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AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ÉS A MAGYARORSZÁG ERDŐIÉRT EGYESÜLET
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT

Felhívás
Magyarország Polgáraihoz, Ifjúságához az erdők megmentésére
Földünkön az emberi kapzsiság és felelőtlenség miatt évente
17 millió hektárral csökken az erdőterület, kivéve Európát, ahol
ez az utóbbi időkig növekedett.
Az emberiség végre rádöbbent arra, hogy az erdők pusztí
tása katasztrófához vezethet: hiszen az erdő nemcsak ,/agyár",
hanem az üde levegő és a tiszta víz. forrása, a pihenés, az üdü
lés és a sport révén pedig egyik fontos őrzője a testi-lelki
egészségnek.
A Riói Környezetvédelmi és a Párizsi Erdészeti Világkong
resszusok e tényeket rögzítették. Állásfoglalásuk mellett ha
zánk is elkötelezte magát.
Az I. világháborút követő trianoni békeszerződéssel elvesz
tettük erdőterületeink 84, fenyveseink csaknem 100%-át.
A két világháború között megkezdett alföldfásítás hazánk
erdősültségét 8,7%-ról 12%-ra növelte. Az erdők 80%-a akkor
a nagybirtokosok tulajdonában volt. A II. világháború után a
kormányzat első intézkedéseinek egyike a 100 kh feletti erdő
területek államosítása volt, így természetes erdeink jelentős ré
sze ma is a volt nagybirtokok területén található.
Az 50-es évek elején erőszakkal államosítottak mintegy 80
ezer hektár közbirtokossági erdő.t
1950-től - nagyságát illetően - Európa második legjelentő
sebb erdőtelepítését hajtotta végre a magyar erdészet. Ennek
eredményeként ma már az ország 18%-át erdők borítják.
A rendszerváltoztatással jogosan előtérbe került az igazság
talanul okozott károk részleges kárpótlása. Az 1991. évi XXV.
törvény az erdőkről is rendelkezik: akiktől erdőt vettek el,
azoknak az aranykorona négyszeres szorzatávalegyenlő értékű
kárpótlási jegyet juttattak, mert a föld aranykorona értékében
az erdőállomány értéke nem szerepel.
Az árverések során így az eredményesen - rendszerint le
felé- licitálók gyakran 500 Ft/AK áron jutottak alkalmanként
több millió forintot érő faállományoz. Ezzel kapcsolatban nem
csak az a gond, hogy egyesek jogtalan vagyonhoz jutnak (a
törvények ugyanis privatizációt szándékolnak), hanem megkülönbztető cs igazságtalan az is, hogy az árverések indításakor
a kárpótlási jegyeknek csak egy része jutott el a kárpótoltak
hoz, akik az így ajándékozott erdőben 1 köbméter fát (amely
nek valós értéke miniálisan 2000 Ft/köbméter), lFt-ért vehet
tek meg. Az árverések során legelőször az erdőkre licitálnak,
a kijelölt területek gyorsan elfogynak, és a fel nem használt
kárpótlási jegyekkel újabb erdőterületek kijelölését igénylik.
A kárpótlási törvényben nincs szó az állami erdőkről,
mégis több ezer hektárt jelöltek ki e célra az állami erdőgaz
daságok területéből.
Az erdők jövőjének megnyugtató rendezésekor mindenképp
tudni kell azt, hogy a kárpótoltak jelentős része nem veszi fi
gyelembe az erdő többcélú rendeltetését, valamint az erdőgaz
dálkodás alapvető igényét. Nekik ma és most kell az erdőből
kitermelt fa, ők ma akarnak jobban élni az ölükbe pottyant
vagyonból, és nem érdekli őket, hogy száz év úlva a késő utó
dok milyen faállományt örökölnek.
Az ebben az évben, február 24-én megtartott Első Orzságos
Erdészgyűlés - amelynek védnöke dr. Antall József miniszter
elnök volt - e kérdésben a következőkben foglalt állást:

„Annak érdekében, hogy az állami erdők egysége megma
radjon, a már kárpótlásra kijelölt állami erdőkön túlmenően
erdőt csak az új Országos Erdészeti Hivatal, illetve létrehozá
sáig a kijelölt illetékesek egyetértésével (FM, PM) a mezőgaz
dasági terűletek (parlag) elfogyása után lehessen kárpótlásra
kijelölni. El kell érni, hogy az erdőt érintő kárpótlási eljárások

során a föld AK-értéke mellett a faállomány reális értékét it
figyelembe vegyék."
Az elmúlt évben a kormány 126. sz. rendeletével az állam
erdőgazdasági vállalatokat tartósan állami tulajdonban maradó
nak minősítette a kincstári törvény megjelenéséig, és az Á
Rt. felügyelete alá helyezte.
Ennek ellenére újabb, mintegy 100 ezer hektár erdőt*
rületet akarnak kárpótlásra kijelölni!
A kárpótlási jegyek értékmegőrzési szándékával bizonyt
bróker rt.-k pályázatokat készítettek „Hogyan teremtjük me
a kárpótlási jegyek keresletét?" címmel - az erdő mint sz;
bad préda szellemében.
Kiválasztották azokat a Balaton környékén tevékenykec
erdőgazdaságokat, amelyek erdőállományuk minőségéből, v
lamint földrajzi elhelyezkedésükből eredően még nyereségest
gazdalkodnak.
(„Itt olyan Ingatlan Befektetési Alapot kívánunk letr
hozni, amelyet kárpótlási jegyért lehetne jegyezni és ame
létrejötte után megvásárolná az államtól (AV Rt.) a tul:
donában lévő erdők egy részét" - tervezik a brókerek.)
A befektetőknek 15% osztalékot ígérnek, ami képtelensé
Ez csak az erdő kirablásával és az egész társadalom jövőjént
veszélyeztetésével érhető el.
Csaknem minden országban az erdőgazdálkodás az álla
által támogatott tevékenység.
A kárpótlási jegyek bizonyos része már régen nem a ká.
pótoltaknál, hanem alacsony értéken felvásárolva (40-50%)
brókerházak tulajdonában találhatók. Ezek a szervezetek futna
a pénzük után és remélik, hogy a törvényhozást és a kormány
megtévesztve elérhetik céljukat.
1

Az erdők elherdálására készülő újabb merénylet ellen
emeljük fel szavunkat, tiltakozunk, és felszólítjuk
minden Honfitársunkat a csatlakozásra!
Kéréssel fordulunk a Parlamenthez, a Kormányhoz,
országgyűlési képviselőkhöz, Honfitársainkhoz:
mentsük meg a magyar erdőket azoktól, akik önös
érdekekből veszélyeztetik a jövőt!
Ennek szellemében hozzon a Parlament döntést és
ÁLLÍTSA LE AZ ERDŐK
TOVÁBBI ELIDEGENÍTÉSÉT
a Föld-, a Kincstári, a Környezet-,
illetve Természetvédelmi, az Erdő-, az Erdőbirtokossági
törvények megalkotásáig.
A kormány elfogadta azt, hogy 2000-ig 150 ezer hektár er
dőt telepítsünk az országba. Az elmúlt két évben mintegy 6-6
ezer hektár erdőtelepítést végeztünk, ebben az évben a költ
ségvetésből már csak 3 ezer hektárra futja. Befolyásolja ezt a
tulajdonviszonyok rendezetlensége is„de belátható időn belül
mintegy 800 ezer hektár mezőgazdasági terület szabadul fel az
intenzív gazdálkodás alól. E területek jelentős részének erdő
sítése a ma élők feladata.
A gyarapítás és a megőrzés a cél, nem a rombolás, de az
új erdőknek nem a közeljövőben elpusztítandók pótlásául kell
szolgálniuk!
Ehhez kérjük minden magyar állampolgár támogatását és
közreműködését.
Budapest, 1993. október 25.
Magyarország Erdőiért
Egyesület

Országos Erdészeti
Egyesület

Magyarország Erdőiért Egyesület
alapítólevél
Mi, a Magyarország Erdőiért Egyesület alapítói országos
társadalmi mozgalom megindítását határoztuk el az erdők
védelméért, új erdők, ligetek, fasorok telepítéséért, a magyar
erdőállomány értékének növeléséért, a magunkhoz, történel
mi hagyományainkhoz méltó, az embert megillető, egész
séges lakókörnyezet létrehozásáért, helyreállításáért.
Mozgalmunk alapja: az ifjúság! - mert valljuk, hogy
nemzeti kincseinket nemcsak örökségül bírjuk, de kölcsön
be is vettük unokáinktól.
Új honfoglalásra van szükségünk, s ennek első törvénye:
legyünk gondos gazdái a természetnek: az erdőknek, vizek
nek, földjeinknek.
Súlyosbodik a merénylet, amit a megelőző korszak elkö
vetett környezetünk, életterünk ellen.
Legelőször azt tudatosítjuk: nincs haszon nélküli erdő!
Hazánk területének - a nagy folyók ágya keresése miatt
- hatalmas része homok. A homokból sivatag lehet, ha nem
törődünk vele. A világ veszedelme a sivatag, a sivatagok,
melyek az éhínség alapjai. A megszelídített homok a bőség
kosara - elég Dánia, Hollandia példáját idéznünk.
A magyar erdőörökség Trianon után egyenlő volt a sze
génységgel: elvesztettük erdőterületeink 84, fenyveseink
csaknem 100%-ál. A két világháború között megkezdett al
földfásítás hazánk erdősültségét 8,7%-ról 12%-ra növelte.
1950-től - nagyságára nézve - Európa második legjelentő

