alföldi vadászterület államerdészeti kezelésben 1990-ben 15,3 millió Ft árbevé
telből - melynek 90%-a valuta - 5,7 millió eredményt ért el. 1991-ben 25 millió az árbevétel, 93%-ban valutában 10 millió 
eredménnyel" 

(HorDátkLászló,199Z.) 
3. Megtalálták a vadásztársaságok is a birtokukba került kincseskamra kulcsát Az egyik dunántúli vadásztársaság például 

(éppen az, amelyik a leghevesebben tiltakozott az addig ha-onként 1 (azaz egy) forintnyi bérleti díj „elviselhetetlen mértékű" 
felemelése ellen) a 612 000 Ft-ért bérelt nettő 3 600 ha vadászterület 1/9-ed részén, 400 ha-on adta tovább a vad elejtésének jogát 
évi 35 ezer DM-ért úgy, hogy ezen felül még a vad etetésének és a vadászati berendezéseknek a költségeit is magára vállalta az 
„albérlő", 5 évre szóló szerződésben. 

A 3. § (3) még hagy némi reményt arra, hogy a miniszter a gondjaira bízott állami vagyon haszonbérbe adás útján történő 
hasznosítására azt a szervet jelöli ki, amely: 

- a legmagasabb hozamot, bevételt képes - a vagyon veszélyeztetése nélkül - a tulajdonos számára biztosítani; 
- a rábízott tulajdonnal való gazdálkodásban a legnagyobb tapasztalattal, jól képzett szakemberekkel, és megfelelő szerve

zettel rendelkezik. 
A remény nem tart sokáig. Két sorral lentebb felsejlik, hogy a bérbeadó „szerv" nem más, mint a Megyei Földművelésügyi 

Hivatal, melyet a területes vadászok jó idő óta egyetlen mentsvárnak tekintenek. Vagyis az a hivatal: 
- amelyik jogrendszerünk alapelveivel összeegyeztethetetlen módon ezzel továbbra i s gyakoroln á - immár kizárólagos 

joggal, kiküszöbölve a kínos összehasonlítást - egyidőben, egy helyen a  gazdálkodó i é s hatósági funkciót ; mint hatóság 
ellenőrizné saját magát és saját bérlőit; 

- amelyik megyénként egyeden , általában egyoldalúan képzett - de minden esetben egyoldalúan érdekelt - ügyintézőve l 
látná e l ezt a  kettős feladatot Akkor, amikor mind a gazdálkodásra, mind az erdőben végzett vadgazdálkodást is magában 
foglaló komplex feladatok hatósági ellenőrzésére minden tekintetben fe lkészült szakemberekből ál ló , jól kiépített szervezetek 
m ű k ö d n e k . (Az állami erdőket kezelő szervek és az erdőfelügyelőségek); 

- amelynek ügy in téző i a z általu k hatóságilag e l lenőrzöt t vadásztársaságokka l - olykor tagként - szoro s érdekeltség i 
kapcsolatban állanak ; 

- amelyek - sajnálatos módon a II. fokú hatóság közreműködésével - eddig e redményesen küzdötte k a  haszonbérleti díja k 
reális, kereslethez igazodó f e l e m e l é se ellen, és 

- amely konkrét esetekben - semm i haj landóságo t ne m mutat arra, hogy bérbeadói jogával élve a közvagyon védelmér e 
keljen az abban kárt okozó bérlőjével szemben. 

A 3. § (5)-(7) előírt pályázati rendszer teljesen érthetetlen módon kizárn á a  piac m ű k ö d é s é n ek e l ő n y e i t (Közismert, hogy a 
háború előtt hazánkban is árverésen kelt el a vadászati jog, és ma is van már bizonyító értékű példa rá.) 



Semmivel sem lenne magyarázható, hogy ott, ahol az elemi megélhetési gondok közepette a legalapvetőbb létszükségleti 
cikkek is szabad piaci áron felnek vevőre, az elemi szükségletnek aligha nevezhető passziót államilag meghatározott áron 
kapja a vadászok egy kiválasztott csoportja. 

A haszonbérlő ellenőrzését a hivatal közreműködéséhez kötő 4. § (1) bekezdés is burkoltan bár, de a gyakorlatban nagyon is 
hatékonyan hántaná el a haszonbérlő vadásztársaság feje fölül a bizony eddig szokatlan, de egyre kellemetlenebb ellenőrzés 
veszélyét. Bár ennek a védelemnek a bérbeadó „szerencsés" kiválasztása után aligha van jelentősége. 

Mert hogyan is ellenőrizhetné a HIVATAL (a HIVATAL vezetője által kijelölt, a HIVATAL köztisztviselőiből álló bizottság 
döntése alapján kiválasztott haszonbérlőnek a vadászati jogot bérbe adó HIVATAL) a haszonbérlő vadgazdálkodását, a 
HIVATAL azaz saját maga bevonása nélkül? Főleg abban az esetben, ha eme bonyolult ügylet egyetlen fix szereplője egyben 
az általa ellenőrizendő vadásztársaság tagja is. 

