
ROVATVEZETŐ: 
W I S N O V S Z K Y KÁROLY 

Az OEE Elnöksége július 29-én 
tartott ülésén foglalkozott a vándor
gyűlés lebonyolításának kérdéseivel, 
valamint a vadászati jog hasznosítá
sának kérdésével. 

Határozatot hozott, hogy az újon
nan alakuló erdőtulajdonosok által 
létrehozott egyesületekkel keresi és 
felveszi a kapcsolatot (Magánerdőtu
lajdonosok Egyesülete, Magyar Erdő
kért Egyesület). 

Az egyesület volt székházának visszaszerzése, illetve kárpótlása 
ügyében minden eddigi eredménytelenség ellenére, reménytkeltő 
példa hatására, újabb lépéseket tesz az elnökség. 

Örömmel jelentjük, hogy az OEE Szeniorok Bizottságának kez
deményezésére az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 
9 rászoruló tagtársunk nyugdíját 500-1200 forinttal emelte. A vá
lasztmányi ülésen elhangzott felhívásunkat megismételve várjuk -
október elejéig - az esetleges újabb kérelmeket. (Nyomtatványok a 
titkárságon igényelhetők.) 

Az OEE ütkárságán továbbra is kedvező áron kaphatók az aláb
bi könyvek, melyek terjesztésére, hirdetésére ezúton is felkérünk 
minden tagtársunkat: 

Dendrológia 1 760 Ft, 
Az erdő poezise 460 Ft, 
Erdészeti vonatkozású 
magyar érmék és plakettek 300 Ft. 
(Az árak már AFA-t is tartalmaznak.) 

Csontos István főmérnök által jól előkészített program kereté
ben, a látottak mellett a helyi szakemberek tájékoztatóiból győződ
hettek meg a budapesti résztvevők, hogy az ún. környezetvédelmi 
intézkedések mit eredményeznek, hogy a komplex szemlélet, a 
kompromisszumkészség hiánya katasztrófa felé sodorja e térséget. 

A terepi bejárások, a Duna holt ágán tett hajókirándulás, a ven
déglátók figyelmessége feledhetetlenné tette a résztvevők számára 
a tanú Lm ány utat. Amikor mindezekért köszönetet mondunk, csak 
abban reménykedünk, hogy az itt látottak nem csak a mi számunk
ra szolgálnak tanulságul. 

ökológiai, politikai részigazságok oltárán a környezetünket a 
jövőben sehol nem fogjuk feláldozni. 

Csoportunk 1993. június 18-án a Mátra-Nyugatbükki EFAG 
szilvásváradi üzemigazgatóság területére szervezett tanulmányutat. 
A tagokat dr. Ott János üzemigazgató fogadta, és bemutatta az 
igazgatóság tevékenységét. 

Terepi bejárás keretében felkeresték a Szalajka-völgyet. A látot
tak és hallottak alapján megállapítható, hogy a kisvasutak napja
inkban meghatározó módon kötődnek az erdők közjóléti funkciójá
hoz. Költségvetési támogatás nélkül működtetésük nem megoldha
tó. 

Valamennyien sajnálnánk, ha a Mátra s egyéb területek, ahol 
még üzemelnek az erdei vasutak, elvesztenék e színfoltjukat, a 
fenntartóik gazdálkodási kényszerből kénytelenek lennének ezeket 
leállítani. 

Megtekintették még a két erdei múzeumot. A szabadtéri rendez
vény során Schmotzer András vezérigazgató üdvözölte a résztve
vőket, és ismertetést adott az erdőgazdaságról, az aktuális kérdé
sekről. A résztvevők búcsúzóul bejárták az üzemigazgatóság fate
lepét és az erdei vasút tároló-javító épületét is. 

A táj nyújtotta élmények mellett a gazdálkodók napi gondjaiba 
is bepillanthattak a tanulmányút résztvevői. 

Ezúton is köszönjük a MEFAG dolgozói által nyújtott gazdag 
programot, vendéglátásukat. 

A vándorgyűlésen résztvevő külföldi vendégek számos levél
ben elismerően és köszönettel szólnak a rendezvényről, melyet ez
úton tolácsolunk a rendezőknek és minden résztvevőnek. 