A Faipari Tudományos Egyesület
pályázatot hirdet

főtitkári
állás betöltésére 1994. április 1-től.
A főtitkár feladata lesz: az egyesületi munka
menedzselése, vállalkozási tevékenység
beindítása, az egyesület további működéséhez
szükséges pénzügyi háttér megteremtése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- személyi adatokat,
- életrajzot az eddigi szakmai pályafutás ismerte
tésével,
- felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél
másolatot,
- nyelvtudást igazoló oklevélmásolatot
A pályázatot a Faipari Tudományos Egyesület
Titkárságára kell benyújtani
(1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-9929)
A pályázat benyújtási határideje
1994. január 31.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatokat az 1994. februárban
megválasztandó új vezetőség bírálja el.
Az eredményről március 15-ig értesítést küldünk.

sebb telepítését végezte a magyar erdészet. Ennek eredmé
nyeként ma már az ország 18%-át borítják erdők, de ez a
harmadik évezredre nem elég. Az ország területének ne
gyedrészét kellene erdők borítsák, s a szélsőséges, száraz
ságot hozó időjárás ennek nyomán változhatna kedvezőbb
re. Ehhez a hatalmas munkához az ifjúság erejére, áldozat
vállalására van szükség.
Tettekre váltott közakaratban szunnyad egészséges jö
vendőnk.
A kiindulás gazdasági alapja: legalább másfél millió ha
föld lesz gazdátlan, holnap parlag, mert a terjedő belterjes
gazdálkodás feleslegessé teszi a nehezen művelhető terüle
teket. A látszólag hasznot csak távlatokban hozó erdősítés
mégis az egyik leggazdaságosabb befektetés, a nemzetben,
kontinensben és a Földben gondolkodás egységében.
Az egyesület tevékenységének szakmai hátterét az Erdé
szeti Tudományos Intézet biztosítja.
Az egyesület a teljes nemzet társadalmi alapjára épül.
Tagjaink lehetnek (kívánságunk szerint legyenek!) önkor
mányzatok, iskolák az egyetemekig bezárólag, s termé
szetesen egyének, amennyiben törekvéseinkkel egyetér
tenek.
Úgy fogalmaztunk: bajban vannak az erdők. Legnagyobb
veszedelem az ember részéről fenyegeti: némelyek fel akar
ták és akarják osztani. Az erdő az ország vagyona. Elsősor
ban állami gondozást és védelmet igényel. Az erdészet ek
képpen megalapozott szervezetét nem sikerült még a párt
állam idején sem teljesen felszámolni. Most sem szabad en
gedni ilyen törekvéseknek. Az viszont legyen természetes,
hogy önkormányzatok (községek, városok) teremtsenek al
kalmas, de mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan terü
leten erdőket, ligeteket, jóléti erdőket, fasorokat, akár apró
nak tűnő ültetvényeket, s ugyanez legyen gazdaságos a ma
gánbirtokos számára is.
Az iskolák fiatalsága, cserkészcsapatok vagy őrsök már
most kapcsolódjanak be a munkába. Minden kivágott fa he
lyébe legalább hármat kell ültemi: egyet póüásnak, egyet
biztonságnak, egyet szaporulatnak.
Országos áttekintésű szakcsapatot hoztunk létre a mun
kák elősegítésére.
Erdőgazdaságokhoz kapcsoltan, tájegységenként, me
gyénként és falvanként kell a szerveződést indítanunk. Is
kolákban a szaktanárok (biológusok), egy-egy nagyobb kör
zetben erdész gyakornokok lehetnének a munkák irányítói.
A jelenleg feleslegesnek hitt munkaerőt mozgósítani kell az
általános telepítések indítására, ami nyújtson emberi meg
élhetést A feltételek megteremtéséhez az állam, az illetékes
minisztériumok kell adják az induló tőkét, ugyanakkor mint
egyetemes emberi programhoz, világprogramhoz pályáza
tok útján kell külföldi segítséget kérni a harmadik évezred
megalapozása végett egy szegény kis országnak, ahol min
dig születtek találmányok, kezdeményezések, amelyek az
emberiség érdekében formálódtak.
Hívunk és várunk minden egyetértőt a csatlakozásra!
Budapest, 1993. július 20.
a Magyarország Erdőiért Egyesület alapítói

Sajtóvisszhang
Magyar

Nemzet

Zöld Alternatíva:

Az erdők politikai akciók eszközévé
válnak
„A Zöld Alternatíva az erdők eladásával kapcsolatban nyi
latkozatot juttatott el szerkezstoségünknek, melyben hangsú
lyozzák: „Magyarországon az erdők védelmét, az erdészeti po
litikát kiemelt ügyként kell kezelni. A ma történései ezzel
szemben azt bizonyítják, hiú volt az a remény, miszerint e nem
zeti kincsünk sorsáról a szakmai szempontokat és a tényleges
közösségi érdekeket „összehangoló" politika intézkedik majd.
Erdeink ugyanis újabb - az igazságtétel és a kárpótlás tárgy
körébe tartozó - politikai akciók eszközévé és egyre bizonyíthatóbb módon: áldozatává válnak. Ez indította a Zöld Al
ternatívát arra, hogy felemelje a szavát az erdők érdekében. A
jelenlegi kormány és a parlament ugyanis a kárpótlás mecha
nizmusával egy időben nem alkotta meg az erdőkről, a termé
szetvédelemről, a vadgazdálkodásról szóló szakmapolitikai
koncepciókat és törvényjavaslatokat a közérdeket sértő folya
matok elkerülésére.
Az állam felelőssége, hogy ne alkosson olyan tulajdonszer
zési, tulajdonosi és gazdálkodási elveket, amelyek ellentmon
danak egymásnak, s a gyakorlatban nem behatárolhatóak.
A biológiai sokféleség nem őrizhető meg az erdő és a ned
ves területek pusztítása árán. Kétarcú politika, hogy hazánk
csatlakozik mindazokhoz a nemes tartalmú nemzetközi egyez
ményekhez, amelyek határt kívánnak szabni az emberi pusztí
tásnak, ugyanakkor a valóságban figyelmen kívül hagyja az
ország ökológiai érdekeit.
Az erdő privatizációjának jelenlegi módszerével nem értünk
egyet. Amíg nincs erdőtörvény és nem születtek meg a vonat
kozó, szükséges törvények, erdeink magántulajdonba adása
nem folytatható."
Magyar

Nemzet

Veszélyben a hazai erdők

Kárpótlásra újabb százezer hektár
„Segítségért kiáltanak a hazai erdők, illetve azok a szakem
berek, akik felelősséget éreznek azért, hogy e pótolhatatlan
nemzeti kincsünk ne jusson ebek harmincadjára. A privatizáció
és a kárpótlás vadhajtásaként rendkívüli mértékben megerő
södtek az olyan törekvések, melyek az állami és főként a védett
erdőkből kívánnak maguknak területeket kihasítani, nem is na
gyon palástolva nyerészkedési szándékukat. Jó érzékkel hasz
nálják ki a jogszabályi hiányosságokat, azt például, hogy az
erdők állományértéke nem került be a kárpótlásról szóló tör
vénybe, így az árverezések során a föld aranykorona-értékére
licitálhatnak, de lefelé, az 500 forintos legkisebb értékhatárig.
Ezt akkor is szóvá kellene tenni, ha az erdők, illetve az arra
szolgáló kárpótlási jegyek az igazságtalanul megsértettek bir
tokában lennének. Sajnos azonban jó szimatú brókercégek,
kft.-k felvásárolták - áron alul - a kárpótlási jegyeket, s most
ők vesznek részt az árveréseken. Most újabb 100 ezer hektár
erdőterületet akarnak kárpótlásra kijelölni annak ellenére, hogy
a kormány a kincstári törvény megjelenéséig az erdőgazdasági
vállalatokat tartósan állami tulajdonban maradónak mondta ki

és az ÁV Rt. felügyelete alá rendelte. Azt, hogy a kárpótlási
törvényben nincs szó az állami erdőkről, a legújabb elképze
lések éppúgy figyelmen kívül hagyják, mint azt, hogy a kár
pótoltak jelentős része kevéssé törődik az erdő többcélú ren
deltetésével, minél előbb, minél nagyobb haszonhoz akar jut
ni."
(sárvári)
Űj

Magyarország

Tiltakozás az erdők elherdálása ellen
Kárpótlás - nemzetellenesen?
Magyar

Rádió

Oxigén
„Félő, hogy az új erdőtulajdonosok mielőbb pénzt akarnak
látni, és ez mértéktelen erdőirtáshoz vezet.
Nem a privatizáció ellen vagyunk, de mindenféleképpen az
ellen, hogy az erdőket nagyon kis pénzért felvásárolják, és utá
na kivágják. Sajnos a licitáláskor az erdők aranykoronaértékét
veszik figyelembe, és nem az erdő valódi értékét. Az 500 fo
rintért vett területen állhat százéves tölgyes, ami milliókat ér.
Az új tulajdonos sokszor nem abban érdekelt, hogy megőrizze
az erdőt. Amíg nincs új erdőtörvény, addig az erdők privatizá
lásra moratóriumot kell elrendelni. Elfogadhatatlan az, hogy
kárpótlásra védett területeket jelöljenek ki, és minden eszközt
fel kell használni annak érdekében, hogy a természetvédelmi
területeket megőrizzük, mert ebből mindenkinek haszna van.
Az erdő nemcsak a fát jelenti. Ha elpusztítják a természeti
értékeinket, az mindenkit érinteni fog az országban.
Erdőbirtokossági társulásokat kell létrehozni, ahol nagyobb
egységekben lehet az erdőket kezelni. Meg kell tenni mindent,
hogy azokat a lobby-érdekeket háttérbe szorítsák, melyek az
erdők elpusztítását irányozzák elő."
Falurádió
„...Különböző cégek, akik pénzüket kárpótlási jegyekbe fek
tették, és most futnak a pénzük után, akár a korrupciótól sem
visszariadva igyekeznek kicsikarni a legjobb faállománnyal
rendelkező és már a fekvésénél fogva is sokat érő - így többek
között a Balaton környéki - erdőgazdaságok területeinek a kár
pótlásba való bevonását. Ez csakugyan valós veszély, de emiatt
kár volna leállítani, befagyasztani válogatás nélkül minden er
dőnek a kárpótlásba vonását. Arról nem is beszélve, hogy a
jelenlegi törvények a súlyos kötelezettségek egész sorát róják
az erdőtulajdonosokra. Fakitermelést csak az erdőfelügyelőségek által jóváhagyott üzemterv alapján folytathatnak, a kiter
melt fa minden köbmétere után tekintélyes 300-800 forintos
erdőfenntartási járulékot kell fizetniök, ráadásul a fahasználati
lehetőségek mellett azonnal megjelennek az erdőfelújítási kö
telezettségek, amelyek ugyancsak jelentős összegekbe kerül
nek. Aki ezen kötelezettségek teljesítését vállalja, azoktól én
bizony nem félteném, nem sajnálnám az erdőt, sőt biztosra
veszem, hogy a saját vagyonukat jelentő értékes faállományra
jobban vigyáznak, mint jelenleg az állami erdőgazdaságok,
amelyiknek egyikétől a cégvezető minapi nyilatkozata szerint
évente húszmillió forint értékű fát lopnak el. Ami persze me
gint csak aláhúzza, bizony félteni kell az erdeinket, de világo
san látni kell, hogy kitől."