A rendelet tervezet 4.§ (2) bekezdése „vadásztársaság esetében érdekképviseleti szervének véleményére is tekintettel" a Ptk. 
457. g (2) bekezdésével ütközik, ugyanis a haszonbérbe adónak az azonnali felmondás iránti j ogát teljességgel lehetetlenné teszi, 
indokolatlanul korlátozza. Jogszerűbb, s a tulajdonos számára kedvezőbb volt a korábbi rendelet szövege, amely az érdekkép
viseleti szerv véleményének meghallgatását írta csupán elő. (E „parányi" változtatásra a tervezet előkészítői - félrevezetve a 
véleményezésre felkérteket - „elfelejtették" felhívni a figyelmet a tervezetben!) 

A 2. § (6) szerint viszont egy kifejezetten szakmai kérdésben elég megszereznie a döntéshez az egyéb szakmai kérdésekben 
hatóságként eljáró erdőfelügyelőség véleményét. 

A fentiek alapján tisztelettel kérjük miniszter urat, hogy - legalábbis a tervezet formában - ne írja alá ezt a tervezetet 
Aláírásával ugyanis: 
- megakadályozná, sőt visszafelé fordítaná a vadgazdálkodás és vadászat területén öröklött feudális jellegű viszonyok, a 

súlyos természetvédelmi és gazdasági károk és veszélyek 40 év után végre megindult felszámolásának folyamatát valamint 
- a kívánatossal ellentétes irányba vezető kényszerpályára helyezné a megnyugtató, új társadalmunkhoz illő, régóta várt 

alapvető törvények (természetvédelmi, föld, erdő, vadászati trv.) előkészítőit 
Tudomásunk van arról is, hogy a tervezett rendelettel azonos céllal és módon készült el a Földművelésügyi Alapokról szóló 

törvénytervezetnek az Országos Erdészeti- és a Vadgazdálkodási Alapról szóló fejezete is. 
Előkészítés ideje alatti teljes mellőzés után véleménynyilvánításra kapott egyetlen nap alatt is átlátva a veszélyhelyzetet, 

mindkét érintett szakma (a mező- és erdőgazdaság) képviseleti szerve határozottan elutasította a tervezet fentiekkel kapcso
latos részét Ennek ellenére változatlan formában került a törvényhozó testület elé. 

így az Országos Erdészeti Egyesület arra kényszerült, hogy felhívja a képviselők figelmét a tervezetben rejlő veszélyekre. 
Nagyon reméljük, hogy az egész helyzetet alaposan ismerő képviselőcsoportok módosító indítványaival még jóvá lehet tenni 
az előkészítés során elkövetett mulasztásokat és tévedéseket 

Hisszük, hogy miniszter úr a szokott íelelősséggel és tárgyilagossággal, nyitottan fogadja az 
módosított jogi keretek között összehangoltabb, közös munkával, gyorsabban haladhatunk majd - remélhetőleg nem visszafelé. 

Budapest, 1992. december 

/:Dr.Mátyás Csaba: 
MTA Erdészeti Bi 

elnöke 

/:Dr.Király üászló:/ 
MDF Erdő- és Vadgazd.Kollégium 
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Az Akadémia i Bizottsá g teljes ülésén az alábbi, egyhangúlag hozott határozattal támasztott a al á az elnök aláírását : * 
„Az erdőnek a bioszférában betöltött szerepe megköveteli, hogy az erdőben csak olyan gazdasági tevékenységet folytasson 

az ember, amely nem veszélyezteti e rendkívül bonyolult, de a természet rendje szerint önfenntartásra és önszabályozásra képes 
rendszer stabilitását. 

Ez csak abban az esetben lehetséges, ha az erd ő valamenny i e l e m é v el és valamennyi gazdasági erőforrásával az erdő 
fenntartásában és az erdő tehetsége s hozamának folyamatosságában (a tartamosságban) meghatározó módon érdekelt egyetlen, 
sokoldalúan felkészült szakemberekkel rendelkező szervezet vagy tulajdonos gazdálkodik. 

A nagyragadozók kiirtásával bekövetkezett egyensúlyzavar miatt különös veszélyt jelent az erdőre - sőt egész természeti 
környezetünkre - a vadállomány szabályozásának és az egész vadgazdálkodásnak kiemelése az erdőgazdálkodás bonyolult, 
komplex rendszeréből és teljesen elkülönült érdekszférába helyezése. A növényevő nagyvad ugyanis - legfőbb természetes 
„ellenségeinek" híján - az egyetlen eleme az erdőnek, amely az őshonos vadat is magába foglaló erd ő e g é s z é n e k érdekeit 
figyelmen kívül hagyó „szabályozás" esetén rövid távon képes élőhelyét - az erdőt - s ezen keresztül saját magát is végveszélybe 
sodorni." * 

Időközben hasonl ó módo n az erdészet teljes mellőzésével készül t el a Földművelési Alapokró l szól ó törvénytervezetben a Vadgazdálko-
dási Alapró l szól ó fejezet is, amely néhány pontjával törvény i háttere t adott volna a  formailag től e független rendeletnek. 