A Görög Erdészeü Egyesület elnökével folytatott tárgyalások 
eredményeként megállapodás született a két fél közötti együttmű
ködésre vonatkozóan. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének kérése alap
ján erdőgazdaságunk vezetősége lehetővé tette, hogy azon nyugdí
jas kollégáink, akiknek havi nyugdíja nem éri el a 10 000 Ft-ot, 
kedvezményes tűzifajuttatásban részesüljenek. A kedvezményben 
részesülők 1993. augusztus 30-ig 5 m tűzifát vásárolhattak 1500 
F t V 
nél. 

kedvezményes áron a lakóhelyük szerint illetékes erdészet-

Kondor Endre 
igazgató 

A Holland Királyi Erdészeü Egyesület képviselőjével a már 
eddig kialakult kapcsolat folytatásában, pontosításában állapodott 
meg az OEE Elnöksége. 

A Vándorgyűlésen elhangzott meghívásnak megfelelően az 
OEE egy tanulmányutat készít elő az „AUSTROFORM 93" erdé
szeti gép- és eszközbemutatóra, melyhez három napos szakmai 
program is kapcsolódik. Időpont: 1993. október 11-16-ig. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy Boross György vasdiplomás erdő
mémök életének 97. évében csendben eltávozott. 

Wisnovszky Károly 

Az FM csoport május 7-én a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság Erdészeü Egyesületi Csoportjának vendégeként a hely
színen tanulmányozhatta mintegy 40 fős delegációnk a Bősi Víz
lépcső környezetre gyakorolt hatását. 

Hozam szabályozási előadás Sopronban 

A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Matematika Tanszékén 
1993. június 17-én dr. Horváth Jenő tanszékvezető egyetemi tanár 
üdvözölte a szakma különböző területeiről egybegyűlt hallgatósá
got, és megnyitotta a hozamszabályozásról szóló előadást. „Orszá
gos hozamszabályozás 1992-2031" címmel dr. Bán István c. egye
temi docens először az előző korokból átvett hozamszabályozási 
definíciót, majd az elomodellezés matematikai és erdészeü mód
szereit ismertette, mint például a lokális és globális optimumok 
különbözősége, lépcsős függvények előállítása, osztályképzés, 
összefüggés-vizsgálat, vágásérettségikor-analízis, alkalmazott se
gédeszközök ellenőrzése, bizonytalansági tényező meghatározása, 
illetve kiegyenlítési módszerek. 

Az előadás második része a VHOPT nevű véghasználat-optima
lizálás hozamszabályozási mód célfüggvényét, feltételrendszerét és 
megoldási sajátosságait tartalmazta, majd az erdőrészlet-mélységű 
erdőállapot-jellemzők valódi értékeire, valamint a terepen tervezett 
vágásérettségi korra és sürgősségre alapozott hozamszabályozás, 
illetve vizsgálat módszerét ölelte fel. 



A befejező rész élesen megkülönböztette a teljességében ki nem 
termelhető potenciális lehetőségként adódó véghasználati fatömeg-
tőkéi három módszerrel is bemutalva, és ebből vezette le ötféle 
módszerrel a valóban kitermelhető véghasználati fatömegét. Az 
előadó felhívta a figyelmet az előző hozamszabályozási ismeretek 
gyakorlati alkalmazásának szükségességére, a körzettervezés beve
zetésének célszerűségérc, terepi tervezéskor a hozamot adó és nem 
adó erdőrészlet-minősüés fontosságára, valamint a kitermelhető 
véghasználati fatömeg alsó korlátjának fokozódó jelentőségére. 

Az előadási számos hozzászólás és élénk vita követte. 
Bán István 

• 
A fakereskedelmi szakosztály május 20-21-én, a Kisalföldi 

EFAG szervezésében tartotta meg idei első összejövetelét. 
Dr. Magas László bevezelő előadásában részletes tájékoztatást 

adott az erdőgazdaság munkájáról, gondjairól, a folyamatban lévő 
átalakulási szándékaikról. 

Győr-Sopron megye területén 36 000 hektáron gazdálkodnak, 
amelyből 32 000 hektár az erdó^ 4 millió köbméter az élő fakészlet, 
megközelítően 220-230 000 m az évi növedékük. Az erdőgazda
ság vagyonértékét 4,5 milliárd forintra lehet becsülni az erdo-va-
gyonnal együtt, ami sajnos közismert, hogy ma még nem egyértel
műen kezelhető vagyonértéket képez. Hat erdészettel rendelkez
nek, az idei és a következő évek üzemterve mintegy 200 000 m /év 
bruttó fakitermelést tesz lehetővé. A fahasználati és a szállítási 
feladatokat döntően vállalkozások formájában oldják meg. 

Mint az országban a legtöbb helyen, komoly gondjaik vannak 
az elsődleges faiparral, ami a gazdaságossági kérdésekben és az 
értékesítési nehézségekben mutatkozik meg. 

