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Mindenekelőtt köszönöm a lehe
tőséget, hogy megnövekedett fel
adatai mellett szakított időt az 
Erdészeti Lapok olvasói számára. 
Az 1993-as év szokatlan méretű 
erdőtűz esetei felvetik a kérdést, 
hogy nem volna-e szükség megfe
lelő felszereléssel egy speciális er-
dötűzoltó egységre? 

Speciális erdőtűzolló egység meg
szervezését nem tervezzük. Ennek két 
fő oka van: 
O a szokásos módon - azaz a földről 
- történő beavatkozás esetén a tűzoltás 
hatékonyságát meghatározó módon az 
igénybe vehető létszám, a terepviszo
nyok és a vízellátás lehetősége befo
lyásolja. Ezeket a körülményeket spe
ciális egységgel csak igen szűk határok 
között lehet módosítani; 
O légi tűzoltásra szervezett egység fo
lyamatos fenntartása a szükséges tech
nikai, kiszolgálási háttér miatt rendkí
vül költséges, ugyanakkor alacsony 
lenne a kihasználtsága. Következés
képpen a meglévő, de rendeltetéssze
rűen más feladatokat ellátó eszközöket 
(pl. a felderítéshez a rendőrség vagy 
az Aerocarilas helikoptereit, a beavat
kozáshoz a volt Növényvédő Szolgálat 
gépeit) - célszerű alkalomszerűen 
igénybe venni. Az együttműködés for
máinak, kereteinek feltérképezése -
beleértve a más országoktól igényelhe
tő erőket is - folyamatban van. 

„Belterületi beépítetlen föld" mi
nőségben egyre több erdős, fás te
rület jut az önkormányzatok tu
lajdonába. Van-e elegendő ga
rancia arra, hogy ezek az erdők 
ne essenek az építkezések áldoza
tául? 

Az 1991. évi XXXIII. törvény 10. 
§-ának (1) bekezdése rendelkezik ar
ról, hogy - az 1990. évi LXV. törvény 
107. §-ának (5) bekezdése alapján -
mely belterületi földek adhatók önkor
mányzati tulajdonba. A (2) bekezdés 
pedig felsorolja a kizáró okokat. Mint
hogy a (2) bekezdésben nincs tételes 
tilalom a belterületi erdők átadására, 
ez év közepéig több önkormányzat is 
hozzájutott a területén lévő erdőkhöz. 

Jelzések alapján már 1992. év ele
jén felhívtuk a Földművelésügyi Mi

nisztérium figyelmét e problémára, s 
azt javasoltuk, hogy a földtörvény mó
dosítása kapcsán módosuljon a fent 
idézeti jogszabály, azaz legyen meg
tiltva az erdők átadása. Erre azonban 
az új földtörvény megalkotása miatt 
nem került sor. 

Feltehetőleg az erdészeti szervek 
jelzése alapján 1993 tavaszán ismét 
napirendre került az átadási tilalom, 
ezért kb. május óta nem adunk át er
dőket. A határozatot azzal indokoljuk, 
hogy sem az 1990. évi LXV. törvény 
107. §-ának (5) bekezdése, sem az 
1991. évi XXXIII. törvény 10. §-ának 
(1) bekezdése nem nevesíti az erdőt, 
míg másutt (pl. Ötv. 7. és 9. §-ai) a 
jogalkotó külön kiemelte e vagyontár
gyat. Megjegyzem, hogy azokban az 
esetekben, amikor átadtunk erdőt, s ez 
ellen az erdészeti vállalat pert indított, 
nem volt eredményes a perlése. 

Átadás esetén a határozatba is bele
foglaltuk, hogy 
O a tulajdonossá váló önkormányzat 
is köteles betartani az erdőkre vonat
kozó előírásokat, az erdészeti hatóság 
szankciójának a terhe mellett; 
O a településrendezési tervét, annak 
változását a köztársasági megbízott és 
a földhivatal észrevételezheti (az nem 
ütközhet jogszabályba); 
O a privatizációs folyamat előrehalad
tával megszűnik a lehetőség is erdők 
igénylésére, mert azt az Ötv. 10. §. (2) 
bekezdésének b/ pontja kizárja. Példá
ul az egyik legnagyobb erdőgazdaság, 
az összes budapesti kerületei érintő Pi
lisi Állami Parkerdőgazdaság 1993. 
márciusában kezdeményezte gazdasági 
társasággá alakulását, ezért már nem 
lehet belterületi beépítetlen ingatlanait 
megigényelni. 

A már-már szakmailag is káros és 
kóros mértéket öltő erdei falopá-
sok felvetik az erdészeknél a kér
dést, hogy mindezt hogyan lehet
ne csökkenteni. Vissza lehetne-e 
adni az erdészek „esküt tett fegy
veres hatósági személy" jogkörét 
igazoltatás, elkobzás, bekísérés 
joggal? Az erdész sok gondot ve
hetne le a hivatásos rendőrállo
mányról, például terepismereté
vel. 

Felfogásom szerint az erdők rendje 
és biztonsága része a közbiztonságnak. 
A közbiztonság helyzetét, védelmét vi
szont nem lehet leszűkíteni a rendőr
ség feladatkörére. Köztudott, hogy a 
rendőrség egyetlen országban sem ké
pes egyedül a közrend, közbiztonság 
megoldására. 

A közbiztonság javítása érdekében 
a belügyminisztériumban egy program 
készül. A kérdést komplexen kezeljük. 
A közbiztonság javításának feladatai 
közé soroljuk a tulajdonosi védekezés 
lehetőségének bővítését, a gazdálkodó 
szervezetek biztonsági rendszereinek 
fejlesztését is. Ide soroljuk az erdő
őrök, mezőőrök, halőrök, vadőrök, ter
mészetvédelmi őrt* jogi státusának, 
jogosítványainak rendezését, a rendőr
séggel való kapcsolatrendszerének 
korszerűsítését is. Á közrend megóvása 
érdekében jogosítványainkat - a kér
désben megfogalmazott irányban - bő
víteni kívánjuk. 

Miniszter úr! Az egész erdésztár
sadalmat fájdalommal érte a hír, 
hogy szakmánk nagy öregje, Bo
ross György vasdiplomás erdő
mérnök elhunyt. Felhasználom az 
alkalmat, és kérem beszéljen az 
édesapjáról. 