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Ilkei Csaba független képvi
selőtársunk kérdése hangzik el dr. Szabó Tamás tárca
nélküli miniszterhez. Lehet-e brókerek prédája az állami
erdő? címmel. Dr. Ilkei Csaba képviselőtársamat illeti a
szó.
DR. ILKEI CSABA (független): Elnök úr! Tisztelt Or
szággyűlés! Tisztelt Miniszter úr! Előbb májusban, majd
szeptemberben nyújtottam be kérdést a földművelésügyi tár
ca vezetőjéhez az állami erdők elherdálásával, felparcellá
zásával, illetve az új erdőbirtokossági társulatok megalakí
tásának szükségességével kapcsolatban.
Miniszter úr válaszában - legutóbb október 5-én - azt
ígérte, hogy a törvényi megoldást hozó tervezetet még az
ősz folyamán benyújtják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a törvényt ez az Országgyűlés a ciklus végéig el is tudja
fogadni.
A lapokban, és ez október 25-én volt, idézem: „Az erdők
elherdálására készülő újabb merénylet ellen emelte fel sza
vát és tiltakozott az. Országos Erdészeti Egyesület és a Ma
gyarország Erdőiért Egyesület."
Ők abból indulnak ki, hogy a kárpótlási törvényben nincs
szó az állami erdőkről, mégis több ezer hektárt jelöltek ki
e célra az állami erdőgazdaságok területéből.
Az erdők köztudottan adagosán csak 4 aranykorona ér
tékűek, szemben az egyéb földekre jellemző, hektáronkénti
20 aranykorona-értékkel. Ezért, ha nincs licit, igen olcsón
lehet megszerezni egy hektár erdőt. Egyesek gyakran 500
Ft/aranykorona áron jutottak alkalmanként több millió fo
rintot érő faállományhoz. Például ha valakinek 20 aranyko
rona értékű, tehát körülbelül egy hektárnyi szántóját vették
el, akkor kiindulva az 500 forintos árból, ezért akár 5 hek
tárnyi erdőt is kaphat.
Az erdészeti szakemberek arról tájékoztatták a nyilvá
nosságot - több képviselőt, így engem is - , hogy újabb
százezer hektár állami erdőterületet akarnak kárpótlásra ki
jelölni. A kárpótlási jegyek értékmegőrzési szándékával bi
zonyos bróker-részvénytársaságok pályázatokat készítettek,
Hogyan teremthetjük meg a kárpótlási jegyek keresletét?
címmel.
Az erdő mint szabad préda szellemében kiválasztották
azokat a Balaton-környéki erdőgazdaságokat, amelyek er
dőállományuk minőségéből és földrajzi elhelyezkedésükből
eredően még nyereségesen gazdálkodnak, mutatnak rá az
említett erdészek. A brókerek szerintük azt tervezik, idézem:
„Itt olyan ingatlanbefektetési alapot kívánunk létrehozni,
amelyet kárpótlási jegyért lehetne jegyezni, és amely létre
jötte után megvásárolná az államtól a tulajdonában lévő
erdők egy részét. A befektetők 15% osztalékot ígérnek, ami
egyébként képtelenség. Ez csak az erdők kirablásával és az
egész társadalom jövőjének veszélyeztetésével érhető el."
Ismétlem, az erdészek szerint. Ők úgy értékelik, hogy - és
ezt szó szerint idézem - „A kárpótlási jegyek bizonyos része
már rég nem a kárpótoltaknál, hanem alacsony értéken fel
vásárolva a brókerházak tulajdonában találhatók. Ezek a
szervezetek futnak a pénzük után, és remélik, hogy a tör
vényhozást és a kormányt megtévesztve elérhetik céljukat."

Mindezek alapján kérdezem tisztelt miniszter urat,
mi a véleménye az említett erdészeti egyesületek azon
javaslatáról, hogy a magyar erdők jövőjének önös érde
kekből való veszélyeztetése miatt a Parlament - idézem
a folytatásban - „állítsa le az erdők további elidegenítését,
a föld-, a kincstári, a környezet-, illetve a termé
szetvédelmi, az erdő- és az erdőbirtokossági törvények
megalkotásáig."
Megjegyzem, miniszter úr, mások, tőlem függetlenül, de
ugyanezen cél érdekében nyújtottak be önálló indítványt.
Várom szíves válaszát.
(Taps a bal oldalon.)
ELNÖK: Köszönöm. A kérdésre dr. Szabó Tamás tárca
nélküli miniszter válaszol.
DR. SZABÓ TAMÁS tárca nélküli miniszter: Elnök úr!
Tisztelt Képviselőtársaim! Ez egy szabad ország, mindenki
az ellen emeli fel a szavát, amiért éppen akarja, ha van
alapja, ha nincs.
Szeretném kijelenteni, hogy nem lehet brókerek prédája
az állami erdő, ahogy Ilkei képviselőtársam fogalmazott.
Sem a kormány, sem magam nem támogatok olyan megol
dást, amely Magyarország erdeit veszélyeztetné. Egyébként
egyetértek mindazokkal, akik az erdők kezelése, az erdő
vagyonával való gazdálkodás hosszú távú feladatait tartják
a szemük előtt, és az is tény, hogy a magyar erdők védel
méhez és a hosszú távú hasznosításhoz nélkülözhetetlenek
azok a jogszabályok, amelyek ma még nincsenek megal
kotva.
Engem úgy tájékoztatott az érintett és illetékes miniszter,
hogy hamarosan a Ház elé terjeszti a kormány a vonatkozó
törvényeket.
Kötelességem ugyanakkor tájékoztatni önöket, hogy az
állam tulajdonosi szervezeteinél semmilyen olyan döntés
nem született, ami veszélyeztetné a magyar erdőket.
A kárpótlási jegyekkel szembeni fedezet kiszélesítésére
elkezdődött egy szakmai munka, amely a jegyek számottevő
bevonása mellett az erdőterületek egybentartását tekinti cél
jának. Jelenleg két elképzelés körvonalazódott, de erről még
semmilyen döntés nem született. Az egyik egy befektetési
alap-konstrukció, ahol a befektetési alapokban a többségi
állami tulajdon biztosítaná a nemzeti, állami érdek védel
mét, az erdőterületek elaprózódásának megelőzését.
A másik egy befektetésialap-konstrukció, ami olyan,
hogy a vizsgálat tárgyát képezi az a megoldás, melynek
révén a kárpótlási jegyeket az Erdőgazdasági Rész
vénytársaság részvényeire lehet cserélni. Hangsúlyozom,
szakmai előkészületek folynak, döntések még nem szület
tek.
Meggyőződésem, hogy e munkában nélkülözhetetlen
a szakmai szervezetek és az érdekképviseletek részvéte
le. Személyesen fogok szakmai konzultációt folytatni a
jövő héten az Országos Erdészeti Egyesület és a Magyar
országi Erdőért Egyesület vezetésével, mert valóban ta
pasztalataik fontosak a konstrukció kialakítása szem
pontjából.
Szeretném végül biztosítani önöket, hogy személyes fe
lelősséget és elkötelezettséget érzek az erdők megőrzéséért
és gyarapításáért. Köszönöm.
(Taps a kormánypártok padsoraiban.)

«

(Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy az Országgyűlés sür
gősséggel napirendre tűzte az erdőkkel való kárpótlás kér
dését, melyről tárgyalása után beszámolunk. A szerk.)

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
állásfoglalása a fagazdaság helyzetével kapcsolatban
A három éve folyamatban lévő rendszerváltás a fagazdaság területén is alapvető változásokat
indított el. Nyilvánvaló, hogy az előző évtizedekben kialakult tulajdoni, termelési és szervezeti
struktúra keretei hosszabb távon nem tarthatók, de a változás a gyakorlatban lassan történik.
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség ebben az „ÁLLASFOGLALÁS"-ban a magyar
erdőgazdálkodás és elsődleges faipar működésével és átalakulásával kapcsolatos jelentősebb prob
lémákat gyűjtötte össze és az 1993. szeptember 15-i taggyűlésen megvitatva, az alábbiakban rög
zítette.

