
Nem győzött meg... 
Gera Pál úr válasza a vadászható állatfajok listájáról írott cikkének 

tárgyi tévedéseit kijavítani szándékozó gondolatai 

Úgy érzem, megírni is kár volt, mivel a 
„Válasz..." (E.L. 1992. 366. o.) azonos a 
Javaslat ..."-tal (E.L. 1992. 241. o.). Egy 
vagyok a természetvédő vadászok (a sorrend 
fontos!) közül. Szerintem a termé
szetvédelem-vadászat kapcsolatának publi
kálása mindkét szakterületben való jártasság 
alapján óv meg bennünket a tiszteit Olvasó 
félretájékoztatásának hibájától, sót: vitat
kozni is csak így szabad! Egyébként lemon
dok arról, hogy a témában tovább vitatkoz
zam: bánom, hogy az alapcikk szakmaiságá
nak hiánya az Olvasó és az Ügy érdekében 
jószándékú korrekcióra provokált — ered
mény nélkül... 

A „Válasz..." szerint a balkáni gerle fel
tételes vadászatának engedélyezése egy új 
tárcaegyeztetés eredménye. A hatályos jog
szabály szerint szabadon vadászható (E.L. 
1992. 299. o.). Ám ha védett, illetve feltéte
lesen vadászható: legyen! Mint a vadászat 
szempontjából jellegtelen, urbanizálódott, 
vadászaü hagyományokhoz nem kötődd, 
betelepült faj nem váltotta ki a vadászok 
érdeklődését. A muflonról változadanul úgy 
tudjuk, hogy Szardínia és Korzika szigetéről 

Sz. E. : Úgy tudom erról a területről, 
hogy az egyik legjobb terület a Mátrában, 
közel 5000 ha-os, s annak idején 1957-ben 
a Legfőbb Ügyészség mintegy jutalmul 
kapta ezt a területet az '56 utáni perekért. 

Eredetileg 14-en szerettek volna pá
lyázni erre a területre, aztán végül, most 
az árverésen ketten vettek részt. Nagyon 
sokan megrettentek a várható összegektói, 
az sem titok, hogy pénzes emberek és 
vállalkozók állnak a vadásztársaság mö
gött, illetve vannak a vadásztársaságban. 
Az fog vadászni, aki keményen meg tudja 
fizetni? 

Fejes Dénes (Mátrai EFAG): Az utób
bi időben a magyar vadásztársadalmon 
belül is megfigyelhető az a jelenség, hogy 
igenis nem az kerül mérlegre, hogy a terü
let üzleti alapon mennyit produkál a vad
értékesítésben. A döntést kizárólag, vagy 
sok esetben az motiválja, hogy mi az, amit 
a vadászni szándékozók megengedhetnek 
maguknak. Ez bizonyos mértékig hasonlít 
ma már az osztrák vagy a német példák
hoz, amikor is az a fontos, hogy az illető 
személy áldozva, nagyon sokat áldozva a 
vadászat lehetőségéért, uram bocsa', az 

betelepített/,!) v adfaj. Komoly forrásból nem 
származhat az E.L. 1992. 366. oldalán há
romszor is ismételt, illetve a V. L. 1993.1. 
sz. 9. oldalán is közölt „őshonos" állítás... 
Mint a vadászati-zoológiai-természetvédel
mi irodalom gyűjtője is kérdezem: hol talál
ható hiteles (vagy akár hiteltelen) forrás a 
muflon őshonosságára? 

„A farkas állandó vaddá vált..." (E.L. 
1992.241. o.), „afarkas... megtelepedettnek 
tekinthető..." (E.L. 1992. 366. o.). Az erdőt 
járó erdészek, vadászok megfigyeléseivel 
ezek az állítások nem támaszthatók alá! 
(E.L. 1992. 299. o.: Somogy megye 1958!) 
A vadászok ismerik (talán nem is felszíne
sen) a ragadozókat! Példa legyen dr. Heltay 
István (vadász) „A róka ökológiája és vadá
szata" z. nagyszerű könyve, mely egyben 
válasz arra a vádra is, hogy nem vagyunk 
bajban, ha az ökológia szó jelentését meg 
kellene adnunk .A vadászati szakmunkás
technikus -mérnök és szakmérnökképzési 
magas szintű ökológiai oktatás és szemlélet
fejlesztés kíséri végig! 

Amit ma a zoológia a ragadozókról tud, 
annak nagy (sőt: alapvető) részét a vadá-

üzleti életének sikere érdekében meghív
hassa a magánvendégeit vadászni, tehát 
elsősorban ezért áldoz. 

Sz, E. : Dr. Palkovics György a MA-
V A D Vadászaü Főosztály vezetője. A 
szakmában több, mint 20 éve dolgozik 
már. M i a véleménye erről a licitről? 