Távirat a Németországban gyógyktzeUsen lévő Antall József miniszterelnökhöz. 

Mélyen tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Engedje meg, hogy az Országos Erdészeti Egyesület valamennyi tagja ne
vében mielőbbi gyógyulást és felelősségteljes munkájának folytatásához erőt 
és egészséget kívánjak. 
Budapest, 1993. október 12. 

Schmotzer András 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 

Beszélgetés 
dr. Boross Péter belügyminiszterrel 



Azzal kezdeném, hogy a dédszüle-
im is erdészek voltak. Ilyenformán 
szinte örökletes volt a termé
szetszeretet, amivel édesapámnál 
együtt járt a katonás szigorú nevelés. 
Ahogy hazáját és az erdőt egyforma 
rajongással szerette, bizonyította, hogy 
engem katonai pályára, az öcsémet er
dőmérnöknek szánta. A családi erdész
generációs sort - legnagyobb sajnála
tára, a szocialista rendszer félelme az 
értelmiségi dinasztiáktól - megszakí
totta. Öcsém nem mehetett Sopronba. 

Apám kemény ember volt. De ke
ménysége mögött mindig érződött az 
élet tisztelete és szeretete, légyen az 
virág, vad vagy vadóc gyermek. Ehhez 
valószínűleg hozzájárult, hogy négy 
testvére közül az. 1904-cs óriási difté-
riajárványban hat hét alatt hármai ve
szített el. Egy nyolcéves gyermeknek 
iszonyú élmény lehetett. Lehet, hogy 
testvérei gyermekhalálát kárpótolta a 
természet matuzsálemi életével? So
kat jártuk az erdőt. Hajnali négykor in
dultunk, hol lesre, hol rókavadászatra. 
Ilyenkor tudós komolysággal nyálaz-
tuk az ujjúnkat, hogy szelet „kóstol
junk", és hallgattuk apánk rőkaszoká-
sokról szóló tanításait. Meg kell valla
nom, nem túl lelkesen jártam vadászni, 
de fel sem merült bennem, hogy ellent
mondjak, vagy arcizmom ránduljon, 
melyből nemtetszést olvashatott volna 
ki. Jártuk a halastavakat. Egyszer egy 
hatalmas harcsát úgy mértek le, hogy 
a tizenhatkilós öcsémet tették a mérleg 
egyik serpenyőjébe, és e körül volt a 
harcsa súlya is. 

Az erdő templom volt. Ott nem volt 
szabad hangoskodni, csak az. erdő 
hangját fülelni! Ez a hangtalan erdőjá
rás annyira belémivódott, hogy hosszú 

idő után is összerezzentem, ha kirán
dulás közben üvöltést, vagy rádióböm-
böltetést hallottam. (Sokszor álmod
tam nagyapámról, aki a vadorzókkal 
folytatott tűzharcáról beszélt, bele
csempészte meséibe az erdők szelle
mével való találkozásait, és mindeze
ket a történeteket, kellemes borzongás
sal hallgattuk a pislákoló petróleum
lámpa fényénél. De lehet, hogy ezzel 
csak bátorságunkat akarta próbálni, 
hogy az istállótól a lakóházig tartó jó 
száz métert a koromsötétben félel
münk legyőzésével tegyük meg.) 

Nem lettünk erdészek, de nagyon 
sokat hallgattuk apám élményeit Sop
ronról. 

Neki a szabad városi élet élményét 
Sopron jelentette. Ahogy elmondta 
nem volt egyszerű a zárkózott soproni 
polgárokkal elfogadtatni a sokszor bo
hém főiskolás diákságot. Turner Mi
hály, a város akkori polgármestere vi
szont mindenben a segítségükre volt. 
A látogatást követő hét végén már öt
ven főiskolai hallgató volt meghíva te
ára. 

Itt élte meg Trianon lelki traumáját. 
A diákság között is szép számmal 
akadt katonaviselt ember, akik közül a 
békeszerződés hírére többen öngyilko
sok lettek. Egy Seh Károly nevű pécsi 
fiú temetésén az ősi selmeci szokás 
szerint esti szalamanderes temetés volt 
a soproniak nagy ámulatára. Apám 
szerelmese volt Sopronnak, a hagyo
mányoknak. Érthető, hogy az elkese
redettség a vesztes háború után csak 
fokozta az elszántságot a soproni nép
szavazáskor. Apám az eseményekből 
nagy szerepet vállalt, amit ha jól em
lékszem, az Erdészeti Lapokban ő meg 
is írt. (1992. január. A szerk.) 

Nagyon jó sportoló volt. AUetizált 
és igen jól futballozott. A sportnak kö
szönhette, hogy a Tanácsköztársaság 
ideje alatt nem lett nagyobb bántódása. 
Az történt, hogy amolyan menzafélén 
nem ízlett neki az étel, és azt mondta, 
hogy ezt egyék meg a kommunisták. 
Ezt valaki meghallotta és beárulta az 
illetékeseknek. Az ügy a direktórium 
elé került. Szerencséjére az egyik el
nökségi tag a sportkör elnöke volt. 
Emlékezetem szerint három hónapra 
ítélték, de valami focimeccs miatt a 
büntetést csak a meccs után kellett vol
na kezdenie. 

Közben pedig megbukott a Tanács
köztársaság. Hazaszeretetéről tett tanú
bizonyságot a II. világháború vége 
felé, mikor az ország elhagására kérték 
külföldi nagybirtokosok, biztos állás
sal, de ő mégsem ment. 

Hogy ebben a döntésében milyen 
szerepet játszott erős németel-
lenessége, azt nem tudom, mert élén
ken emlékszem, hogy családi összejö
veteleken mindig fennhangon győz
ködte vitapartnereit: „Az Istennel, a 
pápával és az angollal kikezdeni nem 
szabad." 

Valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy a nyilasuralom alatt csendőri fel
ügyelet alá helyezték. Ez abból állt, 
hogy a csendőrök járőrözéskor betér
tek hozzá enni, inni, és ezzel a dolog 
el volt intézve. 