Választási lehetőségün k beszűkült : teljes kapituláció vagy ellentámadás. Az év végi torlódás , a törvényhozásban is az Alapok sürgősség i 
kényszere a  megszokott visszahúzódásra, a  kisebbik rossz kiválasztására, a  mindig vesztes alkalmazkodásra ezútta l nem adott lehetőséget. 

Másodszor adtunk vészjelzés t a  parlamenti képviselőkne k a z alábbi levéllel : * 
Tisztelt Képviselő Úr/Asszony! 
Az Országos Erdészeti Egyesület 126 éves története során mindig az erdőgazdálkodás hosszú távú közérdeket szolgáló 

szakmai érdekképviseletét látta el. Ezért most is a szakterületért érzett aggodalomból fordulunk az Országgyűléshez és kérjük 
annak segítségét. 

Mint ismeretes az elmúlt rendszer vezetése, saját egyéni érdekeitől vezetve a vadászat területén máig is tartó áldatlan 
állapotokat teremtett. Milliárdos nagyságrendű nemzetgazdasági károkat okozott azzal, hogy nem vette figyelembe azt, hogy a 
vadgazdálkodás nem önálló gazdálkodási ágazat, hanem a területen folyó mező- illetve erdőgazdálkodás szerves része és csak 
azzal teljes összhangban szabad gyakorolni. 

A vadászati érdekszövetség megtalálta a módját annak, hogy a korábbi vadászati struktúrát, a túlszaporodott nagyvadállo
mánnyal, saját passziózására,haszonszerzésére átmentse, fenntartsa. 

Ennek a törekvésnek, melyre felhívjuk a T. Ház figyelmét, igen veszélyes megnyilvánulása a földművelési alapokról szóló 
törvénytervezet vadgazdálkodási alapról szóló részének beterjesztése. 

A tervezet elfogadása esetén törvényesítené a vadászat korábbi időszakban történt túldimenzionálását. Egyben kény
szerpályára terelné a készülő erdő- illetve vadászati törvénytervezet idevonatkozó részeit 

Készítésekor nem vették figyelembe az ezzel kapcsolatos területek (mező- és erdőgazdálkodás) ellenvéleményét. Ennek célja 
az volt, hogy a gazdálkodók semmilyen közvetlen hatással ne lehesseneka területükönfolyó vadásztársasági vadgazdálkodásra. 
Magával a pénzügyi alappal semmiféle logikai összefüggésben nem lévő állami vadászati jog hasznosítási kérdésének becsempé
szése (a tervezet 28. §-a) és a jelenleg hatályos erdőtörvény 32. §-ának megváltoztatása, olyan helyzetet teremtene, hogy az 
erdőgazdálkodást ezek után felelősséggel nem lehetne az országban vállalni. 

Mindezek miatt kérjük a T. Ház tagjait, hogy ne álljanak a benyújtott törvénytervezet ezen része mellé és vizsgáljak meg, 
hogy az indítvány mögött milyen személyes csoportérdekek húzódnak. * 

A képviselő k sor a reagált azonnal , felajánlva minde n támogatást ügyün k szolgálatár a és további információt , muníció t kérve . Termé -
szetesen megkapták. 

A hív ó szóra napok alatt összeállt a csapat, amelyben minden frakció képviseltette magát. Az egész munka során mindenki példát mutatott 
a konstruktív együttműködé s lehetőségér e - gondolom , minden választópolgár örömére . 

A ké t alapvet ő módosít ó javaslatun k egyiké t a z ellenzé k vitt e be erő s kormánypárt i támogatással , a  másika t ö t MDF-es képvisel ő 
terjesztette be az ellenzék javának nagy örömére. 

A bizottság i üléseke n kitűnt , hog y mennyir e behatárol t ebben  a  kérdésben  a  kormányzat képviselőine k mozgástere . ( A szerepló k 
személyiségének kontúrj a is jól kirajzolódott! ) 

Ennek ellenére a z egységes  Országo s Erdészet i Ala p létrehozására vonatkoz ó indítványun k változatíanul , a  vadászati jog hasznosítás i 
módját érintő javaslatunk pedig az eredeti álláspontunkig szelídül t formájában kerül t a Tisztelt Ház elé . 

Az általáno s vit a során már nyilvánvalóvá vált , hogy nem lesz sima a részlete s vita , amely a napirend töbször i módosítás a utá n szorult 
az év végi nagy hajrá legvégére , december 31-nek majdnem hajnalára. 