Dr. Palkovics György: A licit léleg
zetelállító volt. Ez mindenképpen szá
momra azt jelenti, hogy a vadásztársasá
goknak igazi, valós gazdasági értéken 
fognak elkelni. Hiszen hosszú évtizedekig 
névleges bérleti díjakért gazdálkodhattak 
a vadásztársaságok. 

Sz. E.: Dr. Antal Andor a,.Forgács Ká
roly" VT elnöke! Önök nyerték meg ezt a 
versenytárgyalást, és 6,6 millió forintot 
kell kifizetniük majd minden évben a te
rület után. Ezt az összeget nem tartja irreá
lisnak? 

Dr. Antal Andor: Szeretném hangsú
lyozni, hogy a jelenlegi bérleti díjak a 
realitásokhoz képest alacsony szinten 
vannak, úgy is mondhatnám, hogy az az 
érték, ami a vadászterületekben van és a 
vadászatban, az csak kis részben forog 
vissza a társadalom számlájára. Egy pél-

szoktól tudja! Ez egyébként egyáltalán nem 
érdem, hanem természetes dolog: a vadász 
volt és van abban a helyzetben, hogy célirá
nyosan érdeklődjön e titokzatos és nagysze
rű élőlények iránt... 

1974 augusztusában jelent meg első íz
ben hazánk védett természeti értékeinek 
értékjegyzéke. (PL: borz 1000, vidra 50 
000, madarak sok faja 300 és 50 000 Ft 
között. (Emlékszem, hogy semmi meglepe
tést vagy ellenállást nem válton ki bennünk 
vadászokban sem a természetvédelmi (!) fő
hatóság újszerű intézkedése! Idővel azon
ban hiányérzetünk támadt: miért csak a ki
pusztulás határán álló vagy egyéb faunavé
delmi okokból félresodródott fajoknak lehet 
eszmei értéke? Miért nem lehet az őznek, 
szarvasnak, fogolynak vagy akár a tölgyfá
nak, vagy bükknek? Ötietünk tehát a termé
szetvédelem pozitív, korszakalkotó, védő 
gondolatiból származik, és időszerű lenne, 
ha a vadászható állatfajok is kaphatnának 
eszmei értéket, amit a jogosulatlan vadászat 
= orv vadászat minősítésekor alkalmazhatna 
az igazságszolgáltatás! 

A ,Jó dumá"-hoz hasonló sorokat úgy 
minősítem, mintha nem olvastam volna, mi
vel egymás (sajtóba nem illő) sértegetése 
helyett higgadt, tárgyi alapon nyugvó, kor
rekt egyeztetéssel juthatunk előre. „Együtt 
talán többre mennénk"... 

Dr. Bod Lajos 

dát elmondanék. Az űj bérleti díjak beve
zetése előtt itt a Mátrában egy vadásztár
sulatnak évi 10 milliós forgalma volt. 
Nem egészen 100 000 Ft volt a bérleti díj. 
Ha azt számoljuk, hogy a rezsi költség 
15-25% között van valahol, akkor kérdem 
én, 7 millió Ft hova veszik a társadalom 
számlájáról? Soha nem adott rá senki vá
laszt. Én úgy érzem, hogy ez a sport - mert 
ehhez sportnak kell tekinteni - amellett, 
hogy tényleg gazdálkodási feltételek kö
zött fog most már működni, előbb-utóbb 
meg fogja találni azt az értéket, amit kép
visel, és a társadalom minden tagja részére 
forintban, vagy valutában vissza fogja 
hozni és vissza is kell hoznia. Azzal is 
számolni kell, hogy jelentősen emelkedett 
a vadhús ára, folyamatosan emelkedik az 
eladható trófeáknak az ára is. Egy vadász 
egy bronzérmes muflon trófeát, ami 150-
200 ezer Ft értéket képvisel, néhány száz 
forintért esedeg a lakásában felakaszthat
ja. Ezt sem szabad elfelejteni. 

Sz. E.: M i a véleménye erről a terület
ről, s közel 5000 ha-ról mennyit lehet 
kigazdálkodni? 

Dr. A . A.: A beadott vadgazdálkodási 
tervünkben a lelövési adatok vadhús érté
ke 4-4,5 millió Ft. 

A külföldre eladható trófeás vadfajok, 
illetve vaddisznóhajtások értéke 80-100 
ezer D M 1 ehet. Ez közel 10 millió Ft. A 10 
millió Ft-ból ennek a társulatnak meg kell 
tudni élni. 