1. Erdőtulajdonlás
A legnagyobb gondot az okozza, hogy az ágazat sorsát
meghatározó alapvető törvények nem születtek meg (föld-,
erdő-, vadászati, környezetvédelmi törvények). Az eddig
megjelent önkormányzati, kárpótlási és számviteli törvé
nyek rendelkezései pedig sokszor nem veszik figyelembe a
fagazdaság, de főleg az erdőgazdálkodási tevékenység sa
játosságait.
A folyamaiban lévő kárpótlás erdőre vonatkozó szabályai
nem egyértelműek. A gyakorlat feladta azt az eredeti kor
mányálláspontot, hogy az erdőterületek csak az első tételes
visszaigénylés mértékéig vonhatók be a kárpótlásba. A több
lépcsőben megjelent kárpótlási törvények szinte korlátlan
lehetőséget adnak az állami erdőterületek kárpótlásba voná
sára. A gyakorlati végrehajtás rendkívül differenciált, de
mindenütt egyértelműen olyan helyzet alakul ki, hogy a kár
pótlásba bevont erdőterületek átmenetileg gazdátlanná vál
nak, azok védelme és őrzése nincs biztosítva. Ezen túlme
nően a folyamatban lévő erdőfelújítási, erdőfenntartási
munkákat senki nem végzi el, ami rendkívül káros az er
dőállományok jövőjére és össztársadalmi érdekeket is sért.
További bizonytalanság alakul ki a termelőszövetkezet
ben maradt tagok erdőtulajdonának kijelölésében, valamint
a kárpótlással erdőtulajdonhoz jutott nem szövetkezeti tagok
erdeiben való közös és szakszerű erdőgazdálkodás megszer
vezésében.
Az állami erdőkkel együtt bizonyos, az erdőben lévő tár
gyi eszközök is (pl. utak, műtárgyak, erdészházak, vasutak)
a kincstári vagyon részévé válnak. Sürgősen tisztázni kell
ezek fenntartási, felújítási és bővítési feladatai elvégzésének
forrását.

Javaslatok:
1. A természetes és természeteshez közel álló, valamint
a környezetvédelmi és össztársadalmi szempontból kiemelt
jelentőségű erdőterületeket a Földművelésügyi Miniszté
rium Erdészeti Hivatala haladéktalanul jelölje ki és tegyen
lépéseket annak érdekében, hogy a kárpótlásra kijelölésbe
a Földrendező Bizottságok ezeket ne vonhassák bé.
2. A termelőszövetkezetek átalakulása, valamint a kár
pótlás kapcsán magántulajdonba kerülő sok kis területű erdő
szakszerű kezelésének biztosítása érdekében sürgősen a Par
lament elé kell terjeszteni a közösségi erdőhasználatról (er
dőbirtokossági társulat) szóló törvény tervezetét.
3. Az új erdőtulajdonosok, illetve közösségeik részére az
érvényes jogszabályokat és szakmai követelményeket is
mertető tájékoztatókat, kiadványokat kell sürgősen szer
keszteni és ezeket díjmentesen terjeszteni.
4. Azonnal napirendre kell tűzni az országos erdészeti
szaktanácsadói hálózat megszervezését.
5. Érvényt kell szerezni annak a törvényi előírásnak,
hogy az erdőterületek kárpótlásra kijelölése és a birtokba
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adás közötti időszakban az eredeti tulajdonos, illetve kezelő
köteles gondoskodni az erdő őrzéséről, védelméről.
6 . Szükséges lenne megvizsgálni olyan rendelkezés ki
adásának lehetőségét, amely kimondaná, hogy: állami erdő
ket csak akkor lehet bevonni a kárpótlásba, amikor már
minden más művelési ágban lévő terület (szántó, rét stb.)
elfogyott.

II. Altalános erdőgazdálkodási problémák
Az erdőgazdálkodást nehezíti, hogy folyamatosan csök
ken a fakitermelés. Még súlyosabb, hogy ennek a csökkenő
fatömegnek a piaca is beszűkült belföldön és külföldön is.
Az összes fatömegen belül egyre nagyobb hányadot tesz ki
a tűzifa, a rostfa és a papírfa aránya, melynek piaca az ál
talánosnál is rosszabb. Ezért az erdőgazdálkodók bevételei
a korábbi időszakhoz mérten apadnak.
Az eredményeket rontja az utolsó évek aszályos időjárá
sa, amely az erdőfelújítási kiadásokat rendkívül megnövelte,
s ugyanakkor az egységárral elszámolható bevételeket csök
kentette. Az erdőkkel szembeni társadalmi elvárások egyre
növekednek, melyek teljesítése nem mindig számolható el
központi források terhére.

A Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke
Köln, 1993. október 25.
Schmotzer András elnök úrnak,
Országos Erdészeti Egyesület
Budapest, Fő u. 68. 1027
Tisztelt Elnök Úr!
Szívből köszönöm jókívánságaikat és bi
zalmukat.
Köszönti:

Antall József

Az erdőfelújítási és erdőtelepítési egységárak nem fede
zik a ténylegesen jelentkező költségeket. Hasonlóan vesz
teséges tevékenység az első nevelővágások végrehajtása, és
félő, hogy ezek a munkák elmaradnak.
A fentiek következtében is 1992-ben az erdőgazdálkodási
tevékenységet folytatók összesített mérleg szerinti eredmé
nye megközelítette a -300 millió forintot.
Az Erdészeti Alapról szóló törvény és annak végrehajtási
rendelete között a költségfinanszírozási, illetve ezzel szem
ben a normatív (egységáras) elszámolási megoldást illetően
ellentmondás van. Az Erdészeti Alapból pályázat útján el
nyerhető támogatások forrása az előző fejezetben elmondot
tak miatt is (csökkenő kitermelés) teljesen bizonytalan. A
szektorsemleges keresztfinanszírozás (jövedelemátcsoporto
sítás) a gyakorlatban egyre nehezebben működtethető.
A szakszerű erdőgazdálkodás megfelelő úthálózat nélkül
nem képzelhető el. A jelenlegi rendelet érthetetlenül a 40%os (ami egyébként is kevés) állami támogatást csak a 100
millió forint termelési érték alatti gazdálkodónak biztosítja.
Ezzel a 22 állami erdőgazdaságot kizárta a támogatásból.
A kisebb erdőtulajdonosok pedig nem építenek utat.
Az erdőfelügyelet jelenlegi lehetőségei mellett hatósági
feladatait nem tudja hatékonyan elátni. A magánerdő-tulaj
donosok számának növekedése miatt adminisztratív mun
kájuk egyre több lesz, és ez máris az erdőállományok vé
delmének rovására megy.
A kárpótlási törvények alapján irreális igény jelentkezik,
melynek oka kettős: részben nem ismerik az erdőgazdálko
dás kötöttségeit; részben pedig az erdőterületek aranykorona
értéke nagyon alacsony, és a faállomány értéke nem szere
pel az induló árverési árban.

Javaslatok:
1. Az AV Rt. Igazgatósága nagyon gyorsan fejezze be
az erdőgazdasági vállalatok társasággá alakítását, egyértel
műen rendezve az erdőterületek használati és kezelési jogát
is.
2. Az illetékes szakhatóságok készítsenek javaslatot az
erdők fenntartása érdekében az erdőgazdálkodási tevékeny
ség általános támogatására, amelyet lehetőség szerint már
az 1994-es költségvetésbe be kell építeni.
3. Az Erdészeti Alap szektorsemleges működtetéséhez
már 1993-ra külső forrás igénybevételére van szükség. Erre
a Földművelésügyi Minisztériumnak a Kormány által az ag
rártevékenység (és ebbe az erdőgazdálkodás is értelemsze
rűen beleértendő) támogatására biztosított keretből megvan
a lehetősége. Egyidejűleg fel kell oldani a Földügyi Ala
pokról szóló törvény és a vonatkozó miniszteri rendelet kö
zötti ellentmondást úgy, hogy a törvényben szereplő állás
pontot (ellenőrzött költségfinanszírozás) kell érvényesíteni.
4. Az erdőtelepítések támogatását 90-100%-ra kell emel
ni, és meg kell fogalmazni a faültetvények támogatási rend
szerét is.
5. Az erdei feltáróút-építés állami támogatását a birtok
nagyságtól, illetve a termelési érték nagyságától függetlení
teni kell.
6. Az erdőtervek készítése állami kötelezettség maradjon,
tekintettel az erdők általános társadalmi és környezeti sze
repére, valamint az erdőtulajdonos jogainak a mindenkori
erdőtörvény szerinti korlátozott érvényesíthetőségére.
7. Az erdőfelügyelőség jelenlegi hatósági intézkedései
nek a mainál határozottabban érvényt kell szerezni.
8. A kárpótlási törvények alapján kijelölhető erdőterüle
tek mennyiségét legfeljebb az adott település területének
művelési ág megoszlásának arányában indokolt meghatá

rozni, de meggondolandó olyan állásfoglalás is, hogy állami
erdőt csak akkor lehet kijelölni, ha minden egyéb terület
már elfogyott.
9. A 60 hektár alatti erdőbirtokkal rendelkezők részére
egyszerűsített erdőtervet és felügyeleti eljárást, továbbá ter
melőeszköz beszerzéseikre támogatási rendszert kell kidol
gozni.
10. Az erdők szakszerű kezelése miatt szükséges fakiter
melésből adódó papírfa exportjának támogatása szükséges
normatív alapon, valamint intervenciós megoldásokkal kell
segíteni a rostfa fokozott hazai felhasználását. Támogatni
javasoljuk a tűzifa (mint kénmentes, a környezetet legke
vésbé szennyező energiahordozó) hazai felhasználását is.
Hosszabb távon: az iparpolitika részeként a fa lap- és le
meztermelés bővítését, valamint a fa alapú cellulózgyártás
újbóli beindítását javasoljuk támogatni.