A Tanácsköztársaság idején meg
úszta a börtönt, de az ötvenes évek ele
jén „bepótoltatták" vele, mert valami 
ármánykodás folytán a szegedi Csillag 
börtönbe került egy hétig. Ha jól em
lékszem, egy nagyobb területű fenyő
erdősítés eredményessége körül volt az 
akkori divatos szabotázzsal való vá
daskodás. 

Megtartotta alakuló ülését a Szulyovszky-féle 
„SZABADSÁGHARC 1848-49" 

Alapítvány Kuratóriuma. 

Az alakuló ülésen ott volt Dauner Márton elnök, FM; 
Gőbölös Antal igazgató, Erdőfelügyelőség Kecskemét; 

Pápai Gábor főszerkesztő, Erdészeti Lapok is. 
Felhívjuk az Olvasók figyelmét, hogy az Alapítványt támogathatják 

Bankszámla: 259-98937-10005. Adószám: 18340765-1-03. 
Hetényegyházi Takarékszövetkezet 



A felkért szakértő tisztességen mú
lott, hogy csak egy hétig tartották bent, 
mert le merte írni, hogy a kipusztulás 
mértéke egyáltalán nem ritkaság, az al
földi homokos területeken, sőt a szó
banforgó telepítés esetében még elég 
jó az eredmény. Nyilván az is közre
játszhatott, hogy akkoriban a mérnökö
ket kedvezőbben bírálták és kezelték 
ilyen esetekben, mint a humán foglal
kozásúakat. 

Az eseményt megelőzően, valahol a 
Fehér tó környéken egyszer Rákosi 
Mátyást vadásztatta. Arra emlékszem, 
hogy az ÁVH-s legények lepecsételt 
tokban adták át a sörétes fegyvert, me
lyet csak a megérkezéskor bonthatolt 
ki. Apám kérte, hogy távolítsák el a 
sok testőrt, mert így nem lesz eredmé
nyes a vadkacsa vadászat, de nem mer
ték, és így nem is lett teríték. Rákosi 
ott mesélte, egy fűzfa tövében, hogy ő 
mennyi kosarat font a Csillag börtön
ben. Apám nyilván nem is gondolta, 
hogy nemsokára ő is megismerkedhet 
a kosárfonás rejtelmeivel. 

Hallatlan aktivitására mi sem jel
lemzőbb, minthogy 97 évesen is az er
dők védelméért kardoskodott. 

Miniszter úr! Megköszönve türel
mét, kérem, hogy beszélgetésünk 
utolsó kérdését Gyurka bácsinak 
tehessem fel, melyet az erdész 
portré videósorozat felvételekor 
hat évvel ezelőtt válaszolt meg. 

...születési évedben, a millennium
kor Bedő Albert egy egyesületi ülé
sen előadási tartott „A magyar erdész 
nemzeti hivatása" címmel. Mit üzensz 
azoknak, akik ma, vagy a jövőben vá
lasztják az erdészhivatási? 

Szívvel-lélekkel kell ezt a pályát 
szeretni. Nem lehet csak könyvből 
megtanulni. Azt érezni is kell, hogy az 
ember mit csinál. Azt gyakorlatból 
mondom, hogy az igazi erdész, aki hi
vatásszeretetből választotta ezt a pá
lyát, ha valamit nem csinált meg kellő 
időben úgy, ahogy kellett volna, rá
ment az éjszakája bármikor, mert a szí
ve, az erdész szíve nagyobb zsandár 
volt, mint akármi más. 

Tehát az igazi erdész nem tudja a 
mesterségét csak könyvből megtanul
ni, csak ha együtt él vele. Mint öreg
ember szomorúan látom - ezt szóvá is 
tettem már egypárszor az egyesületben 
is - , hogy a mai fiatalság, aki ott ül 
mondjuk az íróasztal mellett elkényel
mesedett. Rendben van, hogy jönnek 

akták és azokat elintézi, de ha értekez
letet tart az egyesület budapesti vagy 
országos csoportja, vagy akármelyik 
más, oda már kevesen megyünk el. 

Az egyesület ezeket a rendezvénye
ket azért rendezi, hogy itt a pestiek is 
tudomást vegyenek arról, hogy mi fo
lyik tulajdonképpen a gyakorlatban. 
Azt ti nem látjátok az íróasztal mellől. 
„Á, Gyurka bátyám" - azt mondja egy 
kolléga - más világot élünk máma. 
Nekem el kell menni az óvodába, ne
kem be kell vásárolni stb. Mondom, 
ezt is ismerem, de aki a pályáját szív
ből választja és szereti, hogy havonta 
2 órát vagy 4 órát ne tudjon szentelni 
arra, hogy a szakmájával foglalkozzék 
külön is, azt nem tudom elképzelni. 

Tapasztalom azt is, hogy nincs az 
az összetartás, mint régen. Mikor én 

idekerültem Pestre, a Gellértben volt a 
régi bányász, kohász, erdész összejö
vetel. 150 öreg nyugdíjas ember volt 
ott. Kétfelé kellett válni, mert a Gel
lértnek a vezetője azt mondta, uraim, 
egyszerre 150 embert nem tudok fo
gadni. 

Ezek mind elmentek az örök va
dászmezőkre, mondhatnám. De ma 
már nem lehet ilyen összetartást lát
ni..., nincs. Én azt üzenem tehát a mai 
vezetőségeknek az erdészeti vonalon, 
hogy ezt a régi, csodálatos összetarto
zást, amivel a magyar erdészet mindig 
tekintélyt szerzett ennek az üzemág
nak, minden téren, próbálják meg 
megkísérelni ismét helyreálh'tani, mert 
igaz erdész csak olyan lehet, aki a szí
vét is beleviszi a munkájába. 