A dráma i hangulatú vita részletei lapzártako r még ismeretiének. 
Csak annyit tudunk, hogy az erdészek egy sorskérdésérő l hosszú évtizedek óta nem hangzott el annyi szó a Parlamentben mint most, azon 

a hajszolt, izzó éjszakán , és hogy éles fén y vetődöt t az eddig nagy műgonddal -  é s sikerrel -  sötétbe n tartott területekre! 
Az i s biztos, hogy a szakmailag legfontosabb kérdésben: a vadgazdálkodást  ai  erdőgazdálkodás  szerves  részének  tekintő  felfogásban, 

senki által nem remélt tudatformálás , frontáttöré s következet t be : 
Csupán két szavazaton múlt, hogy a Parlament a kormány és  az illetékes bizottságok  (a  Környezetvédelmi Bizottság  kivételével!)  elutasító 

állásporuja ellenére  elfogadja  a - jellemzően  az  ellenzék által  támogatott  -  javaslatot. 
Bár a napi sajtó kurta tényközlése és a vadászlapok várhat ó mámora mást mutat majd, egyesületünk minden tagjának tudni kell, hogy ez 

az üzközet - taktika i elemeit a maguk helyén értékelve - többe t hozott, mint amennyit rövid távon célul tűzhettün k magunk elé. 
Az erdészet pozícióinak megtartása, sőt megerősítése mellett olyan segítőtársakra és politikai tapasztalatokra tettünk szert, amelyek nélkül 

reménytelenül sodródnán k az előttünk álló esztendő még viharosabbnak tűnő tengerén, aho l ha tetszik, ha nem, valamennyiünkne k hajózn i 
kell. 

Nélkülözhetetlen iránytű lesz ezen az úton a parlamenti csata minden mozzanata, minden szava és minden tanulsága - melyeket következd 
lapszámunnkban remélhetőleg csorbítatlanu l közkinccs é tehetünk . 



A HÓNAP KÉRDÉSE 

A jó vátesz:  jóvá tesz? 
(a decemberi felhívás margójára ) 

Egyesületünk elnöksége, egyezően 
sokunk véleményével, miszerint ván
dorgyűléseink nem alkalmasak szak
mánk átfogó gondjainak megtárgyalá
sára, újítást hirdetett. Két, jó hangzású 
kft. áldozatkész szervezésére bízza a ke
retrendezvényt, miközben 1993. május 
elejére, az EFE-mel közösen szakmai 
konferenciát menedzsel. Bármelyik 
szaktársunk jelentkezhet az előadásra, 
január 15-ig. Az előadás elhangzása 
függvényében várható, hogy a konfe
rencia idején nyomtatásban is megjele
nik az átfogónak talált gond-elemzés. 

Nyilvánvaló, hogy amennyiben sike
rül jelesnek minősített dolgozat-írókat 
májusban Sopronban gyülekeztetni, jól 
jár a szakvásár is, és feltehetően jól jár 
az egyesületünk is. Talán jobban, mint 
ha az esedékes vándorgyűlés mellett 
kellene konferenciát is szerveznie, vala
melyik - jelenleg még - erdőgazdaság 
anyagi támogatására is számítva. 

Két - talán elgondolkoztató - meg
jegyzés azonban idekívánkozik. 

Miközben itt, tő mellett, úgy tűnik, 
hogy a szakmai átalakulás közelmúlt
ban optimálisnak ítélt lováta hajtók alól 
kilőtték, felötlik az egy éve, az egykori 
Sándor Móric-birtokon: Gyarmatpusz
tán, szintén az elnökségünk által össze
hívott szakértői értekezlet. Ott szak
mánk jeles képviselői állásfoglalást és 
ajánlásokat dolgoztak ki , azt hiszem, 
hogy alapos helyzetelemzés és tárgyis
meret birtokában. 

A szakmánkat átfogóan érintő, tenni
valóként megfogalmazott ajánlásokból 
vajon mi valósult meg egy év alatt? M i 
az, amit az egy év kapcsolódó történései 
következtében módosítani szükséges? 
Az egy éve ülésező szakértői értekezlet 
összeül-e még, vagy mindent felégetett 
maga mögött (rossz jel: időközben az 
ülés helye porig égett)? Netán nem a 
napjaink elvárásainak megfelelően 
szakértettek? De hát mennyiben lesz ké
pes a szakértőkhöz képest átfogó isme

retekkel nem rendelkező, átlag szakem
ber a szakma átfogó gondjait négy gé
pelt oldalon csokorba kötni? 

És ha sikerül a mai, átfogónak érzett 
gondokat a szakmai ikebana táljába szá
lanként betűzni, kik lesznek képesek ki
dolgozni az aktualizált átlagot? De lég
ióképpen, és másodikként: van-e kellő 
számban olyan szakemberünk, aki má
sod-, vagy harmadképesítést jóslásból 
szerzett? Ak i a mostani, kellően ki nem 
számítható időszakban, felelősen képes 
előre metszeni átfogó gondokat, májusi 

aktualitással! A k i az alaptevékenységre 
meztelenített erdőgazdálkodás 50% + 1 
szavazattulajdonhányad alapjáról in
dulva, viszonylag rövid távú, reális 
perspektívát képes vázolni - a hazai er
dők javát szolgálva! 