Röviden ismertette Szigetköz természetvédelmi problémáit, az 
elmúlt évben történt egyoldalú Duna eltereléséből keletkezett ví
zellátási problémák miatt. 

A víz pótlására 9 féle terv készült, sajnos kevés a remény a 
pozitív változások kezdetére. Sok millió köbméteres, esetleges me
derkotrásra, szivattyús, vagy gravitációs víz pótlásra, fenckküszöb 
építésre stb. gondolnak, hogy az. eredeti vízhozamnak a töredéké
vel ellássák a Szigetköz kiszáradt medreit. 

Csontos István igazgatóhelyetles kiegészítésében elmondta, 
hogy fakitermelésük 75%-át a lágy fák aránya teszi ki, ezen belül 
is 50%-ol képez a nemes nyarak aránya. A rendkívül nehéz gazda
sági és piaci viszonyok mellett még viszonylag szerencsés a nyu
gati piac határközelségc, valamint a sarangolt választéktömegnek 
FALCO-nál lehetséges értékesítése. A gazdaságoknál centralizált 
bel- és külkereskedelmi rendszerben dolgoznak, az erdészetek 
önálló kereskedelmét ésszerű korlátok között tartják. 

Ezt követően meglátogatták a résztvevők helyben a Faipari, Ke
reskedelmi és Szolgáltató Kft.-vé alakult fűrészüzemet, aholLósz/ó 
Zoltán ügyvezető kalauzolt. 

A győri CARDO Kft.-nél a nagymúltú faipari és bútoripari 
tevékenységet folytató gyárnál Horvát Balázs kereskedelmi igaz
gató adott tájékoztatást. 

Információink szerint az üzem, ami száz százalékban külföldi 
tulajdonban van, komoly alapanyag-ellátási gondokkal küzd. 

Érthetetlen maradt számunkra, hogy az ország kereskedőinek 
reprezentatív képviselőit miért nem fogadta az üzem vezetése, 
megismerve gondjaikat talán sokat tudtunk volna segíteni egymás
nak. 

Szalkay György, az ÉRDÉRT főosztályvezetője előadásában 
részletesen tájékoztatást adott aktuális fakereskedelmi kérdésekről. 

Sajnálatosnak nevezte, hogy az utóbbi évek legnehezebb gazda
sági időszakát kell a fakereskedelem területén is átélnünk. Annak 
ellenérc, hogy több mint 1 millió nettó köbméterrel csökkent az 
ország fakitermelése, több mint 1 millió köbméterrel csökkent az 
ország fatermék importja, mégis mind a primer, mind a szekundér 
termékek értékesítésében komoly nehézségeink vannak. Hiányzik 
a korábbi biztos jugoszláv papírfa értékesítési lehetőségünk, hiány
zik a hazai papíripar 300 000 űrméteres igénye, a hazai gyufaipar, 
a bányászat, a belkereskedelem, az építőipar, a bútoripar fatermék 
igénye, és az eddigieknél biztosabb export piac is. 

Változatlanul nagy az érdeklődés a hazai lombos rönkök iránt 
olasz és osztrák relációban, de ez az érdeklődés csak a jó minőségű 
alapanyagra korlátozódik. A nagyobb tömeget képviselő közepes 
minőségű fúrészrönkre nem tartanak igényt. Csökkent az érdeklő
dés a korábbi évekhez képest a méretreszabott választékok iránt is, 
a szélezetlen fűrészáru értékesítése is igen nehézkes. Különösen 
vonatkozik ez a tölgy piacra, a fehér fűrészárunak nagyobb a ke
reslete. 

" Szinte minden ipari területen termelési, értékesítési, likviditási 
problémákkal küszködnek, ezért fordulhat az elő, hogy a jelentős 
forráscsökkenés elienére nem lehet beszélni ma Magyarországon 
egyetlen fatermék esetében sem fahiányról. 

Egyet kell értenünk Csontos úr véleményével, hogy a szinte 
teljesen liberalizált kereskedelemben éveknek kell eltelni ahhoz, 
hogy a sok negatív szereplőt és káros jelenséget ki lehessen iktatni 
mindennapjainkból. 

Olasz partnerek neveit lehetne említeni, akik együttesen kö
zel 100 millió forintos tartozásokat visznek magukkal évről év
re, és ezek után is újabb és újabb bazai termelő vagy külkeres
kedelmi kapcsolatokat találva viszik az árut Magyarországról. 
Szükséges volna a kölcsönös információ ilyen kérdésekben is, 
saját védelmünk érdekében. 