III. Fafeldolgozás és fakereskedelem
Az erdőgazdálkodás előző fejezetben vázolt gondjainak
jelentős része abból is adódik, hogy a kitermelt faanyag
hazai piaca, azaz. a fafeldolgozás (a fűrészipar, a fa csoma
golóanyagok gyártása, a lap-lemezipar, a cellulózipar, az
épületasztalos-ipar és a bútoripar) jelentősen visszaesett.
Másik ok, hogy: exportálni is kevesebbet lehet az általános
gazdasági visszaesés miatt.
A fatermékek és faáruk bel- és külkereskedelme gyakor
latilag teljesen liberalizált, s e téren a szabadpiac törvény
szerűségei érvényesülnek. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb
gazdálkodói érdek: az áru és árfolyamatok bizonyos mérté
kű kézben tartása, amihez önkéntes alapon az összes termék
esetében jó keretet biztosíthat a Szakmai Szövetség, az er
dészeti termékekre pedig a jogszabály terméktanács hatósá
gi elismerését is lehetővé teszi.
Néhány feldolgozott faáru esetében, a hazai ipar védelme
végett, az importkorlátozás módszereit is célszerű kidolgoz
ni.
A hazai faanyag-források vizsgálata alapján egyértelmű,
hogy a papírfa, rostfa árukörben legnagyobb a kínálat. A fa
energetikai célú felhasználásának növelésével, amely egyér
telműen környezetkímélő, a fakitermelésünk 40-50%-át ki
tevő tűzifa piacát jelentősen bővíteni lehetne.
A helyes ipari befektetési és kereskedelmi döntéseket ne
hezíti, hogy a gazdálkodók széles köre részére nem hozzá
férhetőek a fagazdaság rövidebb-hosszabb távú tendenciái
nak elemzésére alkalmas, feldolgozott, országos termelési,
bel- és külkereskedelmi statisztikák.

Javaslatok:
1. Egyes faipari termékek esetében importkorlátozó ipar
védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.
2. Az erdészeti termékek területén további lépések szük
ségesek a termelést és forgalmazást befolyásoló önkéntes
tagságon alapuló önálló terméktanács létrehozására, addig
is a - megfelelő képviseleti arányt biztosító - Szakmai Szö
vetség láthatja el ezt a feladatot.
3. A fa alapú lap-lemezipar fejlesztését elősegítő állami
intézkedések rendjét ki kell dolgozni és meg kell vizsgálni
a fára alapozott hazai cellulóz- és félcellulóz-gyártás újbóli
beindításának lehetőségeit.
4. Az alacsony értékű faanyag (tűzifa) energetikai fel
használását környezetkímélő volta miatt is preferálni szük
séges.
5. Biztosítani kell, hogy a gazdálkodók hozzájuthassanak
a fagazdaságra vonatkozóan a megfelelően részletezett és
feldolgozott szakstatisztikákhoz.

Dr. Kulin Ferenc, az Országgyűlés kulturális bizottsá
gának elnöke soproni útja alkalmából felkereste egyete
münket is. A fogadáson, melyen jelen voltak dr. Winkler
András, rektor, dr. Németh Károly, rektorhelyettes, Tamásyné dr. Bánó Margit, a Faipari Mérnöki Kar dékán
helyettese, dr. Koloszár József, az Erdőmérnöki Kar dé
kánja, dr. Károlyi Gyula főtitkár, Palánki Gábor, erdő
mérnökhallgató, Pintér Miklós, a Hallgatói Önkormány
zat elnöke, Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok főszerkesz

tője, valamint a soproni MDF részéről Borsónyi Zoltán,
elnök; dr. Szarka László, elnökhelyettes és Nagy László,
szóba kerültek az oktatással és az erdők helyzetével kap
csolatos kérdések. Kulin Ferenc kifejtette, hogy eredmé
nyes politikai munkát csak úgy érhet el az ágazat, ha a
vezető pártok frakciójában is megkapja a többségi támo
gatást. Ajánlatos a felmerült kérdéseket a nagypolitikai
folyamatokkal összefüggésben elemezni, mert így több
esély van a szakmailag eredményes törvénykezésre.

E R D Ő V É D E L M I ,.
H Í R L E V É L 4 t 1
Az ERTI Erdővédelmi Osztályának kiadványa
Az erdők sorsáért aggódó szakmai és laikus közvélemény érdeklődését lesz hivatott kielégíteni a bemutatott
időszakos kiadvány. Maximum 4 oldalon az aktuális erdővédlemi problémákat, jelentősebb vagy éppen különleges
kártételeket, egy-egy veszélyes (esetleg új) kártevőt vagy kórokozót, növényvédelmi technológiát stb. tervezünk bemu
tatni. A „hírlevél" hasábjai mindenki előtt nyitottak. Mindenekelőtt az erdővédelmi szakmérnökök jelentkezését várjuk
rövid, lényegre törő híradásokkal. Az Erdővédelmi Hírlevél sorszámozott példányai lefűzhetők lesznek, tervezzük egy
színes borító elkészítését is. A kéziratokat, rövid feljegyzéseket az ERTI Erdővédelmi Osztályára kérjük küldeni, ahol
a szerkesztés történik. A kiadványt minden érdeklődőhöz eljuttatjuk - terveink szerint díjmentesen, remélve, hogy
érdekes és gyors szakmai információcserét lehetővé tevő kiadványt indítunk útjára. Várjuk a kéziratokat.
Dr. Tóth József

Megdőlt egy általános erdőpusztulási elmélet
Az erdőpusztulási jelenségek első jelentkezésekor
úgy vélték, hogy az erdőt ért károsodások kiter
jednek az összes erdővel borított területre és fa
fajtól függetlenül is jelentkezni fognak. Ezt a
nagyrészt német kutatók (Ulric, Schütt) által ter
jesztett elméletet a most már 10 éves módszeres
kutatómunka eredményei cáfolják. Mégpedig a
következő tények:
Kártünetek nem egyértelműen jelentek meg a kü
lönböző fafajú erdőkben. A károsodások és rege
nerálódás jelenségei fafajonként eltérő mértékben
alakultak és térbeli különbözőség is mutatkozott
ezek jelentkezésében. Az évgyűrűelemzések nem
jeleztek mindenütt növedékvisszaesést, sőt néhol
még javulás is mutatkozott. Nem tudtak sem idő
beli, sem térbeli kapcsolatot kimutatni az erdőkár
és légszennyezés mutatói között Végezetül az er
dőtörténeti kutatásokból kiderült, hogy már a
század elején is voltak olyan korcm^tkulásos je
lenségek lucfenyvesekben, amilyent most az er
dőpusztulás jeleiként értékelnek.
(Unasylva 1993.3. sz. 39-49. o. Ref.: Víg Péter)
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Interjú Niesslein professzorral
Kedves Professzor úr! Kérem nyilatkozzon az Erdészeti
Lapok olvasóinak, hogy mi célból tartózkodik hazánk
ban?
Ismeretségem az önök országával régi keletű. A soproni
egyetemmel még a freiburgi egyetem dékánjaként, szinte
hagyományos kapcsolatot tartottam. A politikai változás
most lehetőséget adott arra, hogy szorosabb legyen az
együttműködés. Jelenleg az Erdészeti Hivatal meghívására
jöttem önökhöz véleménycserére, tanácsadásra. A politikai
változás természetes velejárója a gazdasági téren bekövet
kező változás. A felmerült problémákra, vitás kérdésekre
adandó válaszhoz szeretnék tapasztalataim alapján tanácsot
adni. Ez részben a gyakorlat, részben a tudományos isme
retek területére vonatkozik. Itt részben az Ausztriában szer
zett tapasztalataimra is támaszkodom.
• Mennyire ismeri Professzor úr a magyar erdőgazdálkoI dás jelenlegi nagy kérdéseit?
Elég sokat beszélgettem még a rendszerváltás előtt és
utána is különböző erdőgazdaságok vezetőivel, szakem
bereivel. Ezek alapján három fő megvitatandó problémakört
látok. Az államerdészet újraszervezését, a magán-erdőgaz
dálkodás beindítását, valamint az erdőgazdálkodás és a ter
mészetvédelem kapcsolatának hatékony rendezését.
I Ismerve Ausztria államerdészetének jelenlegi helyzetét,
I mit tud tanácsolni a magyar átalakítás kérdésében?

Abból kell kiindulni, hogy jelenleg egész Európában ka
tasztrofális a fapiac helyzete. Ilyen nyomott árak mellett
nyereségesen gazdálkodni szinte lehetetlen, legalábbis igen
nehéz. Csupán helyzeti előnyök dönthetik el egy-egy gaz
dálkodó sorsát. Az inflációs szint viszonylatából nézve a
faárak azonosak maradtak. Ezt a piaci hátrányt szerte
Európában csak a jól működő nagy feldolgozó üzemek tud
ták túlélni belső költségmegtakarítással vagy a tartalékok
racionális felhasználásával. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket
elemezve több ország szakembereinek véleménye alapján
meg kell állapítani, hogy van még mozgástér a racionalizá
lás terén.
A természetközeli erdőgazdálkodás mondhatni életbe vá
gó, hiszen a társadalom megítélése döntő fontosságú most
is, de a környezeti tényezők romlásával az ezzel kapcsolatos
felvetések megkerülhetetlenek lesznek.
Ön szerint milyen fékeket vagy megkötéseket kell érvé
nyesíteni az erdők magánkézbe juttatásánál, különös te
kintettel a magyar viszonyokra, ahol nemcsak tőkefelhal
mozás céljával vásárolják az erdőket, hanem rövid távú
haszon reményében is?
Erre a kérdésre felelősséggel nem válaszolhatok, mert az
állami erdők magánkézbe adása elsősorban politikai döntés,
és mint ilyent, nem ismerem eléggé a magyar viszonyokat.
Azt azonban bizton állíthatom, hogy két célt kell szem előtt
tartani. Az erdőbirtok a falusi lakosság részére megélhetési