Pápai Gábor 

KLAGENFURT 1993 
A hagyományos szakvásáron az idén szép számmal magyar kiállító. 
Aki vásárfia nézőben vagy szakmai kíváncsiságból sétált a pavilo
nokban, előbb vagy utóbb magyar szót hallott A borsodi, zalai és 
a pilisi erdőgazdaságok egészen imponáló kiállítással jelentkeztek 
A vadászati lehetőségeket felvillantó bemutatójuknak köszönhetően 
egymásnak adták a tárgyalót az érdeklődők A másik izgalmas ki
állítás az ÁVRT és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Miniszté
riuma által támogatott, és az E.K.F.M., valamint az ERFATERV Kft. 
által ragyogóan megszervezett majd száz négyzetméteren lévő in
formációs stand volt 
Látható volt itt az ország térképén jelzett privatizálásra (eladásra) 
szánt fűrész-, és feldolgozó létesítmények helye, a szokatlanul szép 
kiállítású színes rekUmfüzetben pedig 14 erdőgazdaság rövid is
mertetője. A kiadvány német nyelven „Erdőgazdaság Magyarorszá
gon. Információ és privatizáció" címmel jelent meg. 
A standot felkereste dr. Franz Fischler osztrák mező- és erdőgazda
sági miniszter, Walter Dermuth tanácsos, a vásár elnöke, Franz Bauer 
udvari tanácos, Vfdd Judit asszony, Magyarország ausztriai kereske
delmi képviselete nevében, Christovh Fiabsburg-Lotharingen, a karin-
üai erdészeti egyesület elnöke, dr. Ervin Niesslein professzor, a 
frelnburgi erdészeti intézet professzora, valamint igen sok osztrák, 
olasz és német vezető szakember. 
A jól megszervezett tájékoztató előadáson felkért felszólalók voltak 
Dauner Márton elnök (FM Erdészeti Hivatal), dr. Nyárs József taná
csos (FM), Szabados János igazgató (ÁVRT), és dr. Alpár Tibor szakértő. 
A hazai olvasók számára dr. Alpár Tibor előadását közöljük. 
A vásár zárását megelőzően osztrák-magyar baráti találkozóra ke
rült sor a csodálatos wörthi-tó partján fekvő Pörtschach-ban. A 
Parkvilla Worth-ben, a jelenlévő magyar erdészek tiszteletére a helyi 
kórus tartott bemutatót, melyet a vacsora után a mieink selmeá-
soproni dalokkal viszonoztak 



Az FM Erdészeti Hivatala az állami tulajdonban lévő erdők jövőbeni 
kezelésére három változatot terjeszteti véleményezésre az egyesület elé. 

„A" változat: A szakkezelést (gazdálkodást) egy költségvetési formában 
működő államerdészeti szervezet végzi. Ez esetben a vagyonkezelést ellátó 
erdőgondnokság csak a vagyon nyilvántartását, mozgásának regisztrálását 
és a működtetés pénzügyi elszámolásait végzi, a vagyon védelmét a költ
ségvetési formában folytatott gazdálkodással lehet biztosítani. 

„B" változat: Annyiban különbözik az „A" változattól, hogy a szakke
zelést végző államerdészet nem költségvetési formában működik, hanem 
egy 100%-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaságként teszi azt. 

„C" változat: A szakkezelést a jelenlegi, de ÁV Rt. tulajdonú társasá
gokká átalakult gazdaságok végzik, amelyekben a tartós állami tulajdoni 
hányad mértéke jelenleg különböző, de távlatban teljesen megszüntethető. 
Ez esetben a vágyonkezelői feladatot ellátó erdőgondnokságnak a vagyon 
védelmét is biztosítania kell, amihez a területi egységek is szükségesek 

A beérkezett elemzések alapján született meg az elnöki levél. 

Földművelésügyi Minisztérium 
Erdészeti Hivatal 
Dauner Márton elnöknek 

Tisztelt Elnök Úr! 
Mindenekelőtt szíves elnézését kell 

kémem, hogy némi késéssel küldjük 
az állami tulajdonú erdők kezeléséről 
szóló tervezetre vonatkozó véleményt, 
de az érintett téma nagy horderejére 
való tekintettel nem vállalhattuk, hogy 
legalább a legilletékesebb egyesületi 
szervek körében végzett tájékozódás 
nélkül tegyünk eleget megtisztelő ké
résének. 

Elöljáróban hangsúlyoznunk kell, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
- döntő többségi vélemény alapján -
a kezdettől fogva nagyon határozottan 
és következetesen kiállt az erdők le
hetséges maximális mértékű, kincstári 
törvényben védett állami tulajdonlása 
és az államerdészet egységes, különle
ges státusú, közüzemi jellegű, vagyon
érdekelt, a rövid távú nyereségérde
keltség nyomasztó terhe alól meg
nyugtató mértékben mentesített meg
felelő mértékben autonóm szervezete 
mellett. (Természetesen elismerve az 
indokolt mértékű egyéb tulajdonlás 
létjogosultságát és jelentőségét.) 

Ezt tükrözi valamennyi testületi ál
lásfoglalásunk és a választott tisztség
viselők minden megnyilvánulása és 
cselekvése is. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a ter
vezet készítői ezt a szinte mindent 
meghatározó kérdést egyes részletek
ben hasonlóképpen kezelik. 

Világosan és meggyőzően határoz
zák meg az államerdészet tevékenysé
gével elérendő célokat (5. oldal). 
Hangsúlyozzák, hogy milyen veszé
lyekkel járna, ha az állami erdő mű
ködtetéséhez szükséges vagyon az át
alakulás során gazdasági társaság sa
játjává válna (4. oldal). Felhívják a fi
gelmét arra a veszélyre is, hogy az ál
lami erdők további beszűkülés esetén 
- a magántőke természetéből fakadóan 
- működésképtelenek maradnának (3. 
old.) stb. 

A fentiek ellenére a tervezetet 
nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy 
azzal szakmánk ágazati vezetője a 
tárca, illetve a kormány elé lépjen. 
A tervezet mind formailag, mind tar
talmilag a részletek kidolgozatlanságá
nak és a következmények átgondolat
lanságának a nyomait viseli magán. 

Az egyes változatok előnyeit és hát
rányait nem tárják fel a tervezet készí

tői és semmi más jelét sem adják an
nak, hogy hol állnak, s hogy az erdő 
és rajta keresztül a nemzet valós érde
keit melyik megoldás szolgálja a leg
jobban. Ügy tűnik, hogy a szakma ez
úttal is feltartott kézzel áll a döntésho
zók elé. Pedig jól ismerjük már a dön
tések mozgatórugóit és mechanizmu
sát, valamint a szakmai érvek mellő
zésével hozott döntések súlyos követ
kezményeit. 