Mindenesetre: az előadások által ki
váltott, spontán vita nyomdai megjelen
tetése sem látszik haszontalan vállalko
zásnak. Már akkor, ha a vitára kész, 
szélesebb szakközönség eljut egyálta
lán Sopronba! 

Apatóczky István 

PÁLYÁZATI KIÍRÁ S 
A z Országos Erdészeti Egyesület szervezésében 1992 nyarán Magyarorszá

gon járt norvég erdész csoport lehetőséget adott arra, hogy egy magyar IV. vagy 
V . éves erdőmérnökhallgató 3 hetet tölthessen Norvégiában. 

A norvég fél kívánsága szerint a jelölt: 
- tanulmányi eredménye legalább jó rendű legyen, 
- rendelkezzék az Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint az OEE Helyi 

Csoportjának egyetértő ajánlásával, 
- tárgyalóképes legyen angol (második nyelvként német) nyelven, 
- nyújtsa be szakmai önéletrajzát, megjelölve különleges érdeklődési körét 

(angol nyelven), 
- nyújtsa be tanulmányúti programját (a tényleges programot ennek figye

lembe vételével a norvég fél adja meg) - angol nyelven. 
A díjnyertes a norvég fél vendége, szállást, ellátást kap, norvégiai belföldi 

útjainak költségét fedezik. 
A tanulmányútról a hazaérkezést követően egy hónapon belül útijelentését 

angol nyelven be kell nyújtania az Országos Erdészeti Egyesületnek, az Erdé
szeti és Faipari Egyetemnek és a norvég félnek az Erdészeti Egyesületen 
keresztül megküldve. 

A pályázatot 1993. február 10-ig beérkezően kell a fenti melléklettel szerel
ten 3 példányban benyújtani az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségéhez. 
A z esélyes jelölt az Erdészeti Egyesületben beszélgetésen vesz részt, amelynek 
tárgya a program ismertetése és beszámoló Norvégiával, erdőgazdaságával, 
faiparával kapcsolatos ismereteiről. A meghallgatás nyelve az angol (második 
nyelvként német). 

A pályázattal kapcsolatos részleteket illetően felvilágosítás kérhető az Or
szágos Erdészeti Egyesületben. 

Schmotzer András 
elnök 



ROVATVEZETŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

Az O E E Elnöksége: 
- a Választmány határo

zatát végrehajtva megbeszé
lést folytatott dr. Keresztes 
K. Sándor miniszter úrral a 
magyar erdők és az erdészeti 
ágazat sorsáról; 

- levélben szorgalmazta 
dr. Raskó György államtitkár 
úrnál a kormányrendeletben 

elhatározott, állami erdők kezelését ellátó, korszerű, egységes 
szervezet mielőbbi kialakítását; 

- dr. Szabó Tamás, dr. Gergátz Elemér és dr. Keresztes K. 
Sándor miniszter uraknak levélben fogalmazta meg kérését, 
mely szerint az állami erdővagyon szakszerű kezelése érde
kében az AV RT. Igazgató Tanácsában is képviselhesse a 
szakterületet egy erdész szakember; 

- a vadászati jog hasznosításának kérdésében határozottan 
a földtulajdonhoz kötött hasznosítás mellett áll ki , és megala
pozott szakmai indokokkal alátámasztva mindenkor hangoz
tatja véleményét. Ennek szellemben dr. Gergátz Elemér mi
niszter úrnak levélben hívta fel figyelmét a készülő - „Vad
gazdálkodásról és vadászatról" szóló rendelet-tervezet ellent
mondásaira és hibáira. E véleményt szorgalmazta és támogat
ta számos intézmény és szervezet (MTA Erd. Biz., ERTI, 
FAGOSZ, MOSZ, WWF, Erd. Szakszervezet); 

- a FAGOSZ vezetőségével közösen szervezve egyeztető 
tárgyalásokat folytatott az egységes szakmai véleményalko
tás érdekében, az erdészeti ágazatban érdekelt intézmény és 
szervezet vezetőivel. Az M T A Erdészeti Bizottsága, MOSZ, 
ERTI, EFE, Erdészeti Szakszervezet és az MDF Erdészeti és 
Vadászati Kollégiuma, valamint a FAGOSZ és az OEE ezen
túl a szakmánkat, ágazatunkat érintő alapvető kérdésekben 
egységes álláspontot képvisel minden fórumon; 

- a Természetvédelmi Világalap (WWF) Magyarországi 
Képviseletével és a Magyar Madártani Egyesülettel (MME) 
közösen - 1993. I. 9-én a TIT Bocskai úti épületében -
sajtótájékoztatóval egybekötött konferenciát szervezett, „Er
dőgazdálkodás és Természetvédelem" címmel; 

- a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasággal történt 
előzetes egyeztetés alapján az 1993-as Vándorgyűlést várha
tóan Kaposvár-Zselic térségben, augusztus 6-7-én tartja. 