Vadászterület árverezése a Mátrában 
(Készlet a Rádióban elhangzott riportból) 

A riporter Szegedi Erzsébet 



Új Nemzeti Nyárfabizottság 
A F A O Nemzetközi Nyárfabizottsá

gának magyarországi tagozataként 
1952-ben az ERTI keretében és Lady 
Géza elnöklete alatt alakult nemzeti 
nyárfabizottság munkája látványos si
kerek után az utóbbi évtizedekben csök
kent, majd teljesen meg is szűnt. A ma
gyar erdészet előtt megnyílni látszó ör
vendetes lehetőségek újra erőteljesen 
igénylik a társadalom összefogását, és 
ennek ösztönzésére az F M Erdészeti és 
Faipari Főosztálya a bizottság munkájá
nak felélesztését kezdeményezte. A ta
valy év végén tett tapogatózások alap
ján a FAGOSZ keretében mutatkozott 
megfelelő lehetőség a bizottság feltá
masztására, új bizottság szervezésére. 

Az előkészítő munkák eredménye
ként január 19-én került sor az M M I 
budapesti tanácstermében az újjáalaku
ló ülésére. A 60 főnyi résztvevő előtt dr. 
Neszmélyi Károly M M I főigazgató há
zigazdaként üdvözölte az ülés résztve
vőit, majd dr. Bach István M M I főosz
tályvezető vezette a tárgyalást. Elsőnek 
dr. Erdős László ny. ÁGK szaktanácsa
dó tekintette át röviden nyárfatermesz
tésünk útját. Kezdte Kaán Károllyal 
(Alföldfásítás), folytatta Barlay Ervin
nel (növedeApolitika), rámutatott Kol-
tay György gyakorlati, majd tudo
mányos eredményeire, foglalkozott 
1954-gyel, Sárvárral, Kopeczky Ferenc 

emlékének méltó megörökítését sürget
te, majd rátért az előttünk álló felada
tokra. Az F M Agrárpolitikai Főosztá
lyától szerzett információ szerint a kö
zeljövőben mintegy egymillió hektár 
kiterjedésű szántóterület-csökkentéssel 
kell számolnunk, amiből800ezer ha-on 
lehet szó valamilyen erdészeti hasznosí
tásról. E lehetőség célszerű kihasználá
sa az alakítandó bizottság elé is sok 
feladatot állít. Ezek között legmutató-
sabb az 1996. évi világkiállítással ö s 
szekapcsolandó nyárfakongresszusnak 
Magyarországon való megrendezése le
het. 

A nagyszerű kilátások felvillantása 
után Barna Tamás EFE egyetemi ad
junktus ismertette az előkészítő bizott
ság által összeállított javaslatokat a 
megalakulásra, szervezetre és tisztség
viselők személyére. A z előadottakat 
számos hozzászólás, véleménynyilvá
nítás követte. A megalakulást mind az 
ágazatirányító F M , mind az illetékes 
társadalmi szervek (Kereskedelmi Ka
mara, FAGOSZ, MOSZ), valamint a 
nyárfatermesztéssel közvetlenül érintett 
erdőgazdaságiak támogatásukról bizto
sították. Számos felszólalás hangzott el 
a munka alakítását illetően. Főleg az 
ökonómiai kérdések tisztázását szorgal
mazták, az értékesítés, felhasználás ki
látásait boncolgatták, amik a bizottságot 

még sok nehéz feladat elé állítják. Utol
jára maradt a megvitatott javaslatok el
fogadása. Ennek eredményeként 

- a bizottság megnevezése: Magyar 
Nemzeti Nyárfabizottság; 

- irányításilag az FM-hez, szerveze
tileg a FAGOSZ-hoz tartozik; 

- szervezete: tb elnök, elnök, titká
rok, munkacsoportok, tiszteletbeli ta
gok; 

megválasztott tisztségviselők: 
tiszteletbeli elnök dr. Tóth Béla ny. 

szaktanácsadó, ERTI 
titkárok dr.Bach István főosztály ve

zető, M M I 
Barna Tamás egyetemi adjunktus, 

EFE 
munkacsoport-vezetők: 
nemesitől, fajtafenntartói 
dr. Gergácz József kuL áll. igazgató, 

ERTI 
termesztői, ökonómiai 
Bagaméry Gáspár erd. ágazatvezető, 

A G R O C O M Kft. 
erdővédelmi dr.Tólh József tud. fő

munkatárs, ERTI fahasznosítási és fa-
kereskedelmi 

Illyés László főmérnök, G E M E N C 
közönségkapcsolatok felelőse Hen-

terPál vállalkozó 
- tiszteletbeli tagok: Balatnecz János 

és Zsuffa Lajos, Kanada. 