Kívánatos lenne, ha az egyre gazdaságtaianabb sarangolt vá
lasztékok exportját a földművelésügyi tárca export intervenciós 
alapjának keretében a támogatott termékek közé tudnánk soroltat
ni. A fakitermelésünk több mint 60%-át kitevő sarangolt választék 
tömeget (tűzifa, papírfa, rostfa) a jelenlegi belföldi és export érté
kesítési lehetőségek mellett nem lehet gazdaságosan kitermelni (er
dőfenntartási alap, kitermelési költség, szállítási költség). 

Az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipari ágazat jelenlegi 
átalakulási időszaka remélhetően az ésszerűség határain belül tör
tént privatizációk, különböző vegyes vállalati átalakulások során 
mind az állami, mind a szövetkezeti szférában a jelenleginél ked
vezőbb feltételeket teremt. Ehhez viszont nemcsak a saját ágaza
tunknak, hanem az egész ország szerteágazó fára és fatermékekre 
alapozott termelésének kellene növekedni. 

A program befejező részében Láng Mercedes, a Fertő-tavi 
Nemzeti Park környezetvédelmi felügyelője tartott helyszíni bejárás 
keretében részletes előadást és tájékoztatást a Duna elterelésével 
kapcsolatos problémákról, a Szigetköz életéről. 

A felügyelőnő elmondta, hogy a Szigetköz élővilága pusztuló-
ban van, ha a legrövidebb időn belül nem találnak megoldást a víz 
utánpótlásra, visszafordíthatatlan természeti katasztrófák következ
nek be. 

Nem értettünk egyet szakmailag a Szigetköz őshonos hazai 
nyár fafajokkal történő visszatelepítésével, mert ez szakmailag le
het, hogy kívánatos lenne, de kereskedelmileg lényegesen értékte
lenebb állományok tartását jelentené. 

Szálkai György 

• 
A Baranya megyei helyi csoport tagjainak június 4-én dr. 

Lehmann Antal, a Dél-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság 
vezetője tartott előadást, a „Természetvédelem elvárásai az erdé
szettel szemben" címmel. Az előadó a címben szereplő „szemben" 
szót azonnal módosította, mondván, a természetvédelem csak az 
erdészekkel együtt, azok szakszerű tevékenysége segítségével va
lósulhat meg. Ennek az együttműködésnek jó példájaként említette 
a Baranyában egy héttel ezelőtt szervezett országos termé
szetvédelmi rendezvényt, amelyen a temiészetvédelmi igazgatósá
gok vezetői, munkatársai vettek részt, és az erdészeti tevékenység, 
mindenekelőtt a természetes erdőfelújítás, a természetszerű erdő
gazdálkodás és a természetvédelem célkitűzéseinek egyeztetése 
volt a kétnapos rendezvény központi kérdésköre. 

Az erdészeti munka sokrétűségében a természet iránti elkötele
zettségre hívta fel a jelenlevők figyelmét, hangsúlyozva, hogy a 
természetközeli erdőgazdálkodást minél nagyobb területre kell ki
terjeszteni. Az egyedülálló természetvédelmi értékek megőrzését 
azonban nem lehet gazdasági kérdésként kezelni, mert a mai vesz
teség holnap már nem lesz pótolható. 

Szőnyi János 



Az erdővédelmi szakosztály 1993 évi szakosztályülése 

1993. június 10-11-én a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság területén találkozott az erdővédelmi szakosztály szakem
bergárdája, mintegy 60 fő. A rendezvény hatékonyságát és színvo
nalát növelte a SUMITOMO CORPORATION magyarországi 
képviseletének és az AVENZOR Erdővédelmi és Kereskedelmi 
Kft. jelenléte. 

Az első nap délutánján a Sellyei Erdészet területén, Bodor Lász
ló erdészeü igazgató vezetésével a drávamenti kocsányos tölgye
sekkel és azok erdővédelmi problémáival ismerkedtünk meg. Álta
lános elismerést aratott a szakszerű és tisztán tartott, kombinált és 
természetes felújítóvágás, valamint a magtermő állományok minő
sége. 

A magtermő állományok erdővédelmi problémáiról részletes és 
szemléletes terepi előadást tartott dr. Leskó Katalin, az ERTI kuta
tója. Az ERTI által üzemeltetett 16x16 km-es erdővédelmi mérő-
háló 65 pontja közül az egyik a Sellyei Erdészet területén található. 
Ennek apropóján dr. Tóth József, az ERTI Erdővédelmi Osztály
ának vezetője tartott előadást, kiemelve a tölgyesek és bükkösök 
állapotát. 