Meghívó
Erdészeti Szakmai Konferenciára
A WOOD TECH Erdészeti és Faipari Szakvásár keretében
1994. április 21-24. között ismét megrendezzük
az Erdészeti Szakmai Konferenciát.
A konferencia tervezett témakörei:
erdőgazdálkodás, erdő és környezetvédelem, erdő és víz, erdészeti politika,
az erdőgazdálkodás műszaki feltételei.
Előadás tartására várjuk mindazok jelentkezését, akiknek a fenti témakörökben monda
nivalójuk van, és előadásaikkal hozzá tudnak járulni a konferencia sikeréhez. Jelentkezni
az EFE Erdőmérnöki Karának Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékén lehet 1993. de
cember 31-ig, a tervezett előadás maximum 25 soros összefoglalójának leadásával. Kérjük,
hogy az összefoglaló sorrend szerint tartalmazza: az előadás címét, a szerző nevét, a
szerző beosztását, majd a lap alján a szerző levelezési címét.
Az előkészítő bizottság által elfogadott előadásokat egy kiadvány formájában a konferen
ciával egy időben szeretnénk megjelentetni. Kérjük az előadókat, hogy legfeljebb 5 oldalas
előadásukat nyomdakész állapotban bocsássák a szerkesztők rendelkezésére, később meg
adott időpontban és forma szerint.
Az OEE, ERTI, E.KF.M. Kft., EFE EMK nevében:
Dr. Kosztka Miklós

tényező, hiszen az a kapcsolat, amit életvitelénél fogva nyá
ron a mezőgazdaságban, télen az erdőben folytathat, telje
sebb foglalkoztatottságot, kiegészítő jövedelmet jelent.
Ezért elsődleges cél a parasztok erdővel való ellátása.
Ezen túlmenően ajánlatos lenne 6-10 ezer hektár körüli er
dőbirtokokat létrehozni. Ezek megalakulása azért is ajánla
tos, mert húzóerőként és bizonyos értelemben konkurencia
ként lennének jelen a nagy állami erdőgazdaságok mellett.
A magán-erdőbirtokokon természetesen az erdőtörvényben
meghatározottak szerint kell a szakmai követelményeket be
tartani. Szakmai felelősséget kell megkövetelni különösen
ott, ahol a tulajdonos nem szakember. Az erdőtörvényben
két fontos kérdésnek kell megjelennie. Az egyik az, hogy
a közösség érdekeit az erdőknek kell biztosítania, a másik
pedig, hogy a magánerdő-tulajdonosokat minél jobban be
kell kapcsolni a szakmai tudás elsajátításába, és éreztetni
kell a felelősséget.
Nálunk ez nehéz feladat, hiszen az embereket az elmúlt
negyven évben oly sokszor csapták be, fosztották ki,
hogy a bizalmatlanság terhével nehéz lesz szakmai érve
ket foganatosítani. Végső ellenérvként alkotmányjogi
észrevételek is elhangzanak.
Németországban is hasonló a probléma. Ott is foglalko
zott vele az alkotmánybíróság. A magántulajdonnal a tulaj
donos látszólag azt csinál amit akar. de azért a társadalmi
érdekeket képviselő előfeltételeket meg kell határozni. A tu
lajdon használatával nem károsíthatunk mást. Ez is alkot
mányjogi kérdés. Az erdő esetében különösen sajátságos a
helyzet. Ennek a lényege az erdők tartamos gazdálkodásá
ban van, hiszen semmilyen más gazdálkodási ágban nincs
száz év körüli periódus. Ma kell dönteni, hogy száz év múl
va milyen legyen a végtermék. Tehát itt lényegében a magánrendclkezési jog beszűkítéséről van szó a következő ge
nerációk érdekében. A szakszerűen végzett erdőnevelési
munkák a lehető legoptimálisabb eredményt hozzák a köz
és a tulajdonos számára is. Még akkor is, ha most kerül
pénzbe cs csak később jelentkezik a bevétel. Ezt a tulajdo
nosoknak tudomásul kell venniök.
I
|

I Nevezetesen az egységes államerdészeti szerveződés
I központi költségvetéssel, illetve a részvénytársasági forI ma. Önnek mi étről a véleménye?
Engedtessék meg egy előzetes megjegyzés ezzel kapcso
latban. Az önöknél kialakult helyzet sajátságos, amibe külső
véleménnyel beleavatkozni természetesen nem lenne sze
rencsés, és nem is akarok. A kérdés szakmai részét termé
szetesen vállalom, hiszen ez ügyben hívott meg vélemény
cserére az önök minisztériuma. Azt hiszem - mert van rá
tapasztalat - , hogy részvénytársasági formába is lehet az
erdőket szakszerűen kezelni. Hiszen a tulajdonos az állam
marad, és mivel erdészek a vezetők, okkal remélhetjük,
hogy ők sem fognak rosszabbul dolgozni, mint eddig. Az a
sok-sok magán-erdőgazdaság, ami Ausztriában és Németor
szágban van, és ahol a nyereséges gazdálkodás a cél, példa
erre. S meg kell mondanom, hogy az erdőművelési munka
ugyanolyan jó itt is, mint az államerdészetnél. Ez az egyik
oldal. A másik kérdés, hogy mit fog csinálni a rész
vénytársaság az erdővel. Kél előírást feltétlen be kell tartani.
Az állammal, mint tulajdonossal, használati szerződést kell
kötni, amiben Ic kell rögzíteni a társadalom érdekeit. Más
részt a részvénytársaság tulajdonosa ugyanaz az állam, akié
az erdő. A felügyelőbizottságokon keresztül oda tud hatni,
hogy a gazdálkodás optimális és szakszerű legyen. A hát
térben ott a garancia: az erdőtörvény.
Ausztriában most készítenek elő egy új törvényt,
amellyel az állami költségvetéstől függeüenebb lesz a gaz
dálkodás. Bizonyosan ugyanabba az irányba megy a folya
mat, mint amit most önök a részvénytársaságok működte
tésével el akarnak érni. Kisebb kötődést a költségvetéshez.
Természetesen minden ami új, az szokatlan, és az érintettek
az átmenettel bizonytalanságot éreznek. Az államerdészeti
elképzelés nyilván abból indul ki, hogy a közösség érdekeit
jobban tudja érvényesíteni. De az a tapasztalatunk, hogy
azok a gazdaságok, amelyek az állam közvetlen befolyása
alatt vannak, ahol a Pénzügyminisztérium mondja meg,
hogy mennyi pénzt lehet kiadni - ezeknek nehézségeik van
nak az optimális ökonómiai fejlődés terén.
Kilépve az országos és európai régióból, az erdők pusz
tulását, pusztítását a fogyasztói társadalom filozófiájának
köszönhetjük. Elérhetünk-e oda, hogy a hatalmas kon
szernek saját jóhírük érdekében erdőtelepítéssel csinál
nak reklámot termékeiknek?

Ismeretes, hogy hazánkban jelenleg két irányzat megvalósítása került a szakmában dolgozók problémakörébe.

Dr. Erwin N i e s s l e i n , a Freiburg/breisgatii e g y e t e m
Erdészetpolitikai é s Tájrendezési Intézetének igazgató
ja, e g y e t e m i tanár, e z é v b e n a nyári szemeszter v é g e v e i
n y u g a l o m b a v o n u l . Pályafutását osztrák erdészemberként a Mayr-Melnhof erdőbirtokon, Frohnleitenben
kezdte, majd v e z e t t e a hartbergi stájer tartományi ke
rületi Erdőfelügyelőséget, s v é g ü l vezérigazgatója volt
Bécsben az Erdő- é s Mezőbirtokosok Szövetségének.
Doktori címet a Bodenkultur e g y e t e m e n szerzett erdé
szetpolitikai t u d o m á n y b ó l . KurtMantel e g y e t e m i tanár
halála után m e g h í v t á k a freiburgi e g y e t e m r e é s v e z e t t e
intézetét 1974 óta. M i n d v é g i g alkotó e g y é n i s é g volt. Pa
raszti erdőbirtokossági társulásokat h o z o t t létre, az Erdöbirtokossági S z ö v e t s é g e t jelentősen h a t é k o n y érdek
képviselőként vezette, iránymutatóan m ű k ö d ö t t közre
az erdőtörvény szerkesztésében, é s megbecsült tanács
a d ó volt m e s s z e túl az e g y e t e m i berkeken m i n d N é 
metországban, m i n d Ausztriában. N e m lesz e z másként
nyugdíjas korában sem.

KG.
(Österreichische Forstzeitung, 1993.9.)

Nehéz kérdés. Ez évben készítettem egy ajánlást egy
nemzetközi konvenció kívánatos erdészeti tartalmáról. A
riói egyezmény ugyanis nem tartalmaz semmiféle kötele
zettséget. Pedig kötelező érvényű konvenciókat kellene el
fogadtatni, ami viszont sajnos nem szakmai, sokkal inkább
politikai kérdés. Hiszen a fejleüen országok nyersanyagaik
áruba bocsátásával tengetik gazdaságukat. A fejlett országok
nem mondhatják, hogy ti ne vágjátok az erdőt. Talán egy
nemzetközi erdészeti alap lenne a megoldás. Az ide befolyt
összegből lehetne támogatni a szegény országokat, de csak
akkor, ha következetes és szakszerű erdőgazdálkodást foly
tatnak. Arra nincs esély, hogy mondjuk a trópusi országok
teljesen felhagyjanak a fakitermeléssel. Az európaihoz ha
sonló erdőművelést tudok elképzelni, ami a tartamos erdő
gazdálkodást jelentené a Föld valamennyi erdejében.
|

Köszönöm a beszélgetést.
Pápai Gábor

BARANYA
Ismét bemutatunk egy térséget, ahol komoly erőfeszítéseket tesz az erdészszakma mindazért, hogy valamennyien,
a természettel gazdálkodók közösen keressék a változásokkal járó átmeneti nehézségekből kivezető utat. A magyar
erdők jövőjét alighanem alapvetően az fogja meghatározni, hogy el tudjuk-e hitetni a sok ezer új erdőtulajdonossal,
hogy legjobban akkor jár, ha szakszerűen kezeli új tulajdonát. S hogy ezt elérjük, kinek-kinek a maga területén
kell a felvilágosítást elkezdeni vagy folytatni, mint ahogy Baranyában is teszik.