A soproni helyi csoport az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőműveléstani Tanszékének és a Tanulmányi Állami Erdő

gazdaság Hegyvidéki Erdészete rendezésében terepi bejárás
sal egybekötött rendezvényt tartott. A rendezvény témái az 
erdőgazdaság területén lévő kísérleti területek kezelésének 
kérdése a közelgő üzemtervezésre való tekintettel, valamint a 
Sopron-Nagy-füzes fafajösszehasonlító kísérlet bemutatása. 
A látottakból a hegyvidéki erdők felújításakor választandó 
fafajösszetételre keresték a megoldást. 

Ormos Balázs igazgató, helyi titkár köszöntő, bevezető 
szavait követően dr. Koloszár József docens vezetésével ke
rült bemutatásra a kísérleti terület. Segítségére voltak a tan
szék munkatársai, Gruber István és Takács László. 

A mintegy száz éve létesített kísérleti teriilet megmaradt 
12 parcellájából 8-at mutattak be a 31 fő érdeklődő tagnak. 

Kézzelfogható valóságként volt érzékelhető, hogy a bemu
tatott erdeifenyő, vörösfenyő, lucfenyő, kocsánytalantölgy, 
cser, magaskőris és ezek elegyetlen vagy elegyes állományai 
milyen állományszerkezetet, törzsszámot, fatérfogatot produ
kál ebben a korban. Csodálni való erdeifenyő, feketefenyő, 
vörösfenyő példányok vannak a kísérleti területen. Megálla
pítható volt.hogy az őshonos lombos fafajok, elsősorban a 
kocsánytalan tölgy és a lucfenyő elegyes állomány mind 
esztétikailag, mind fatermés szempontjából kiemelkedő. 
Megoldásra váró erdőművelési probléma a 70-80 éves korban 
vágásérett elegyben lévő lucfenyő helyének felújítása a lom
bos állományokban. 

A szakmai csoport kerülendőnek tartja az elegyetlen fenyő 
felújítást. Ütemtervet kell készíteni a szúkáros lúcfenyvesek 
kitermelésáre és felújítására a természetvédelem érdekeinek 
figyelembevételével. A közelgő üzemtervezés miatt ez sürgős 
feladat. 

A z erdőgazdaság felajánlotta, hogy a kísérleti területet 
ismertető táblával látja el, mintaként szolgálva a többi kísér
leti területet gondozók felé. 

Örömünkre szolgált, hogy rendezvényeinket lelkesen, 
nagy számban látogatják nyugdíjas tagtársaink. Véleményük
re, szakmai tapasztalataikra igényt tartunk. 

Örülünk annak is, hogy már második alkalommal az egye
tem hallgatói is megjelentek, remélhetőleg nem csak a tanszék 
által prezentált kitűnő forraltbor felszolgálására. 

Rendezvényünket szakmai hozzászólásokkal eredményes
sé tették: dr. Mollay Jánosné, Roth Malhaea, Kovács Ferenc, 
dr. Tompa Károly, dr. Csesznák Elemér, dr. Csapody István, 
dr. Várhelyi József, Molnár Akos, Rimóczi András, Varga 
István. 

Ormos Balázs 



Az O E E Erdészettörténeti Szakosztálya 1992. évi har
madik ülését Budapesten, a Vajdahunyadvárban tartotta. Dr. 
Oroszi Sándor „Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben (1867-
1918)" címmel tartott előadást A sokrétű, az erdőgazdálko
dás minden ágát átölelő témából a századforduló kereskedel
mi viszonyait taglalta részletesen. Rámutatott, hogy az erdő
gazdálkodás érdekei ugyan a házi kezelést, mint a legkorsze
rűbb gazdálkodási formát indokolták, de a helyi viszonyok ezt 
nagyon kevés helyen tették lehetővé. így a felújítási, az erdő
művelési érdekek óhatatlanul is háttérbe szorultak, bár a 
fakitermelőkkel kötött szerződésekben igyekeztek azokat ér
vényesíteni. 

A hozzászólók - dr. Kollwentz Ödön, Köveskúti György, 
Hajdú István - egy része saját kárpátaljai, illetve erdélyi 
élményeikkel egészítették ki az elhangzottakat. Mások - dr. 
Csötönyi József, dr. Kovács János, dr. Király Pál, Szakács 
László és Horváth Zoltán - a téma időszerűségéről beszéltek. 

A szakosztályülés résztvevői ezek után a Magyar Mező-
gazdsági Múzeumban rendezett „Amerikából jöttünk..." című 
kiállítást tekintették meg, ahol dr. Oroszi Sándor tartott tár
latvezetést. 

dr. Oroszi Sándor 

• 

A zalaegerszegi csoport november 26-án termé
szetvédelmi témakörben tartott rendezvényt. Felkért előadók: 
dr. Kárpáti László és dr. Sonnevend Imre - igazgatók -
erdómérnökkollégák voltak. Nyugat- és Közép-Dunántúl 
természetvédelmi értékei és problémái kerültek ismertetésre 
és megvitatásra. 