Bizonyára éppen ezért egybehangzó 
szakköreinkben az a vélemény, hogy 
az államerdészet létrehozása igen 
fontos feladat, de semmi esetre sem 
így és most. 

Nem így, mert a két egymástól tá
vol álló megoldás közül a szakmának 
le kell tennie a voksot a hite szerinti 
jobbik mellett, és érvelni a rosszab-
bik ellen, még akkor is, ha az maga
sabb körök kívánságára vagy sugalla
tára került volna az alternatívák közé. 
Ha nem így történik, a döntéshozót ter
helő felelősség az előkészítőre és az 
egész szakmára ruházódik át. 

És nem most, mert - nem éppen 
kedvező tapasztalataink szerint - az 
állami erdők feletti rendelkezési jo
gok koncentrálása - az adott hely
zetben - nem tűnik kívánatosnak. 

Jó lett volna, ha van elég erő a fő
osztály által korábban, sokkal alapo
sabban előkészített, kidolgozott szer
vezet kialakítására. Nagyon aggód
tunk, amikor realizálása helyett több
szöri gazdacsere révén az ÁV Rt.-hez 
került „parkolópályára" az állami erdő. 
Elhittük, és tiszteletben tartottuk azt a 
kormányzati szándékot, hogy ez az ál
lapot a kincstári törvény megalkotásá

ig marad csak fenn. A legfontosabb 
szakmapolitikai feladatnak tartottuk 
arra ügyelni, hogy ebben az átmeneti 
időben irreverzibilis folyamat ne in
duljon el, ne történjen olyan intézke
dés, amely eltorlaszolja az eredeti 
szándékhoz visszavezető utat. 

A több éves hiábavaló munka, a sok 
irányváltás, lebegtetés és bizonytalan
ság felőrölte a szakgárda hitét abban, 
hogy az adott közegben érdemes vál
lalni egy bizonytalan, tapasztalataink 
szerint kétes kimenetelű, újabb meg
rázkódtatást jelentő, a labilis törvényi 
keretek között megalapozhatatlan át
szervezést. 

Az FM és az ÁV Rt. törekvései, in
tézkedései és az alapvető szakmai kér
désekhez való hozzáállása arra az ál
láspontra vezérelt bennünket, hogy 

- vagy meg kell várni az államer
dészeti szervezet kialakításával a vo
natkozó alaptörvények (kincstári, föld, 
erdő, vadászat) megalkotását, 

- vagy olyan (ma nehezen elképzel
hető) minden részletében kidolgozott, 
tárca fölötti garanciákkal rendelkező 
szervezetet kell létrehozni, amely kellő 
biztonsággal védelmezi a magyar er
dőket és erdőgazdálkodást azoktól a 
veszélyektől, amelyek nem ritkán ép
pen a tárca részéről fenyegetik - oly
kor aktívan, hibás kezdeményezéssel 
és rossz irányba terelő intézkedéssel, 
olykor pedig passzivitással, sürgős, lé
nyeges döntések halogatásával. 

Tisztelettel: 

Schmotzer András, 
az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöke 



DR. ALPAR TIBOR 

A magyar faipar fejlődési irányai és lehetőségei 
Az előadás a klagenfurti faipari ki
állításon szervezett rendezvényen 
hangzott el abból a célból, hogy a 
külföldi szakemberek elölt feltárja a 
magyar favagyon összetételét és 
azokat a lehetőségeket, amelyek irá
nyában célszerű fejleszteni. 
Magyarország erdősültsége a máso

dik világháború után alig haladta meg 
a 12%-ot, 1990-ben pedig már az or
szág területének 18,2%-át borította er
dő. A növekedés a tudatos erdőtelepí
tési politikának köszönhető. 1946 és 
1990 közölt 570 (XX) hekiár mezőgaz
dasági földterületei crdősítettek be a 
szakemberek. A klimatikus viszonyok 
és a talajadottságok következtében a 
tűlevelű erdők aránya viszonylag ala
csony, az erdőterület alig 16%-a. Ma
gas a keménylombos fajok aránya, 
mint a tölgyé, a csere, az akácé. 

A szomszédos országokban egészen 
más a helyzet, hiszen ott az erdősült
ség 26-36% közt van, ezen belül is a 
fenyők aránya 24-85% közt alakul. A 
magyar erdők területeinek fafajössze-
tételét mutatja az 1. táblázat (1990). 

1. táblázat 
Faállománnyal borított 
terület 1 551 400 ha 
ebből fenyő 15,7% 
tölgy 23,0% 
cser 11,4% 
bükk 6,6% 
gyertyán 6,1% 
akác 18,8% 
egyéb keménylombos 3,5% 
nyár 9,6% 
egyéb lágylombos 5,3% 

Az erdeinkből kitermelt faanyag vá
laszték-összetételét mutatja a 2. táblá
zat (1990). 

2. táblázat 
Rönk és egyéb 
fűrészipari alapanyag 34,2% 
ebből lemezipari 1,5% 
Papírfa, rostfa, tűzifa 65,8% 
ebből papírfa, rostfa 19,3% 
tűzifa 41,1% 
egyéb 5,4% 

A számok mutatják, hogy hazánk 
még napjainkban is erdőben, fában 
szegény ország, és hogy a fafajössze
tétel, választék-összetétel az erdőgaz

dálkodást, a fafeldolgozó ipart különös 
feladatok elé állítja. Ilyenek: 

- a kereskedelemnek különösen 
nagy mennyiségű fenyőalapanyagot 
kell importálnia; 

- a faiparnak fel kellett készülnie a 
lombos faanyag - különösen a ke
ménylombos faanyag - feldolgozására. 
E fafajokból viszonylag nagyarányú az 
export; 

- magas a vékony választékok rész
aránya, mennyisége. 

Ezzel egyidőben arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy az crdeinkben 
megtermelt faanyag jelentős részét elé-

gozás és nagyarányú a sok kézi erőt 
igénylő lombosfa feldolgozása; 

- alacsony a feldolgozottsági fok és 
még az exportált terméken belül is jel
lemző az alapanyag és fűrészelt termé
kek exportja. Az összes faexporton be
lül mintegy 20%-ot tesz ki a készter
mékexport. 