Pályázati felhívás 
kutatási t ámogatás elnyerésére az 1993-95 közötti időszakra 

A z „Ember az Erdőért Alap í tvány" Kuratór iuma 

pályázatot hirdet olyan t udományos kuta tások támogatására, melyektől a természetes vagy 
természetszerű e rdők megőrzésére , fenntartására és telepítésére vona tkozó új tudományos 

törvényszerűségek, ismeretek, módszerek, eljárások várhatók. 
A pá lyáza ton egyének és kutatókollektívák vehetnek r é s z t 

A pályázók az Alapítványtól az 1993-95-ös időszakon belül végzendő tevékenységhez kérhe tnek 
támogatást , amely a kutatással kapcsolatos folyó (személyi és dologi) 

ráfordításokat foglalja magában . 
A pá lyázónak - egységes pályázati ű r l apon - kutatási tervet kel l készíteni. A z űr lapok 

beszerezhetők a kura tó r ium ti tkáránál (Bagó Bertalan, Földművelésügyi Minisztérium, 
Bp. Kossuth L . tér 11. telefon. 131-3563). 

A pályázatok benyúj tásának határideje folyamatos, elbírálás évente kétszer tö r t én ik 
A pályázatok elbírálására a kura tó r ium minden alkalommal elismert szakembereket kér fel 



SÖRNYEI GÁBOR 

A minőségi csoportos gyérítésről 
Ha megfigyeljük a hazai és külföldi szakirodalmat, vala

mint a szakmai gyakorlatot, észrevehetjük, hogy a legtöbb 
erdőművelő arra törekedett, hogy a gyérítések folyamán 
visszamaradó fák lehetőleg egyenletes eloszlásban legyenek. 
Mondván, hogy a szimmetrikus, szabályos korona nagyobb 
növedéket eredményez. 

Ettől a szemlélettől jelentősen eltér egy 1935-ben megje
lent írás. Ebben a szerző, Busse beszámol egy 100 éves 
tölgyállományról, amelyben több 2-3 fából álló csoportokat 
talált. Ezekben a csoportokban a fák közelebb voltak egymás
hoz, mint az állomány átlagos lőtávolsága, sőt többször ez a 
távolság kisebb volt, mint a törzsek átmérője. Mégis ezeknek 
a fáknak a magassága és átmérője elérte, sőt sokszor túlhalad
ta az állomány átlagos magasságát és átmérőjét. Azaz azt vette 
észre hogy a fák egyenetlen eloszlásban, sokszor szorosan 
egymás mellett ugyanolyan, sőt vastagabb törzseket nevel
nek, mint egyenletes eloszlás esetén, tehát nem történik növe-
dékcsökkenés. 

E jelenség gyakorlatban való felhasználásának megvizsgá
lására indított be Kató F. 1966-ban egy kísérletet bükkállo-
mányokban. A 12 kísérleti parcella felén a hagyományos, 
egyenletes eloszlásra törekvő gyérítési módszert alkalmazták, 
felén pedig az egyenetlen eloszlást létrehozó minőségi cso
portos gyérítést. Kató matematikailag is kiértékelte a külön
böző eloszlástípusokat. Arra a következtetésre jutott, hogy a 
fáknak az élettér nagysága a döntő, nem pedig a törzs tövéhez 
való központos elhelyezkedése. Tehát, ha megvan a megfele
lő nagyságú élettér, a szimmetriaviszonyok nem játszanak 
nagy szerepet. Ezt alátámasztották a több mint húszéves kí
sérlet törzsátmérő mérései is, amelyek szerint az egyenetlen 
eloszlás nem okozott excentrikus átmérőket 

Felmerülhet a kérdés: hol van ennek jelentősége? A válasz: 
a javafás állománygazdálkodásnál! Ugyanis a javafák nem 
mindig, sőt ritkán találhatók egyenletes eloszlásban. Viszont, 

ha az állomány fejlődése idején több javafa megmarad, az 
mind az állomány értékét, mind pedig az állományszerkezetet 
javítja. A minőségi csoportos gyérítés jelentősége éppen ab
ban van, hogy több ilyen ígéretes törzs marad vissza a neve
lővágások során. Természetesen csak ott van előnyben a 
hagyományos gyérítéssel szemben, ahol a megfelelő számú 
javafa egyenetlen eloszlásban található. Az egymáshoz közel 
álló javafákat tehát nem kell egymás mellől eltávolítani, ha
nem „egységként" kezeljük azokat, és ezen „egységek" szá
mára biztosítsuk a megfelelő növőteret. Természetesen leg
többször kettes csoportok adódnak, ugyanis ritkán található 
2-3 javafánál több egymáshoz viszonylag közel. Ez a gyérítési 
szisztéma nem befolyásolja a gyérítés erélyét. Azaz a csopor
tok és a csoportokon kívüli fák érdekében végzett megfelelő 
mértékű belenyúlást (a megfelelő nagyságú növőtér biztosí
tását) a szakmai indokok határozzák meg. Kató kísérlete 
kimutatta, hogy a minőségi csoportos gyérítéssel kezelt par
cellákon a javafák aránya jóval kisebb mértékben csökkent, 
mint a hagyományos gyérítés mellett 

A csoportos gyérítés fokozottabban ad lehetőséget a cso
portos betegségben szenvedő fák (pl. kéregrák) kivételére is. 