A témának aktualitást adott az a körülmény, hogy az utóbbi 
időben szakmánkon belül, de főleg kívülről indított támadás 
feszültséget teremtett az erdészek és a természetvédelem te
rületén dolgozó kollégák között Holott mindnyájunk számára 
közismert a tény, hogy a természetvédelem zászlóvivői több 
mint száz éven keresztül az erdészek voltak és az intézményes 
természetvédelem bölcsője az államerdészet volt. 

Megfogalmazódott igény a szervezetileg való újbóli 
együttlét, amely hatékonyabban tudná ellátni az erdő közszol
gáltató szerepének megnövekedett társadalmi elvárását 

Külön élményt jelentett a feszültséggel telített szakmai 
közéletünkben dr. Kárpáti László diavetítéssel egybekötött 
szellemes-anekdotázó előadása és dr. Sonnevend Imre racio
nális okfejtése a téma összetettségét illetően. 

A rendezvény keretében Müller Géza titkár tájékoztatást 
adott az elmúlt időszak egyesületi eseményéről, részletesen 
ismertette a közelmúlt választmányi ülésen elhangzottakat 
majd a csoportot közvetlenül érintő kérdésekről - vezetőségi 
személycserék, jövő évi program összeállítása, stb. - esett 
szó. 

Müller Géza 

EGYESÜLETI HÍRE K 

• 
Kiskunsági Helyi Csoport 

1992. szeptember 2-án a Kiskunsági E F A G , a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósága és a Kecskeméti Erdőfel ügyelő-
ség részvételével munkaértekezletet tartottunk. 

A Kiskunsági E F A G mintegy 4000 ha erdőterülete termé
szetvédelem alatt áll, a Kiskunsági Nemzeti Park része. Az 
erdőgazdálkodás-természetvédelem-erdőfelügyelet problé
máinak régen várt megbeszélésére került sor. 

A résztvevők megállapították, hogy a szakszerű erdőgaz
dálkodás összeegyeztethető a természetvédelem érdekeivel. 
Szükséges azonban, hogy az erdőtervezés során érvényesül
jenek a természetvédelmi kívánalmak. Erre jó példa lehet a 
bugaci Nagyerdő most folyó erdőtervezése! Megállapodás 
született hogy a három szervezet egy-egy fő delegálásával 
koordinációs bizottságot hoz létre, melynek feladata termé
szetvédelmi-gazdálkodási kérdések közvetlen vizsgálata, az 
esetleges konfliktusok feloldására javaslatok tétele. 

1992. október 9-én a Kecskeméti A G R O - M I X M G T S Z 
központjában Forczek András elnök kezdeményezésére fóru
mot rendeztünk. A fórumon dr. Göbölös Antal, a Kecskeméti 
Erdőfelügyelőség igazgatója és munkatársai tájékoztatták a 
szép számú résztvevőt, termelőszövetkezeti-állami gazdasá
gi erdészeket szakmánk aktuális kérdéseiről, az Erdőfenntar
tási Alap helyzetéről, amely a térség gazdálkodóit különösen 
súlyosan érinti, az átalakulással-kárpótlással-privatizációval 
kapcsolatos problémákról. Felmerültek az osztatlan erdőke
zelés gyakorlati kivitelezésének kérdőjelei, az erdőbirtokos
ságok megalakításának nehézségei. Sok kérdés merült fel az 
erdőtelepítések új szabályozásának várható tervezetével, az 
új típusú finanszírozási rendszerrel kapcsolatban. A résztvevő 
28 szervezet megállapodott közös állásfoglalás kialakításáról, 
amelyet megküldenek az F M miniszternek, az országgyűlés 
agrárbizottságának és a MOSZ elnökének is. 

A lapban megjelent c ikkek szerzői 
Apatóczky István PAP Budakeszi 
Brokés Tamás F M Budapest 
Dauner Márton F M Budapest 
Franz Ludwig Stauffenberg gróf Németország 
Friedrich Prandl felügy. Burgenland 
Gencsy Zoltán HNP Debrecen 
Horváth Gyula ny. em. Veszprém 
Kosáry Domokos M T A Budapest 
Mátyás Csaba EFE Sopron 
Nemesszeghy László ny. em. Szlovénia 
Schmotzer András OEE Budapest 
Varga Béla ny. em. Eger 

A szerkesztőség véleménye nem mindig azonos a szerzők 
véleményével. 



A rendezvényen emlékezett megBognár Gábor HCS titkár 
a tragikusan fiatalon, 43 éves korában elhunyt erdész kollé
gánkról Pordán Béláról. Pordán Béla egész szakmai életútja 
a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodáshoz kötődött. Először 
mint erdőművelő-szakirányító dolgozott, később a fakeres-
kedelemben hasznosította szakmai tapasztaltait. Aktív tagja 
volt az OEE helyi csoportjának. Kollégánk emlékének a je
lenlévők néma felállással adóztak. 