Á terepi bemutató után Pécsett, a Hotel Laterum különtermében 
folytatódott a szakmai program. A Mecseki EFAG vezér
igazgatóhelyettese, dr. Papp Tivadar - kapcsolódva a terepen lá
tottakhoz - az Ormánság erdeiről tartott előadást, külön kiemelve a 
Dráva „vízrendezésének" hatásait. 

A további előadások a gyakorlati erdővédelmi feladatokhoz 
kapcsolódtak: Wirth László ismertette a Sumitomo cég környezet
kímélő növényvédőszereit és azok felhasználásának módozatait. 

A Mecseki EFAG egyébként hagyományos jó munkakapcsolat
ban van a Sumitomo céggel, együttműködésük eredményét a más
napi terepi bemutatón láthatták a vendégek. 

Az Avenzor Kft. - mint az Avenarius cég magyarországi képvi
selője - TÖrőcsik Pál tolmácsolásában szemléletes előadás kereté
ben mutatta be legújabb készítményeit. Nagy tetszést aratott a mik-
rocseppes (ULV) eljáráson alapuló kijuttató eszközök bemutatója. 

A szakmai tanácskozás befejezéseként Szepesi András, az ERSz 
munkatársa kért szót. A jelenlevők nagy tetszéssel fogadták az 
Erdei károsítok című képes határozókönyvet. A szakközönség által 
már évek óta várt könyv az ERSz gondozásában látott napvilágot. 
A szerkesztést dr. Pagony Hubert végezte, a 270 színes fotó és 
határozókulcsok jórészt az ERTI Erdővédelmi Osztályának kutató
it dicsérik, de részt vett a munkában az EFE Erdővédelem tani Tan
széke is. A könyv az ERSz irodáinál szerezhető be. 

A szakosztályülés második napján a Mecsek hegységben létesí
tett ERTI kísérleti parcellák példáján a tölgyesek és bükkösök 
egészségi állapotát ismerhették meg a vendégek. A részletes adato
kat dr. Leskó Katalin ismertette. Az érintett Hetvehelyi és Pécsvá-
radi Erdészeteket az erdészetek igazgatói, Simsai István és Fekete 
Miklós mutatták be. 

A felújításokban végzett vegyszeres gyomirtás eredményessé
gét a Suitomo cég képviseletében Steiner István mutatta be. A 
másfélnapos szakmai találkozó utolsó bemutatóhelye a zengővár-
konyi szelidgesztenyés volt, ahol dr. Pagony Hubert ismertette az 
Endothia parasiüca (gesztenyerák) elleni védekezés remélt lehető
ségeit. 

Az erdővédelmi szakosztály rendezvénye a zengővárkonyi 
gesztenyésben zárult. A házigazdák nevében Szőnyi János és Kató 
Sándor búcsúztak el a vendégektől. 

Dr. Tóth József 
• 

Az egyesület soproni csoportja az EFE Üzemtani Tanszékével 
és az ERTI ökonómiai osztályával közösen szervezett rendezvé
nye keretében E. Nieblein professzor a Freiburgi Egyetem Erdé
szetpolitikai Intézetének igazgatója tartott előadást „Az erdészeti 
politika aktualitásai" címmel. 

A professzor úrnak a mi viszonyaink között is egyre aktuálisabb 
gondolatai közül néhány: 

- Az erdő, a vele szemben támasztott elvárások nagy száma 
miatt állandó kofliktusok forrása. Ezért az erdészeti politika alap

vető célja olyan stratégia kidolgozása, amely minimalizálja az 
összeütközéseket. 

- Az erdészeti politika kidolgozását megalapozó kutatások fel
adata az egyes elvárásokat megfogalmazó csoportok „azonosítása", 
érdekeik mozgatórugóinak megismerése. De a csoportok minősíté
sét (jó, rossz) el kell kerülni. 

- Az állami tulajdonban lévő erdők (elvileg) a társadalom ösz-
szes elvárásának meg kell, hogy feleljenek. A magán erdőtulajdo
nosok érdeke ettől lényegesen eltér. Ebben a tulajdonosi körben is 
el kell fogadni korlátozásokat, de ez csak a jogos kártérítéssel 
együtt képzelhető el. 

- A döntésekben az erdészeti szakmai és a politikai érvek súlya 
esetenként eltérő mértékben érvényesül, s mind erőteljesebb a kör
nyezetvédelmi érdek megjelenése. 

- Rendkívüli módon megnőtt a közvéleménykutatások jelentő
sége. A PR (public ralations) munka eredményessége nagyban 
függ attól, hogy milyen csoportot, hogyan és miért kérdezünk meg. 
Nem szakmai csoportok szakmai vitát nem dönthetnek el. 