Baranyában, az erdőgazdaságnál
Fafajok megoszlása
Mecseki EFAG

Öröm számunkra, hogy lehetőségünk van a Baranyában
dolgozó mérnökök gondolatairól beszámolni. Más munka
helyeken - az erdőfelügyelőségtől a természetvédelemig, az
erdőrendezéstől, a vadászattól a gazdálkodásig - más néző
pontból, más érdekeket képviselve látják az erdőt, de mégis
egymást segítve, egymást tiszteletben tartva dolgoznak a ba
ranyai erdők érdekében.

1. Gazdálkodási jellemzők
A Mecseki EFAG a „II. Dél-dunántúli Erdőgazdasági
Tájcsoport"-ban a 29-33 erdőgazdasági tájakban lévő álla
mi erdőterületen végzi gazdálkodási tevékenységét.
A geológiai viszonyokban uralkodó alapkőzetek a jura
kori mészkő, a permi homokkő, a lösz és a folyami öntés
homok. A klímára alapvetően a mediterrán hatás a jellemző.
A genetikai talajtípusok között megtaláljuk a váztalajo
kat, a barna és fekete rendzinát, az állományviszonyok
szempontjából meghatározó szerepet azonban a bamaföld
és az agyagbemosódásos barna erdőtalaj tölti be.
A természetes erdőtípusok közül a pangó víz borította
kőrises éger láperdőktől a molyhos tölgy-virágos kőris
karszt-bokorerdőig az erdőtípusok széles skálája megtalál
ható.
30 éven belül vágásérett állományok
Mecseki EFAG

1000 ha
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2. Az erdőgazdaság szer
vezete
A gazdálkodást 10 üzem
(9 erdészet, 1 fafeldolgozó)
és a központ végzi. Az erdé
szetek területe: 4800-8700
ha. Az erdészkerületek nagy
sága: 350-700 ha.
A gazdálkodás legfonto
sabb célja az erdővagyon tartamosságának biztosítása, ér
tékének növelése a gazdálko
dás eredményessége mellett.

3. A legfontosabb gazdálkodási adatok
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Árbevételünk: 1 116 000 000 Ft.
A teljes terület: 61 200 ha, ebből erdő 57 300 ha.
Az erdők megoszlása elsődleges rendeltetés szerint:
- fatermesztés
50 500
ha
- védelem
4 100
ha
- egyéb
2 700
ha
Élőfakészlet
14 000 000
m
Évi növedék
426 000
m
Baranya erdősültsége
26
%

3.5. Beruházás
Az előző évekhez képest a beruházási tevékenység akti
vált értéke jelentősen növekedett. Várható nagysága 80-85
millió Ft.
3.6. Létszám
Az előre meghatározott ütemben csökken. Jelenleg 1250

3

3

3.1. Erdőmüvelés
Erdőfelújításra 165-170 millió Ft-ot fordítunk.
Csemetekertjeink területe 90 ha.
Ez a terület 10 millió db kiültethető csemete termelését
teszi lehetővé.
Erdőfelújítás éves területe
6 5 0 - 700
ha
Erdősítés ápolása évente
7500-8000
ha
Tisztítás
800-1000
ha
3.2. Fakitermelés
Árbevétel: 600-620 millió Ft.
A kitermelt éves nettó fatömeg: 270 000 m .
Gazdálkodási gyakorlatunkban a legfőbb célkitűzés az
értékes véghasználati tölgy-, bükkállományok fatömegének
tartalékolása. így ebben az évben is a lehetőséghez képest
a tölgy 80%-át, a bükk 75%-át termeltük ki. A véghasználatttal érintett terület 530 ha.
Tarvágás 364 ha-on folyt.
Az összes fakitermelésből a véghasználat, előhasználat
aránya: 64%-36%.
3

3.3. Fafeldolgozás
Árbevétele: 320 millió Ft.
36 000 m alapanyag feldolgozását végezzük(tük).
3.4. Vadászat
Árbevétele: 80 millió Ft.
Éves szinten mintegy 1950-2200 db nagyvad kilövését
teljesítjük.

fő.

4. Átalakulás előtti szervezeti változások
- Kivált és önálló vállalatként most gazdasági társaság
ként működik volt fűrészüzemünk Hosszúhetényben.
- Műszaki erdészetünk a gazdaság többségi tulajdonával
részvénytársasággá alakult, a szabad üzem- és irodaterüle
teket bérbe adtuk.
- A szigetvári bútorüzemünk értékesítése megtörtént.
- A sásdi erdészetből, sásdi és szigetvári erdészet került
kialakításra.
- A vajszlói erdészetből kivettük és önálló elszámoló
egységkénté működik a vajszlói fűrészüzem.
- A bólyi fagyártmány-üzem bérbeadása.

5. Gondjaink
- Az erdősítések átadása, műszaki átvételek elhúzódása.
- A folyamatban lévő erdőfelújítási kötelezettségünk vár
hatóan nem javul (aszálykár, tűzkár).
- A kedvezőtlen külpiaci hatások (olasz líra, svéd korona
stb.) szinte valamennyi választékunkat érintették. Árbevé
tel-kiesésünk van.
- Átalakulásunk elhúzódása.
- Belső ellenőrzésünk működése.
- Talán gyorsabban reagálhatnánk környezetünk változá
saira, még kezdeményezőbbek lehetnénk.

6. Örömeink
- A PRO SILVA magyarországi csoport elnöke vezér
igazgató-helyettesünk dr. Papp Tivadar.
- Sikerrel megtartottuk az első erdőgazda tanfolyamot melynek már előkészítjük a folytatását - a magán erdőtu
lajdonosok részére. A saját oktatási anyag mellé az FM Er-

dészeti Hivatal kiadásában megjelent „Mit kell tudnunk
az erdőgazdálkodásról" című hasznos ismertetőt is átadtuk.
- Kialakult egy biztos vállalkozói gárda mind a fakiter
melésben, mind az erdőművelésben. Ma már 65-70%-ban
ők végzik az ágazatokban a munkát. Ezáltal költségeink
csökkentek.
- A tölgygazdálkodásban jelentős eredményt értünk el a
makkvetéses technológiával, melynek gépe a Bodor-féle
makkvető erdőgazdaságunk szabadalma.
- Kapcsolataink rendezettek mind a megyében, mind az
országban, mind külföldön.
- Megalkottuk utasításainkat az erdőgazdálkodástól a va
dászatig és a fahasználattól a selejtezésig. Ez lehetővé tette
a munka minőségének javítását, a rendet, a fegyelmezett,
tudatos munkavégzést, a következetes számonkérést.
- A hosszú éveken keresztül végzett következetes, jelen
tős vadkilövés kezdeti eredményei már mutatkoznak.
- A megyében a legmegbízhatóbb adósként tartanak szá
mon.
7. Feladataink

ténő alakítása, majd a kft. üzletrészeinek 49%-ban történő
privatizálása. Fagyártmányüzemünk bérbeadása, illetve egy
műszakra való áttérésének megszervezésére.
- Karbantartó műhelyeink szerepének újragondolása, il
letve esetenként a létszámcsökkentés végrehajtása.
- Az erdőművelésben és a fakitermelésben dolgozók na
gyobb részének átsegítése vállalkozóvá.
- Felesleges eszközeink, készleteink felszabadítása.
- Üzleti etikánk javítása, hiszen bizonyos dolgokat nem
azért teszünk meg, mert az hasznos nekünk, hanem azért,
mert azt - a magunk és mások normái szerint - helyesnek
tartjuk.
- A vállalkozások sikerét a vezetés színvonala határozza
meg. A vezetői képességek fejlesztése nélkülözhetetlen.
Folytatnunk kell a már megkezdett munkát (új tartalmú, fel
adatú, arculatú kerületvezető erdész, vezető gárda) a szak
mai tréningeket!
Fontos, hogy a kerületvezető erdészek az erdő gazdáivá
váljanak. Európa másolása helyett saját képességeinkben
kell hinni!

- Az általunk meghatározott ütemben és mértékben foly
tatni az ipar leválasztását. A vajszlói fűrészüzem kft.-vé tör

Káldy József

Erdőgazda-tanfolyam
Pécs
A kárpótlási folyamatok során sokan válnak erdőtulajdo
nossá. Az erdőről, méginkább az erdőgazdálkodásról hiányo
sak az ismereteik, és igénylik a segítséget, a szakmai támo
gatást. Ennek teremtette meg szervezett kereteit a Mecseki
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. Erdőgazdaságunk felaján
lotta segítségét az új erdőtulajdonosoknak abból az elvből
kiindulva, hogy a tulajdonváltást az erdő lehetőleg ne szen
vedje meg, és szakértelmét, mint szellemi tőkét, egy új pi
acon értékesítse. Erdőgazda-tanfolyamot
szerveztünk,
amelynek három napja alatt az alábbi célok elérése érdeké
ben délelőttönként előadásokat tartottunk, délután erdei gya
korlati bemutatókkal egészítettük ki az elhangzottakat. Az
előadásokat az erdőfelügyelőség, az erdőrendezőség és az
erdőgazdaság munkatársai tartották.
Az Erdőgazda-tanfolyam célja:
- az erdőtulajdonosok ismerjék meg az erdőgazdálkodás
jogi környezetét;
- teljes képet kapjanak a hatósági eljárásokról;
- ismerjék meg az erdőtervet, a tartamos erdőgazdálkodás
elvét;
- alapvető tájékozottságot szerezzenek az erdőről, az er
dőfelújításról és telepítésről, az állománynevelésről;
- ismerjék meg a fahasználati beavatkozásokat;
- átfogó képet kapjanak az erdei faválasztékokról, fakereskedelemról;
- kapjanak tájékoztatást a vadgazdálkodásról, az erdei
vadkárról és annak megelőzési módszereiről;
- ügyeik intézése során igazodjanak el az erdészeti kör
nyezetben.
Az előadásokat a vármái is nagyobb érdeklődés kísérte.
Természetesen a legtöbb kérdés a pályázható támogatások
kal, a területek jogállásának tisztázása érdekében végezhető
ügymenettel kapcsolatban merült fel. A hallgatóság sok kér
dést fogalmazott meg a telepítések és felújítások fafajmeg
választásával, a vágáskor, a vághatóság meghatározásával,