1992. december 30-án Kecskeméten ülésezett a Szegedi 
Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottsága. Ennek kereté
ben dr. Göbölös Antal és Szabó Gábor ismertette azt a tanul
mányt, amely az erdők szerepével foglalkozik az Alföld víz-
gazdálodásának kérdéskörében. 

Számítógéppel készült modellekkel kísérelnek meg vá
laszt adni arra az izgalmas kérdésre, hogy milyen az alföldi 
erdőállományok vízigénye ma, és milyen lesz 20 év múlva. 
Az érdekes előadáson és az azt követő vitán több tagtársunk 
vett részt 

A rendezvény során dr. Rédey Károly beszámolt az erdé
szeti bizottság munkájáról, ismertette az elképzeléseket, jövő 
évi terveket. 

Bogár Gábor 

• 

Az O E E Egr i Helyi Csoport október 16-án egész napos 
tanulmányutat szervezett a fahasználati műszaki vezetők ré
szére a Budapesti Furnér Művekbe, illetve a Pilisi Állami 
Parkerdőgazdasághoz. 

A furnér üzemben Túrák Béla osztályvezető vezetése mel
lett tesücözelből ismerkedhettünk hossztolási munkánk vég
eredményével. Délután a Pilisi Parkerdőgazdaság Szentend
rei és Visegrádi Erdészeténél a pilisi fahasználatok szervezési 
kérdéseiről kaptunk ízelítőt Géczi Béla erdészetvezető, Zam-
bó Péter műszaki vezető, dr. Balogh Zoltán termelési osztály
vezető és Schandl Lajos fahasználati előadó kalauzolása mel
lett. 

A jól sikerült szakmai napot ezúton is meleg szeretettel 
köszönjük venuéglálomknak. 

- 1992. november 26-án dr. Csóka György (ERTI) „Erdő-
alkotó fafajaink és rovarviláguk kapcsolata", valamint Dob-
rosi Dénes (WWF) „Hazai denevérfajaink" címmel tartott jól 
sikerült vetítettképes előadásL 

A z előadások előtt Fejes Dénes vezérigazgató-helyettes 
tartott tájékoztatást tagtársaink részére szakmánk helyze
térő 1 és a november 17-i választmányi ülésen elhangzottak
ról. 

Garamszegi István 

Szeretném közölni szerkesztőségükkel, hogy lapjuk hűsé
ges olvasója - férjem -Plander József erdómérnök, szeptem
ber 19-én szívroham következtében meghalt. 

Bizonyára vannak még Önök között is, akik személyesen 
ismerték. Zala és Vas megye erdészeivel munkája kötötte 
össze. Örülnék, ha legalább halálát lapjukban közölnék. 

Tisztelettel: 
Plander Józsefné 

• 

Kullancsfertözés-kutatásunk hősi halottja 

December 11-én vettek búcsút szeretettel, és ismerősei 
Gerzsenyi Katalintól, az ERTI volt tudományos főmunka
társától, aki hosszú, súlyos betegség után ez év november 
13-án hunyt el Budapesten. 

1973-ban levelező hallgatóként szerzett diplomát a debre
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-kémia sza
kán, miközben a budapesti VII. kerületi tanács köz
egészségügyi csoportjánál dolgozott Az ERTT-hez 1975-ben 
került tudományos segédmunkatársnak. Tudományos tevé
kenységének fő területe az ergonómia és a munkaegészség
ügy volt, azon belül az erdészeti mtmkahelyi ártalmak felszá
molása és a baleseti veszélyforrások kiküszöbölése a fakiter
melésben és az elsődleges fafeldolgozásban. 

Különös odaadással, fáradságot nem ismerve törekedett 
ismereteit bővíteni, feladatait teljesíteni. Igyekezett tőle tel
hetően mindent megtenni annak érdekében, hogy az erdei 
munkát végzőkre leselkedő veszélyek - mint a kullancscsf-
pésből származó encephalitis és a motorfufészkezelőket sújtó 
vibrációs ártalom - minél biztonságosabban elkerülhetők le
gyenek. 

Mindenkor nagy szeretettel és tisztelettel fordult a kétkezi 
erdei munkások felé azzal a meggyőződéssel, hogy állhatatos 
munkája is hozzájárul e nehéz és veszélyes munkát végző 
emberek életkörülményeinek javításához, egészségének 
megóvásához. 

Nem hallgathatjuk el, hogy munkaköri kötelezettségeinek 
teljesítése közben őt sem kerülte el a kullancsok által terjesz
tett betegségek egy veszélyes és nálunk még kevéssé ismert 
fajtája: a Lyme-kor, és ez a tény is sajnálatosan hozzájárult, 
hogy 1988-ban Gerzsenyi Katalin megvált intézetünktől. Ku
tatási eredményei, publikációi, és mindazok, akikért és akik
kel dolgozott, őrzik emlékét. Mindössze 52 éves volL 

Rakonczay Zoltánné 