A minőségi csoportos gyérítés lényege tehát nem más, mint 
szemléletváltozás, amelynek során az erdész elszakad az 
egyenletes eloszlásra való törekvés elméletétől. E gyérítési 
eljárás javíthatja az állományszerkezetet, ugyanis: 

- az átlagáunérő növekszik (mivel több nagyobb átmérőjű 
törzs marad vissza, mint egyenletes eloszlás esetén), 

- az átlagmagasság növekszik (mivel több felső szintben 
levő fa marad vissza), 

- az egészségi állapot javul (mivel több egészséges fa 
marad meg). 

A mai világban nem nélkülözhető az egyes eljárások öko
nómiai értékelése sem. Vizsgáljuk meg grafikonok segítségé
vel, hogy a minőségi csoportos gyérítés gazdasági kihatásai 
mennyiben térnek el a hagyományos gyérítéstől. 

A törzsszámok alakulása 
I. parcella 
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A KK-mentes gyérítési hozam 
I. parcella 
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ERDŐMŰVELÉS 

A KK-mentes véghasználati hozam 
I. parcella 
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Állományértékek 
I. parcella 
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A törzsszámok alakulását jelző ábra a fentebb említett 
megállapítást mutatja: a javafák száma kevésbé csökken i 
minőségi csoportos gyérítéssel kezelt területeken. A kiterme
lési költség mentes (KK-mentes) gyérítési hozam az egyes 
nevelővágások során, a véghasználati hozam pedig az esetle
ges véghasználat esetén keletkező bevételeket jelenti. Láthat 
juk, hogy a tendencia mind a két esetben ugyanaz: eleinte nem 
látszik különbség a hozamértékek között, később azonban a 
minőségi csoportos gyérítéssel kezelt területeken nagyobb 
bevételt kapunk. A z állományérték-grafíkonon szintén meg
figyelhető ez a tendencia: a valós kamatláb nagyobb les: 
csoportos gyérítéskor. Az okok a kővetkezőkre vezethető/e 
vissza: a minőségi csoportos gyérítés esetén 

- jobban nő az átlagos átmérő és magasság, 
- jobb az átlagos torzsminőség (mivel több javafa marad 

vissza az állományban), 
- nagyobb az ágtiszta törzshossz (az egymáshoz közel álló 

fák miatt). 
így a nevelővágások vagy a végvágas során az állomány

ból kikerülő faanyag választék-összetétele kedvezőbb lesz. 
Ezáltal nagyobb bevétel érhető el. Viszont ez a hatás csak 
hosszabb idő múlva jelentkezik. A csoportos gyérítés kezde
tén a gyérítési hozamok a kikerülő gyengébb minőségű fa
anyag miatt alatta lesz a hagyományos gyérítés esetén kelet
kező hozamoknak. 

(Az ábrák egy konkrét bükkállomány, az Ágfalva 3F erdő
részlet I. parcellája adatainak felhasználásával készültek. Az 
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőműveléstani Tanszéke 
ugyanis szintén belefogott a minőségi csoportos gyérítés ma
gyarországi lehetőségének a vizsgálatába mintaterületek fel
állításával. Az állományfejlődés szimulációjának alapja a 
MENDLIK-féle, 1983-ban készült fatermési tábla. A hozam-, 
valamint az állományértékek a Magyarországon érvényes 
költség- és árviszonyok, választéktábla, valamint az erdőér-
tékszámítás képleteinek felhasználásával készültek. A java
fák törzsszámának változását Kató F. programjával számítot
tuk ki.) 

Megállapítható tehát, hogy a minőségi csoportos gyérítés 
folyamán az állományszerkezeti tulajdonságok egyáltalán 
nem romlanak az állomány ökonómiai sajátosságai, hosszú 
távon pedig javulnak a hagyományos, egyenletes eloszláso
kon alapuló gyérítési eljárásokhoz képest Összefoglalva a 
következőket állapíthatjuk meg: 

A minőségi csoportos gyérítés 
- nem fafajfüggő (BUSSE-tölgy, KATO-bükk), 
- csak ou érdemes foglalkozni vele, ahol megfelelő számú 

javafa található, ugyanakkor ezek eloszlása egyenetlen, 
- a kedvező hatások csak hosszú távon jelentkeznek, tehát 

rövid távú erdőgazdálkodási szemlélet (rablógazdálkodás) 
esetén nem érdemes használni. 

