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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. 