- A politikusokra a közvélemény és a szakmai érvek egyaránt 
hatnak. Megnyerésükhöz tehát nem elég csak a szakmai érvekre 
hagyatkozni. Tudomásul kell venni, hogy a politikusokat mindig 
két dolog motiválja: egyrészt meg akarják oldani a szóban forgó 
problémát, másrészt szeretnék meg választatni magukat a követke
ző ciklusra is (ezért fontos a köz véleménye). 

- A megoldási javaslatok keresésénél ne az elérhetetlen abszo
lút igazságot keressük. A jelszó a,.konstruktív racionalizmus". 

- Az erdőtörvény jelentősége: megfelelő keretet szolgáltatni ah
hoz, hogy a társadalom igényei a különböző erdőtulajdonok mel
lett is közel egyformán érvényesülhessenek. 

Az előadás utáni kérdéseknek és véleményeknek csak a rendel
kezésre álló idő szabott határt. 

Marosi György 
• 

Az MTESz Aranydiplomások Köre rendszeres heti összejö
vetelén Abonyi István a mai erdőgazdálkodás helyzetéről számok
kal szemléltetett előadást tartott. Az ezt követő kérdésekből, hozzá
szólásokból egyrészt kitűnt, hogy a különböző szakmérnök arany
diplomásoknak munkájuk során sajátos kapcsolatuk volt az erdő
gazdálkodással, másrészt elismerően nyilatkoztak az erdők, fásítá
sok sokoldalú hasznáról, közjóléti szerepéről. 

Fekete Gyula 
• 

Az FM Erdészeti Hivatala 1993. június 28. napjától dr. Papp 
Mihályt a debreceni Erdőfelügyelőség igazgatóját hat havi felmen
tési idővel munkavégzése alól felmentette. 

• 
Az FM Erdészeti Hivatala 1993. június 16-tól a zalaegerszegi 

Erdőfelügyelőség igazgatói teendőinek ellátásával Páll Miklóst 
bízta meg. 

• 
Az egri helyi csoport a hagyományokhoz híven június 4-én 

kezdte meg nyugdíjasainak ezévi találkozóját. A program a káli 
csemetekertben kezdődött, ahol Schmotzer András vezérigazgató 
és Nagy Károly erdészetvezető köszöntése után Pogárnyi Kálmán 
csemetekertvezető tájékoztatta a résztvevőket a kert tevékenységé
ről. A program folytatásaként az erdőtelki arborétumot tekintettük 
meg Lakatos László élvezetes kalauzolásával, majd a feldebrŐi al
templomban csodálhattuk meg elődeink munkáját. A találkozó 
ebéddel és baráti beszélgetéssel ért véget. 

Garamszegi István 

• 
A Rendszerszervezési Szakosztály ülése 1993. július 6. Buda

pest, FMERSZ tanácsterem 
Az ülés célja a szakmai kérdések megtárgyalása mellett a szak

osztály jövőbeni szerepének kijelölése. Dr. Király László pro
fesszor a szakosztály elnöke tájékoztatta a tagokat az ágazattal 



kapcsolatos törvény előkészítési munkákról, a föld-, erdő- és kör
nyezetvédelmi törvény egymással is összefüggő előkészítéséről és 
az őszi parlamenti ülés elé kerülés lehetőségéről. Az újonnan meg
alakult Erdészeti Hivatal várhatóan korrektül együttműködik az ér
dekképviseleti szervezetekkel, többek között az egyesülettel is. A 
kialakuló államerdészet akármilyen formában is jön létre, egységes 
és korszerű információs struktúrát fog igényelni, és ebben a szak
osztály tagjainak és a már most is információkat gyűjtő, szolgáltató 
intézményeknek (FM ERSZ, ERTI, egyetem) várhatóan fontos 
szerep jut. 

A vita azon folyt a szakosztály tagjai között, hogy mennyire 
szükséges az egységes információs rendszer a szakmán belül, és 
hogyan lehetne kiküszöbölni az erőforrás pazarló helyi fejlesztése
ket. Megoszlottak a vélemények abban, hogy először egy egységes 
erdőkezelői számítógépes információs rendszert kellene-e kifej
leszteni, vagy az amúgy is elkerülhetetlen, célra orientált szoftve
rek beszerzésével, az ún. információépítő rendszerek alkalmazásá
val juthatunk előbbre. A vita során konkrét kérdések is felmerül
tek, és a hozzászólásokból leszűrhető volt az az igény, hogy elmé
leti és gyakorlati szakembereink készen állnak arra, hogy a meg
újuló ágazat információs fejlesztéseiben részt vegyenek. Ehhez 
azonban meg kell születni a vonatkozó törvényeknek, mert a gaz
dálkodás folyamatosságát, a fejlesztések megvalósítását stabil kö
rülmények között lehet csak biztosítani. 