A 4. táblázat az Erdőrendezési Szol
gálat 1983-ban és a FAGOSZ által 
1993-ban készített felmérései és elem
zései alapján szemlélteti, milyen mó
don alakult a bruttó fakitermelés 
összetétele az elmúlt évüzedekben és 
mi várható 2000-ben. 

4.táblázat 
Éves bruttó fakitermelés adatai ezer m-ben 

1970 1975 1980 1985 1991 

Tölgy 1070 1054 1143 1171 960 
Bükk 600 611 564 588 530 
Akác 1272 1691 1971 2028 1603 
Csertölgy 1138 1094 1266 1338 1023 
Egyéb keménylombos 564 576 540 612 410 
Nyár 640 885 1197 1249 1705 
Egyéb lágylombos 316 361 329 595 410 
Fenyő 353 434 534 764 610 

5953 6706 7544 8345 7255 

getjük, ami az ipari feldolgozáshoz ké
pest nagyon alacsony fokú fahasznosí
tást jelent. 

A magyar fafeldolgozó ipar haté
konysága önmagában mérve, de nem
zetközi összehasonlításban is alacsony. 
Nemzetközi statisztikai adatok alapján 
az elsődleges fafeldolgozó iparban 
egyes országokban a 3. táblázat szerin
ti termelési értéket állítja elő egy mun
kavállaló (1990). 

3. táblázat 
Németország 
Ausztria 
Olaszország 
Franciaország 
Magyarország 

2 660 000 Ft 
2 410 000 Ft 
1 740 000 Ft 
1 430 000 Ft 

720 000 Ft 

Az alacsony termelékenységnek 
több oka van, ezek közül néhány jel
lemző: 

- kevés a cellulóz-, farost- és fafor
gácslapgyártó üzem a rendelkezésre 
álló alapanyaghoz képest. Az ilyen 
üzemek tudvalevőleg igen nagy terme
lékenységet produkálnak; 

- erősen csökkent a jól gépesíthető, 
magas termelékenységű fenyőfeldol-

lehetséges 
1537 
747 

1730 
1145 
774 

1312 
640 
983 

8870 

Látható, hogy a rendelkezésre álló 
fatömeg alapján lehetőség lesz arra, 
hogy növekedjék az értékesebb tölgy-, 
bükk-, fenyőidtermelések aránya a 
gyengébb hasznosítású egyéb fafajok
hoz képest. 

Mi jellemzi a hazai faipart? 
A hazai fafeldolgozó ipar 1990-et 

megelőzően mintegy 140 vállalkozás 
400 telephelyén 50 000 dolgozót fog
lalkoztatott. Nincsenek statisztikai 
adatok arra, hogy napjainkban miként 
alakult a vállalkozások és foglalkozta
tottak száma. A privatizáció nyilvánva
lóan a fafeldolgozó iparban is megin
dult és jelentős szerkezeti változásnak 
vagyunk tanúi. Az 5. táblázat szemlél
teti azokat az arányokat, hogy mely 
ipari területek milyen arányban dol
gozzák fel a hazai faanyagot 

5. táblázat 
Építőipar 1,2% 
Bútoripar 4,7% 
Cellulóz- és papíripar 3,7% 
Csomagolóipar 7,7% 
Egyéb ipari felhasználás 9,8% 
Energiatermelés 43,8% 
Export 29,1% 



A hazai fűrésziparban a fenyőfel
dolgozás korábban mintegy 13 vállalat 
kezében összpontosult. Ez a tevékeny
ség esett át a legnagyobb változáson a 
korábbi Szovjetunióból importált fe
nyőrönk mennyiségének csökkenésé
vel. Több nagyüzem leállt, illetve ab
bahagyta a fenyőfeldolgozást, vagy 
erősen redukálta a mennyiséget. Sok 
kis fűrészüzem állt rá a gyengébb és 
vegyes minőségű fenyőrönk feldolgo
zására. A fenyőfűrészáru piacát így az 
jellemzi, hogy nagyon sok építőipari 
minőségű áru található, jó minőségű 
asztalosáru pedig az osztályozás, vá-
lasztékolás és sok egyéb hiba miatt 
alig termelődik. 

Korábban 17 nagyobb vállalat dol
gozta fel a lágylombos, elsősorban 
nyárfa nagy részét. Termékeit a cso
magolóeszköz-gyártás hasznosította. 
Jelenleg e feldolgozás szinte kizárólag 
kis fűrészüzemekben, kezdetleges kö
rülmények közt zajlik. A keménylom
bos rönkfeldolgozás 16 jelentősebb he
lyen történik. Ezekben az üzemekben 
szélezeüen fűrészáru, nyers parketta-
és bútorléc keletkezik. 

Jellemző, hogy a jelenleg működő 
fűrészüzemekben nincs megoldva a fa
anyag optimális hasznosítása, nem 
megoldott a rönk célszerű osztályozá
sa, sok helyen az elavult gépi beren
dezések rontják a kihozatalt. 

A nagyobb állami fűrészüzemekben 
1975-83 között komolyabb beruházá
sokat hajtottak végre. így több fűrész
üzembe kerültek jó minőségű keret- és 
szalagfűrész gépek, több helyen építet
tek szárítókat. 

A megváltozott gazdasági, piaci vi
szonyok közt szükséges a fűrészüzemi 
kapacitások, gépi berendezések, szárí
tókapacitások felülvizsgálata és az 
alapanyag adottságok, illetve piaci le
hetőségek összhangjában a műszaki 
fejlesztés továbbvitele. 

A keménylombos faanyagot feldol
gozó fürészüzemekben jelentkezik leg
erőteljesebben a korszerűsítés igénye. 
Korszerűsítéssel mind több jó minősé
gű félkész- és készterméket lehetne 
gyártani. Ehhez a vállalkozásoknak 
olyan partnerekre van szükségük, akik 
tőkével, know-how-val, piaccal ren
delkeznek. A farostlemezgyártás erő
sen csökkentette kibocsátását. Az éves 
termelés mintegy 42 000 m . Annak el
lenére, hogy az MDF (a termék német 
elnevezésének rövidítése) gyártásához 
elegendő alapanyag áll rendelkezésre 
és a MOFA vezetői több mint egy év
tizede törekszenek a hazai MDF-gyár
tás beindítására, tőke hiányában ez 
mai napig sem valósulhatott meg. 