Ene rg iae rdők te lep í tésé t Ausztriában több 
mint öt éve már rrűrúsztériurrú támogatás szorgal
mazza a túltermelés folytán feleslegessé váló me
zőgazdasági területek hasznosítása céljából Er
dőterületen törvény tiltja. A mezőgazdák egyelő
re nem nagy lelkesedéssel fognak hozzá, figyel
mük inkább a repce és bio-dízel felé fordul, de 
intézményileg és kutatási téren készen áll az or
szág egy elkövetkező olajársokk kivédésére. Az 
erdőgazdák a mezőgazdaság konkurenciáját elát
kozzák, az amúgy is nyomott iüáfaárakat féltik 
az aprítéktermeléstőL A védelmisták a kártevők 
elszaporodásától tartanak a nem kellően szaksze
rű kezelés miatt Ökonómusaik nagyrészt a leve
gőbe kalkulálnak a meglehetősen bizonytalan 
árak, termelési költségek és főleg kamatok miatt 
Az ügy - ha szunnyad is - nem halt eL 
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DR. SZÁSZ TIBOR 

Mennyiből élnek az erdészeti nyugdijasok? 
Az OEE szeniorok tanácsa egyik leg

fontosabb feladatának tekinti az erdész 
nyugdíjasok szociális helyzetének fi
gyelemmel kísérését és a lehetőségek 
korlátain belül a segítségnyújtást a leg
jobban rászorulóknak. A megsegítésre 
főleg a MTESZ szociális bizottságán 
keresztül foganatosított intézkedések
kel kerül sor. 1991-ig tevékenységünk a 
rászorulók nyugdíjának havi 500-1500 
Ft-os megemelésével tortént. A z évente 
meghatározott összegnél kisebb nyug
díjban részesülők közül javaslatunkra a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közel 
200 főnek emelte meg a nyugdíját. Saj-
nálatunkra ezek az egyes személyekre 
vonatkozó nyugdíjemelési lehetőségek 
két éve megszűntek. Munkánkat más 
irányba, a műszaki és természettudo
mányi területről nyugdíjba vonultak 
egészére vonatkozó javaslatok kidolgo
zása felé kellett terelnünk. Ezeket a ja
vaslatokat a miniszterelnöknek és a 
népjóléti miniszternek, valamint a par
lament szociális bizottságának küldjük 
meg. 

Javaslataink közül eddig a gyakorlat
ban is alkalmazták már azt az elvet, 
hogy nyugdíjemeléskor vegyék figye
lembe a nyügdíjbamenetel időpontját és 
az elismert szolgálati időt Sajnos az 
egyetemi évek szolgálati időbe való be
számítását az 1988 előtt nyugdíjazottak 
részére eddig nem sikerült elérnünk. 
Ezért ezt, mint az alkotmányba ütköző 
megkülönböztetést, felvetettük az A l 
kotmánybíróságnak és kértük ez ügy
ben az állásfoglalásukat. Ennek a vizs
gálata most van folyamatban. 

A z újabb teendők meghatározása ér
dekében 1992-ben véletlenszerű kivá
lasztással felmértük nyugdíjasaink jö
vedelemviszonyait. Az összes erdészeti 
nyugdíjas több mint 10%-át kitevő vá
laszadók száma alkalmas általánosítha
tó következtetések levonására. 

A kérdőívekre adott válaszokat 
egyetemet végzett, technikus, erdész és 
szakképzetlen csoportosításban dolgoz
tukfel. Az 1992. május 1-jei állapotra is. 

1. kimutatás 
Az erdészeti munkakörből nyugdíjba mentek havi átlagos nyugdija és > közös háztartásban élők 

egy főre vetített havi átlagos jövedelme 1992-ben 

Május t jén November l-jén 
Egyetemet végzettek 

Nyugdíj/hónap 12-15 ezer Ft 14 816 Ft; 13-164 ezer Ft 16 188 Ft 
Jövedelem/1 Í6 10-12 ezer Ft 11 309 Ft 103-13 ezer Ft 12 081 Ft 

Technikumot végzettek 
Nyűg díj/hónap 10-12 ezer Ft 11,692 Ft 10̂ -13 ezer Ft 12 489 Ft 
Jövedelem/l fd 8,5-10 ezer Ft 9 329 Ft 9-104 ezer Ft 9 833 Ft 

Erdész szakiskolát végzettek 
Nyugdíj/hónap 10-12 ezer Ft 10511 Ft 104-13 ezer Ft 11 228 Fl 
Jövedelem/l f<5 6-8,5 ezer Ft 7 949 Ft 64-9 ezer Ft 8 498 Ft 

Szakképzetlenek 
Nyugdíj/hónap 8.5-10 ezer Ft 9 350 Ft 9-104 ezer Ft 9 855 Ft 
Jövedelem/l f<5 6-8,5 ezer Ft 7 290 Ft 64-9 ezer Ft 7 753 Ft 