Javaslatok hangzottak el a szakosztály megújulásával kapcso
latban: 

- Megfelelőbb nevet kellene választani: javasoljuk az Informa
tikai Szakosztály elnevezést; 

- Meg kellene őrizni a legfontosabb adatokat utódaink számára, 
felhívás egy erdészeti archívum gondolatának megfogalmazására; 

- A szakosztály munkaprogramja: 
1993 Őszén a Data Silvatica számítógépes folyóirat bemutatása 

Sopronban, 
1994. az első számítógép megjelenésének 15. évfordulója az 

egyetemen, 
1994. Az új alapokon felállítandó erdőállomány; 
- Levelet kell küldeni tagjainknak, melyben megtudakoljuk, 

hogy milyen formában képzelik el tevékenységüket a szakosztáyl-
ban, milyen javaslataik vannak programunkkal kapcsolatban; 

- Rendbe kell tenni a címlistát! 
Az idei somogyi Vándorgyűlésre megválasztottuk a küldöttün

ket dr. Király László személyében. 
Dudás Péter 

• 
A pilisi helyi csoport a budakeszi erdészeméi látta vendégül a 

nyugdíjas műszaki alkalmazottait augusztus 12-én. 
A közel 70 szakembernek Keszléri József erdészetvezető mutat

ta be a főváros határában, a budai hegyvidéken gazdálkodó egysé
get. A séta közben tartott bemutatón megismerték a mind kiterjed
tebben alkalmazott természetes felújítást az itteni cseresekben, ko
csánytalan tölgyesekben, bepillantást kaptak a fahasználat és a 
vadgazdálkodás, a közjóléti erdőhasználat kapcsolódó tevékenysé
geibe. 

A Kis-szikla környéki panoráma után a helyi erdészeti arboré
tum várta a vendégeket. Az arborétum 35 éves történetét Apa
tóczky István műszaki vezető foglalta össze, megemlékezve az ala
pítóról, néhai Galambos Gáspár erdőmérnökről, majd köszöntve 
az immár nyugdíjas, az arborétum életét évtizeden át szívén viselő 
Gárdonyi Gábor erdőmérnököt. A néhány érdekesség bemutatása 
közben, elismerő biztatással köszöntötték a 94 éves Sződi István 
erdészt, akinek sajátos szobrai hangulatos díszei az arborétumnak. 

A fehér asztalnál folytatódó találkozó alkalmat adott arra, hogy 
Mizik András, a helyi csoport titkára köszöntse a megjelenteket, 
közöttük az idén „Kaán Károly-emlékérem"-mel elismert Hibbey 
Albert erdőmérnököt. A parkerdőgazdaság vezetősége részéről 
Eőry Lászlóné főkönyvelő tájékoztatta a vendégeket a szervezeti és 
a gazdasági átalakulás jelenlegi helyzetéről, feladatairól. 

A derűs hangulatban elköltött ebéd után a régi kollégákkal fel
idézett közelebbi és távolabbi múlt eseményei minden bizonnyal 
segítettek abban, hogy valamennyien még erősebbnek érezzük a 
láthatatlanul Összetartó barátság szálait. 

Apatóczky István 

Helyreigazítás 
A július-augusztusi szám 197. oldalán helyesen (1935. évi IV 

te). A 230. oldal ötödik sorában „műveletlenségemet" helyett mű-
veletlenséget kerül. A 236. oldalon az első mondatban helyesen 
erdőtulajdonok értendő, valamint a cikk táblázatánál a harmadik 
számoszlop fölé a Ha helyett m !!! értendő. 

• 
Életének 50. évében súlyos betegségben elhunyt Tarr László, a 

ravazdi erdészet écsi kerületvezető erdésze. A gimnáziumi érettsé
gi után levelező úton szerzett erdésztechnikusi oklevelet 1961. má
justól kezdte a szolgálatot. Erdőművelő erdész volt, aki nagy szak
mai hozzáértéssel kezelte az Északi-Pannonhát cser állományainak 
természetes felújításait. A Danszky-féle technológia gyakorlatban 
történő alkalmazásában úttörő szerepet játszott. Nagyon sok fafaj
cser és erdőfelújítása tanúskodik erről. 