Magyarországon két helyen gyárta
nak forgácslapot, a FALCO Rt. szom
bathelyi az Intrrspan Kft. vásárosna-
ményi gyárában. A korábbi 300 000 
m 3 feletti termelés 260 000 m3/évre 
esett vissza, holott az új szombathelyi 
gyár belépésével a hazai gyártókapaci
tás 400-500 000 m 3 . 

A magyar furnérgyártás termelése 
15,3 millió m*/év. Itt a furnérgyártók 
száma növekedett, de még hiányoznak 
a választékból a speciális termékek, 
mint pl. élfurnér, kasírozott, csiszolt 
furnérok. Alacsony szinten stagnál a 
rétegeltlemez-gyártás, mintegy 5-10 
ezer m 3/év. 

Jelentős a parkettagyártó kapacitás. 
A kész mozaik-, csaphornyos és panel
parketta termelése eléri a 2,2 millió 
mh. Emellett jelentős a nyerspaletta
léc-export. A kész parketta termelésé
nek növelésével is jó esélyekkel lép
hetne be a privatizációs tőke. 

A csomagolóanyag - raklapelem, 
raklap, láda - gyártása hagyományos 
Magyarországon. Jellemző a sok kis 
üzem, a nagyszámú munkaerő. A ter
méknek azonban nincs semmiféle kü
lönleges sajátossága, ezért nemzetközi 
versenyképessége nagyon gyenge. Be
ruházást, műszaki fejlesztést ez a terü
let nem bír el. 

Milyen lehetőségei vannak a mű
szaki fejlesztésnek, a kereskedelmi és 
gyártási együttműködés szélesítésé
nek? 

Abból kell kiindulnunk, hogy mind
két ország polgárainak érdeke a keres
kedelmi kapcsolatok bővítése. Ennek 
kell meghatároznia a termék- és terme
lésfejlesztés irányait, ebből adódnak az 
együttműködés lehetőségei. 

A magyar fafeldolgozás és kereske
delem évekkel ezelőtt eljutott egy bi
zonyos szintre, de itt megrekedt és 
stagnál. 

Látni kell azt is, hogy mindig több 
és több vállalkozás akarja részét 
ugyanabból a kenyérből kihasítani. Ez 
senkinek sem hoz hosszabb távon 
előnyt. Előnyt az hozhat, ha a magyar 
fagazdaság adottságaira építve együt
tesen végzünk termék- és piacfejlesz
tést. A fejlesztési együttműködés során 
rövid távon elsősorban a minőség ja
vítására, az áruválaszték és késztermé
kek arányának bővítésére, a különle
ges tulajdonságú termékek gyártására 
kell törekedni és nem a tömegszerű 
termelés bővítésére. 

Stratégiai célkitűzésként javasolom 
tehát: 

1. a termék minőségének javítását, 
2. a magasabb értékű termékek 

gyártásának bővítését, 

3. a választék szélesítéséi, 
4. az exportpiac helyes felmérését 

és bővítését. 
Komoly lehetőségeket látok 
- a hazai keménylombos faanyagok 

késztermékké való továbbfeldolgozá-
sában, 

- a különleges laptermékek gyártá
sában 

- és a forgácslap-feldolgozás speci-
alizálásában. 

A keménylombos faanyagból fél
kész és kész bútorelemek, bútorok, kü
lönleges fumértermékek, különleges 
padlóburkolatok gyárthatók. 

Különleges laptermékek alatt a 
hossz- és szélességtoldással előállított 
falapokat, bútorlapokat, zsaluzóeleme-
ket, különleges lapszerkezeteket értek. 
Ide sorolható természetesen az MDF-
lapok, a vékony forgácslapok, az üre
ges forgácslapok gyártásának megva
lósítása, ami bizonyos fokig tömegsze
rű gyártást jelent, ugyanakkor a lapter
melés specializálódásával is jár. 

Magyarországon a forgácslapgyár
tás egysíkú, szinte kizárólag karbamid-
formaldehid műgyanta ragasztasd bú
toripari lapok készülnek. A szom
bathelyi cementkötésű forgácslapon 
kívül nem alakultak ki különleges mi
nőségű és formájú termékek, melyeket 
a fejlett ipari országokban a jármű
gyártástól a csomagolóiparon keresztül 
a belsőépítészetig elterjedten alkal
maznak. 

Nem szabad megfeledkeznünk két 
fontos területről, nevezetesen az ener
giatermelésről és környezetvédelem
ről. 

Az energiahordozók árának emelke
désével a fa is egyre nagyobb jelentő
ségű lesz. A hulladék faanyag gazda
ságos, környezetkímélő elégetése ener
gianyerés céljából valószínűleg még 
fontos kérdéssé és feladattá válik. 

A környezetvédelem területén a fa
iparban sok feladat van. Gondoljunk a 
por-, formaldehid-, zajemisszióra, a 
maradékanyagok kezelésére. Mindkét 
problémakör iparfejlesztési, beruházási 
lehetőséget ad tőkebefektetőknek. 

Az együttműködés hatására 
- növelhető a késztermékek részará

nya, 
- lényegesen lehet javítani a fa

anyag teljes körű hasznosítását, 
- csökkenthetők az anyagi és ener

giaveszteségek, és javítható a termék
minőség. 

Meggyőződésem, hogy ez a magyar 
iparpolitikának is az érdeke, és ez 
irányban fogja ösztönözni a vállalko
zásokat. 



A kárpótlási és a szövetkezeti törvény végrehajtásával, a 
félresikerült, be nem terjesztett törvényekkel kapcsolatos el
lentmondások, az erdőgazdaságok átalakulása során jelent
kező gondok és feladatok megvitatására október 16-án er
dészeti találkozóra került sor a Szabad Demokraták Szövet
ségében. A tanácskozás a következő alapelvekben állapodott 
meg, illetve az alábbi teendőket tartotta kiemelkedő fontos-
ságúaknak: 

1. Minden, erdőt érintő intézkedésnél figyelembe kell 
venni az erdők rendeltetésének az egész Földön bekövetke
zett változását, mely szerint az erdőt elsősorban a földi lét 
alapfeltételének kell tekinteni cs nem rövid távú profitot 
biztosító „fagyárnak". 