2. kimutatás 
Az erdészeti munkakörből nyugdíjba mentek havi nyugdíjának 

és a közös háztartásban élők egy főre vetített 
havi átlagos jövedelmének megoszlása az egyes nyugdíj- és jövedelemcsoportokban 

1992. november l-jén 

Nyugdíj havonta Egyetemet végzettek Egy főre jutó havi Jövedelem 
64 ezer Ft alatt 04% 3,7% 
6,5-9 ezer Ft 04% 13,7% 
9-10,5 ezer Ft 4,8% 23,1% 

104-13 ezer Ft 22,9% 25,7% 
13-16,5 ezer Ft 34,0% 20,0% 
16,5-22 ezer Ft 29,3% 13,1% 
22-32 ezer Ft 7,5% 0,7% 
32 ezer Ft felett 04% -

Technikumot végzettek 
6,5 ezer Ft alatt _ 5,2% 
64-9 ezer Fl 6,0% 42,6% 

9-104 ezer Ft 234% 17,4% 
104-13 ezer Ft 33,6% 20,0% 
13-164 ezer Ft 274% 12,9% 
164-22 ezer Ft 9,4% 0,6% 
22 ezer Ft felett - 1,3% 

Erdész szakiskolát végzettek 
64 ezer Ft alatt 0,6% 16,2% 
64-9 ezer Ft 8,4% 504% 
9-104 ezer Ft 39,1% 19,0% 
104-13 ezer Ft 31,8% 8,9% 

13-164 ezer Ft 19,0% 5,6% 

164-22 ezer Ft 1,1% -
Szakképzetlenek 

64 ezer Ft alatt - 12,0% 
64-9 ezer Ft 28,0% 76,0% 

9-104 ezer Ft 40,0% 8,0% 

104-13 ezer Ft 28,0% 4,0% 



A négy szakképzettségi csoportba 
tartozók súlyozott havi nyugdíjátlagát 
és a közös háztartásban élők havi 1992. 
május 1-jei és november 1-jei jövede-
lemátlagát az 1. kimutatás tartalmazza. 
A november l-jén kézhez kapott nyug
dijak és az egy fóré jutó átlagos jövedel
mek százalékos megoszlását az egyes 
nyugdíj- és jövedelemcsoportok között 
a 2. kimutatásban közlöm. 

Az 1988 előtt nyugdíjazott egyetemi 
végzettségűek elismert szoglálati idő át
laga 36,6 év, míg a később nyugdíjazot
také 40,4 év. Ez a tény igazolja az A l 
kotmánybírósághoz fordulásunk jogos
ságát Rendszeres mellékjövedelmet ki
mutatható nagyságrendben csak az 
egyetemet végzettek esetében találtunk. 
A felsőfokú képesítéssel rendelkezők
nek is azonban már csak 15%-a végez 
megfizetett munkát 

A z egy főre vetített havi átlagos re
zsiköltség (lakás, fűtés, világítás, víz, 
csatorna) az egy főre jutó átlagjövede
lemnek a mérnökök esetében 58, a tech
nikusok esetében 61, az erdészek eseté
ben 59, a szakképzetlenek esetében 
52%-a. 

A nyugdíjhoz képest a közös háztar
tásban élők átlagos jövedelemszintje az 
egyetemet végzetteknél 75, a techniku
soknál 79, az erdészeknél 76, a szakkép
zetleneknél 79%. 

Ezek az adatok arra utalnak, hogy az 
erdészeti munkakörből nyugdíjba men
teknek a felesége vagy egyáltalán nem 
jutott nyugdíjas állásba, vagy ha volt is 
folyamatos munkaviszonya, az még a 
családfőénél is alacsonyabb nyugdíjat 
biztosított 

A 2. kimutatás adatai közül szüksé
gesnek tartom még egy fontos tényre 

felhívni a figyelmet 1992. november 
l-jén a közös háztartásban élők átlagos 
havi jövedelme a jelenleg érvényes 
9000 Ft-os minimálbért sem érte el a 
felsőfokú végzettségűek 17,4, a techni
kusok 47,8, az erdészek 66,5 és a szak
képzetlenek 82%-ánál. 

A két utóbbi megállapítás két javas
lat elkészítését tette szükségessé. Egy
részt a MTESZ Szociális Bizottságán 
keresztül javasoltuk az illetékeseknek 
azt hogy ha a közös háztartásban élők 
egy főre jutó nyugdíja (jövedelme) nem 
éri el a mindenkori minimálbért, azt 
legalább addig a szintig egészítsék ki . 
Másrészt javaslatunkra az OEE elnök
sége körlevélben fordult az EFAG-ok 
vezetőihez, hogy az arra rászoruló 
nyugdíjas erdészeket méltányos árú 
száradék- vagy dorongtűzifa juttatásá
val támogassák. 