Emlékét megőrizzük: 
Kisalföldi EFAG, Győr 

Ravazdi Erdészet 
• 

A miskolci és a sárospataki helyi csoport szakemberei közül 
mintegy százan találkoztak Kőkapun, hogy a Bak Júlia, és Mester 
László által szervezett rendezvényen résztvegyenek. Az erdőgazda
ságok átalakulásáról Szabados János az AV Rt. portfolió igazgató
ja, a kárpótlás időszerű kérdéseiről Steiner József erdőfelügyelősé
gi igazgató, az Erdészeti Lapokkal kapcsolatos kérdésekre Pápai 
Gábor főszerkesztő adott választ. Cserép János igazgató vállalati 
példákkal illusztrálta az elhangzottakat. 

G 

A pilisi csoport életéből 

A pilisi csoport programtervezetének megfelelően júniusban ke
rült sor az Erdészek-Vadászok, Művezetők Napjára. Ez alkalom
mal a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnál középvezető beosztásban 
dolgozó kollégáknak van lehetőségük, hogy mindig változó hely
színen találkozhatnak egymással. Ez évben a Pilisszentkereszti Er
dészet volt a házigazda. Bemutatták szép eredményeiket - pilisvö
rösvári fásított kopáros, csobánkai ragyogó természetes tölgyfafel
újítás - és nem titkolták gondjaikat sem. 

A jóízű ebéd után a vállalat vezetésével folytattak eszmecserét a 
találkozó résztvevői. 

Július 6-án a pilisi csoport egésznapos szakmai napot szervezett 
Természetvédelem és erdőgazdálkodás címmel. A program célja 
volt: 

1. A terepi kollégáink közvetlen benyomásokat szerezzenek a 
természetszerű erdőgazdálkodás természetvédelmi hatóságok (tör
vény, parlamenti határozat) által közvetített igényéről. 

2. Az egyesület a maga sajátos eszközeivel elősegítse az erdő
kezelő gazdálkodó szervezet, a természetvédelmi hatóság, az erdő
terveket készítő szakmai szervezet és az erdőfelügyelet közötti kö
tetlen eszmecserét, amely a közös célok jobb eléréséhez vezethet. 

A terepi program a Gödöllő Budavidék tájvédelmi körzetében, 
a Gödöllői és Valkói Erdészet területén bonyolódott le. 

Úgy hiszem, a terepi programon még élesebbé vált a felismerés 
- ezen a viszonylag új és emiatt még kevésbé feltárt tájvédelmi 
körzetben -, hogy a természetvédelmi különleges érdek precíz 
megfogalmazása és erdőtervekbe való bevezetése a gazdálkodó 
számára legalább olyan fontos, mint a természetvédelmi hatóság
nak. Ezen pontos megfogalmazás esetén a többi területre már érvé
nyesíthető kell legyen az a tétel, hogy a szakszerű erdőkezelés 
teljes mértékben kielégíti a természetvédelmi érdeket is. 

A helyi csoport meghívásának mintegy 60 szakember tett ele
get. A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság a Budapesti Erdő-
rendezési Iroda és a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság első számú 
vezetővel is képviseltette magát a hasznos és jól sikerült rendezvé
nyen. 

Mizik András 
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már bizonyított! 
Az erdőgazdaságoknál most új külsővel, 

korszerűsítve ismét rendelkezésre áll. 

ALAPTULAJDONSÁGOK: 

- Motorteljesítmény 64 kW - 177 kW-ig; 
- Összkerékmeghajtás, első-hátsó differenciálzárral; 
- Négy egyforma méretű gumikerék; 
- Sebességtartomány 360 m/ó - 90 km/ó-ig; 
- Kardánmeghajtás elől-hátul, mellékmeghajtás; 
- Egy, illetve kétkörös hidraulika-rendszer; 
- Munkaeszköz felszerelhetőség előre, hátra, platóra, két tengely 

- Különböző csörlési, vontatási munkáknál; 
- Erdei utak karbantartásánál; 
- Vízelvezetések tisztításánál; 
- Különböző kaszáló feladatok elvégzésénél; 
- Hidraulikus eszközök -vágó, -fúró, -törő, -döngölő üzemeltetésére; 
- Mentési feladatok elvégzésénél. ^ T 5 5 ^ . 

között. 

EREDMÉNYESEN HASZNÁLHATÓ: 

Telefon: 129-99-90 / 89. mellék 
120 12 14 / 89. mellék 
06 60 332 746 M e r c e d e s - B e n z 

vezérképviselet • MB-AUTO Magyarország Kft. 
1133 Budapest, Kárpát u.21. 