2. A magyar erdők ökológiai és genetikai adottságai mi
att, valamint azért, mert erdőben igen szegény hazánk, az 
állami tulajdonlású erdők védelmét és az erdők közös szak
mai kezelését előnyben kell részesíteni. Ezért meg kell aka
dályozni újabb állami erdők kárpótlásra való kijelölését, 
vagy egyéb módon történő csökkentését, és maradéktalanul 
érvényt kell szerezni az átalakulási törvényben az erdők kö
zös kezelését előíró passzusnak. 

3. A közösségi erdőgazdálkodást is magábafoglaló szak
ágazati irányítási kell létrehozni. Ennek első lépéseként az 
crdőbirtokosságról szóló törvényt sürgősséggel kell a tör
vényhozás elé terjeszteni. 

4. Az állami erdőket kezelő szervezetet a rövid távú nye
reség helyett az erdővagyon gyarapításában és az erdő ho
zamának folytonosságában való érdekeltség alapján kell lét
rehozni és működtetni. 

5. Az erdő bonyolult élő szervezet (ökoszisztéma), ezért 
csak egységes, átfogó, minden részletében összehangolt 
gazdálkodás folytatható benne. Az erdő egyik elemével, az 
ott élő vaddal való gazdálkodás éppúgy része az erdőgaz
dálkodásnak, mint a másik elemével, a fával való gazdál
kodás. 

6. Az erdeink fenntartását szolgáló Erdészeti Alap mű
ködési zavarainak megszüntetéséhez a csökkenő mennyisé
gű fakitermelés nem képes elegendő fedezetet nyújtani. 
Legalább 500 millió forint új forrás bevonása szükséges a 
legsürgősebb állagmegóvó munkák elvégzéséhez. Erre az 
összegre - a költségvetés terhelése nélkül! - elegendő fe
dezetet adna, ha a földművelésügyi miniszter élne az 1992. 
évi LXXXVIII. sz. törvényben ráruházott jogával és nem 
zárkózna el attól, hogy az erdőből a vadászat révén szár
mazó potenciális jövedelem az erdőre (a vad élőhelyére) 
legyen fordítható. 

7. Azonnali hatékony intézkedés szükséges az erdei lo
pások megfékezésére - beleértve a bűnüldöző szervek te
vékenységének fokozását is. A tulajdonjog védelme érdeké
ben a származási igazolást kötelezővé kell tenni. 

Mészáros Béla 

Tisztségviselők az erdőgazdasági portfolióban 
1. ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Igazgatóság 
1 . Nagy László erdőmérnök, az igazgató
ság elnöke 
2. Kiss Bódog Zoliin kertészmérnök, gazd. 
szakmérnök 
3. dr. Takács Árpád jogász 
4. Feiszt Ottó erdőmérnök, ZALAERDŐ 
Rt. vez. ig. 
5. Horváth Ferenc erdőmérnök, ZALAER
DŐ Rt. gazd. ig. 
6. Andró Béla erdőmérnök, ZALAERDÓ 
Rt. üzemigazgató 
AV Rt. mini jogi személy képviselője: 
7. dr. Vidovszky Ferenc erdőmérnök 

Felügyelő Bizottság 
1 . Sonnevend Imre erdőmérnök 
2. dr. Korzenszky László közgazdász 
3. Hajdú Tibor erdőmérnök, az FB elnöke 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
4. Horváth Elemér erdőmemök, ZALAER
DÓ Rt. 
5. Keszi László erdőmérnök, ZALAERDÓ 
Rt. 
2. BALATONFELVIDÉKI ERDŐ ÉS 
FAFELDOLGOZÓ RÉSZVÉNYTÁR
SASÁG 

Igazgatóság 
1. dr. Ágh Pál mg.-i mérnök 
3. dr. Szabó Kálmán közgazdász 
3. Rendi László erdőmérnök 
4. dr. Viharos Zsolt erdőmérnök-közgaz
dász, BEFAG vez. ig. 
5. Fábián Gábor erdőmérnök, BEFAG ov. 
6. Horváth Dezső erdőmérnök, BEFAG 
műszaki ig. 
AV Rt. mint jogi személy képviselője: 
7. dr. Illyés Benjámin erdőmérnök-közgaz
dász, az Igazgatóság elnöke 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 
1. Gacsályi Ágnes közgazdász, az FB el
nöke 
2. Bus Mária erdőmérnök 
3. dr. Csaba Endre jogász 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
4. dr. Ihász Lajos jogász, BEFAG Rt. 
5. Balogh József erdőmérnök, BEFAG Rt. 

7. „GYULAJ" ERDÉSZETI ÉS VADÁ
SZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Igazgatóság 
1. dr. Dávid Ibolya jogász 
2. Holdampf Gyula erdőmérnök 
3. Deák István erdőmérnök, az lg. elnöke 
4. Müller János erdőmérnök, „Gyulaj" Rt. 
vez. ig. 

5. Kovácsné Schulteisz Margit üzemgaz
dász, „Gyulaj" Rt. gazd. ig. 

Felügyelő Bizottság tagjai: 
1. dr. Csányi Sándor közgazdász 
2. Hardi László erdőmérnök 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
3. Kupás Deák Zoltán erdőmérnök 

8. SZOMBATHELYI ERDÉSZETI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Igazgatóság 
1. Harangozó Bertalan közgazdász 
2. J. Mátyás Csaba erdőmérnök 
3. dr. Sólymos Rezső erdőmérnök, az lg. 
elnöke 
4. dr. PethŐ József erdőmérnök, Szombat
helyi E. Rt. vez. ig. 
5. Bíró Ferenc üzemgazdász, Szombathelyi 
E. Rt. gazd.ig. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

1. Zsigovits Béláné méri. k. könyv., az FF 
elnöke 
2. Schrödl László erdómémök 
Az FB dolgozók által megválasztott tag
ja: 

3. Szép Tibor erdőmérnök, közgazdász 

Az erdészet aktuális kérdései 