BERÓ CSABA 

Tanulmányúton Németországban 
A középkelet-európai államok támogatására létesített né

met segélyprogram keretében az elmúlt évben 11 kollégával 
együtt szakmai tanulmányúton vehettem részt Németország 
alsó-szászországi tartományában. A továbbképzést szervező 
A F C (Agriculture and Food International Consulting) a részt
vevők megfelelő felkészítése érdekében egyhetes előkészítő 
tanfolyamot is szervezett Gödöllőn. 

Az itt tartott előadásokon ismertetésre került Alsó-Szász
ország és néhány más tartomány erdészeti, vadászati és ter
mészetvédelmi törvényének főbb jellemzője, a demokratikus 
törvényalkotás rendszere. Megfigyelhető volt, hogy tartomá
nyonként jelentős az eltérés, azonban egységes összállami 
kerettörvények vannak, és ezt töltik ki a sajátos jellemzőkkel 
a tartományok. 

A felkészítés fontos részét képezték a magyar származású 
göttingeni professzor, dr. Kató Ferenc előadásai, amelyek a 
német erdészeti gazdaságtan alapján az üzemanalízist össze
hasonlító elemzéseket, jövedelmezőséget, a hozam-költség 
viszonyait, a tőkemegtérülést stb. tárgyalták erdészeti és va
dászati vonatkozásban. Az előkészítő tanfolyamot részletes 
helyszíni szakmai továbbképzés követte, amelynek központi 
helye a vadasparkjáról híres Springe volt. A kiváló szervezés 
sokrétű és változatos programban tette lehetővé azt hogy az 
erdészeti és vadászati tájékoztatást azonnal a megvalósítás 
gyakorlati példái kövessék. 

Az alsó-szászországi tartományi erdőket (1,1 millió ha) 
38%-ban lombos fafajok és 62%-ban fenyőfélék alkotják. A 
tulajdonosi megoszlás szerint 49% magánerdő, 31% városi, 
állami erdő, 15% testületi (egyházi, szövetkezeti stb.) erdő és 
5%-a honvédségi kezelésű. Előfakészlet 192 millió m 3 (179 
m3/ha), évi fakitermelés 3,1 millió m . Az erdőgazdálkodás 
költségvetésből és saját bevételi forrásból finanszírozott i l 

letve különféle pályázatos formában, illetve támogatás (kul-
túrérték, védelmi forma) címen megsegített. 

A z erdészeti igazgatás felső szintjét az Élelmezési, Mező
gazdasági és Erdészeti Minisztérium tölti be. Az erdészet és 
a vadászat a minisztérium negyedik szekciójában (erdészet, 
fagazdaság és természetvédelem) helyezkedik el. Hét osztály
ra tagozódik, amely általános személyzeti kérdésekkel, erdé
szeti technikával (gépesítés), erdőtelepítéssel és -védelem
mel, erdészeti politikával, vadászati ügyekkel, fagazdálko-
dással, valamint szervezéssel és ellenőrzéssel foglalkozik. A 
minisztérium közvetlen irányítása alá tartozik az erdészeti 
tervezés, a kutatás és a középszintű irányítás „bezirksregie-
rung" - hatodik szekciójába tartozó erdészeti szakirányítás. A 
Bezirksrcgierung erdészeti szekciója az állami és a testületi 
erdők 90%-át felügyeli, a testületi erdők 10%-át és a magán
erdők 95%-át pedig a mezőgazdasági kamara. A fennmaradó 
5%-nyi magánerdő és néhány százaléknyi alapítványi (egy
házi) erdő saját irányítású. 

A középszintű irányító szerv és a mezőgazdasági kamara 
gyűjti össze az „alulról", a gazdálkodóktól érkező javaslato
kat és igényeket Továbbítja a tartományi parlament felé, 
ahonnan a jogalkotás eredményeként a jogszabályok jutnak 
vissza a végrehajtási szintekre. Az erdőfelügyelet a közép
szintű irányításban van, kinevezett szakemberekből áll. Fel
adatuk elsősorban a szaktanácsadás és csak kismértékben az 
elvégzett feladatokra fordított összegek számszaki ellenőr
zése. Területi és szakterületi tevékenységet látnak el. 

A z alsószintű erdészeti irányítás az erdőhivatalokon ke
resztül realizálódik. Szervezeti felépítése a hivatalvezetőből, 
két beosztottból és a kerületvezető erdészekből áll. A közép
szintű irányító szerv és a mezőgazdasági kamara gyűjti 
össze az „alulról", a gazdálkodóktól érkező javaslatokat és 