az üzemtervvel kapcsolatban. A kereskedelmi és értékesítési
lehetőségekkel kapcsolatban sokan tettek fel kérdéseket.
Természetesen a felvetett kérdésekből a tanulságokat le
szűrve a következő tanfolyamunkra még alaposabban készül
hetünk fel, hiszen az igényekből látható, hogy lesz folytatás.
A tanfolyam résztvevői befejezésül egyedi oklevelet kap
tak, amely igazolta részvételüket.
A tanfolyam résztvevői: Szászi Zoltán (Szabadszentki
rály), Farkas Dezső (Téseny), Pfisztner Béla (Szalatnak), Nó
vák Petemé (Komló), Lőrincz Károly (Kisszentmárton), Di
cső Nándor (Alsómocsolád), Papp Lajos (Alsómocsolád),
Gál Ferenc (Pécs), Farkas Dezső (Keszü), Kővágó László
(Pécs), Galbáts András (Pécs), Tolnai József (Pécs), Kungl
Jánosné (Pécs), Kajos Gyula (Pécs), Vas Ferenc (Pécs),
Doszpod Jenő (Kozármisleny), Tóth Tibor (Pécs), Wesz Ká
roly (Pécs), Sztangovánszky Imre (Komló), Niedling Csaba
(Pécs), Hoffer József (Huszt), Biswurm Sándor (Csebény),
Hárságyi Balázs (Pécs), Kertai János (Darány), Piszer János
(Alsómocsolád), Nagyné dr. Bakó Irén (Pécs) és Strohner
Csaba (Szeged).
Az erdőgazdaság hosszabb távú együttműködést is fel
ajánlott, amely lehet eseti tanácsadás, vagy akár hosszú
távú kezelési szerződés is. A kialakított mérnök-óradíja
kat és a hosszabb távú, terület szerint fizetendő átalányá
rakat a résztvevők kedvezőnek ítélték.
A tanfolyam legfontosabb eredményének tekinthetjük,
hogy az új erdőtulajdonosok és az erdész szakemberek fel
vették a kapcsolatot, aminek bizonyára az erdők is hasznát
látják.
A tanfolyamot természetesen felhasználtuk egyesületünk
népszerűsítésére is, felajánlva, hogy szívesen teremtünk fó
rumot számukra is helyi csoportunk keretei között. Néhány
résztvevőtől már mint új tagtársunktól köszönhettünk
el.
Szőnyi János

TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS
TÚRÓS LÁSZLÓ

Mennyi nagyvad (volt) van
A kérdés lanulmányozásakor minden természetszerető és
vadászembert elfog egyfajta izgalom. Én is úgy voltam vele,
mintha az Állami Pénzverde aranykészletét venném szám
ba, s követném változását. Mert ez is arany, az is „arany",
s az idők folyamán történelmi és politikai-gazdasági viha
rokkal, katasztrófákkal összefüggően változott. Hol elvitték,
hol elherdálták. Szerencsére mindig akadt néhány derék em
ber, akinek volt bátorsága, s hite elölről kezdeni, menteni
a menthetőt.
így lett a magyar nagyvadból ismételten felbecsülhetet
len értékű nemzeti kincs.
Mivel minden értékhalmaz egyfajta dömpingje érték
csökkenéshez vezet (az első alumíniumgyűrű értékesebb
volt az aranynál), úgy gondolom, érdemes eldönteni, hol a
határ, ahol ez bekövetkezik.
Mind többen és többen kívánunk és szeretnénk eredmé
nyesen vadászni. Ez a törekvés természetesen nem kifogá
solható. Jelenleg erre lehetőség is van, de intő jeleket mutat
fel a társadalom, a természet, s vele párhuzamosan a gaz
daság is. Legtöbb vadfajunk, pontosabban valamennyi
nagyvadunk túlszaporodott, s intenzíven fogyasztja környe
zetét. Vagyis egyik dédelgetett nemzeti kincsünk felfalja a
másik nemzeti kincsünket, az erdőt. Mert ez utóbbi is büsz
keségünk. Európa komoly értékéhez tartozik, hisz a New
York Times tájékoztatása és az ERTI vizsgálódása szerint
Magyarország erdei a megközelítően 78%-os egészségi ál
lapotukkal Európában az élen állnak. (Megj.: pl. a cseh er
dők 29%-osak.)
Az. iparosodás, az urbanizációs ártalmak nem csökken
nek. Ezeket befolyásolni sokkal nehezebb, mint egy gaz
dálkodó ágazatban tudományos ismeretekre támaszkodva
korlátokat szabni, civilizált normákat előírni, s betartani.
Jelen cikkemnek nem célja a válaszadás. Ezt későbbi cik
kekben szívesen megkísérlem, s egyben minden termé
szetet, vadászatot szerető embert, olvasóim közül kérek is
erre. Most csak arra vállalkoztam, hogy sok-sok év vadá
szati eredményét feldolgozva.valamennyire egzakt állapotot
tudjak bemutatni kevés találgatással, főként számítással.
Kutatómunkámban az utóbbi másfél évszázaddal foglalkoz
tam, de a lehetőség és terjedelem miatt csak a legizgalma
sabb negyed évszázad változó állapotát mutatom be.
A fő vezérfonalat nem a rendkívül szubjektív vadlét
számbecslés, hanem elsősorban az éves lelövés adta.
A lelövéshez hozzáadtam az elhullást, s az exportra be
fogott, s értékesített élővadat is. így rendelkezésemre állt
az éves állománycsökkenés. Jól tudom, hogy a valóság en
nél több, mert minden elhullást lehetetlen számba venni és
nem bizonyítható az orvvadászok által illegálisan elejtett
vad darabszáma sem. - Egy azonban bizonyos, amit elej
téskor számba vettünk, bejelentettünk (bevallottunk), az
megvolt.
Statisztikai anyagunk létszámbecslésnél mindig tavaszi
adat (február 28.), amely legtöbb nagyvadunknál a vadászati
szezon végét jelenti. Ezután közel fél évig az őzbak és vad
disznó kivételével intenzív vadászat nincs. Ekkor megnő a
létszám mintegy 30%-kal, igaz nő az eltartóképesség is a
vegetáció beindulásával, s a mezőgazdasági kultúrák felser
kenésével.

Magyarországon?
A számítás metodikája

Minden vadfajnál a szaporodásbiológiából indultam ki.
Pl. szarvas esetében - amely a legizgalmasabb számunkra
- a kutatás azt igazolta, hogy a szaporodási együtthatói az
ivarérett nőivarú állományra vonatkoztatva 0,9-nek, az
egész nőivarú törzsállományra vonatkoztatva 0,7-nek, a tel
jes állományra vonatkoztatva 0,35-nek fogadjuk el 1:1 ivar
arány esetében (Páll Endre: A gímszarvas és vadászata,
1985.).
A számítás alapját az éves lelövések adták. Elfogadva
azt a gazdálkodási elvet, hogy a vadgazda optimális lét
számnál az éves szaporulatnak megfelelő darabszámot lövi
le szintentartáshoz, ha az ivararány 1:1. - így a tavaszi
törzsállomány valószínűsíthető darabszáma = lelövés/35 x
100. Ezt ugyan módosítani kellene az ivararány-változással,
amely a tárgyalt időszakban kiadott statisztikákból jól szá
mítható, de megpróbálva olyan kis eltérést adott, hogy a
grafikonon nem is lehetett érzékelni. Ezt a módszert alkal
maztam szarvas és dám esetében. Muflonnál a kutatások
igazolta 30 db-os szaporulatot vettem 100 db-os törzsállo
mánynál, így az állománykímélő szakasz (háború utáni 1015 év) kivételével megfelelő eredményt kaptam.
Vaddisznónál természetesen mások a körülmények. Itt
normális esetben 1:1 ivararány mellett elles előtt egy 100
db-os állomány 215 db-ra nő a vadászszezonra. A szinten
tartást 115 db lelövésével érjük el (Páll Endre, 1982). Tehát
a lelövésből számított állomány = lelövés / 115 x 100. A
kapott eredmény meglepően hasonlít a becsléshez.
őz esetében minden okoskodással csődbe jutottam. Az a
véleményem, hogy az ország jelentős nagyvaddal (őz, szar
vas, muflon, dám, vaddisznó) rendelkező vadgazdái (tiszte
let az alföldi apróvadasoknak) nem veszik komolyan az őz
zel való gazdálkodást. Pedig az őz a jövő nagyvadja. Ezért
az őznél kénytelen voltam a becslést elfogadni, amelyet a
magam véleménye szerint legjobbnak tartok.
így a Magyar Köztársaság területén az alábbi mennyisé
gű nagyvaddal kell számolnunk:
gímszarvas
99 000
db
őz
277 000
db
vaddisznó
37 000
db
dám
19 000
db
muflon
7 000
db
Megítélésem szerint a kulmináció az 1989-90-es években
volt. Ezután az őz kivételével valamennyi nagyvadnál
visszaesés következett be, s az emelkedő lelövés a törzsál
lományt fogyasztotta. A következő évek drasztikus vissza
esést fognak mutatni!
A legutóbbi 3 év számított állományadatai:

Szarvas
1990.
1991.
1992.

100 685
104 997
99 000

Dám

őz

13 202 236 239
17 728 246 793
19 374 241 036

Muflon
8 502
8 034
7 537

Vaddisznó
40 583
38 059
37 300

A grafikonon ábrázolt fáziskésés az alkalmazott metodi
ka miatt van!
Megközelítően ennyi vadunk van, de mekkora élőhellyel
rendelkezünk?

Szarvaslétszám alakulása Magyarországon
az elmúlt 25 évben

Dámlétszám alakulása Magyarországon
az elmúlt 25 évben

A Magyar Köztársaság területe: 9 303 614 ha, ebből:
- erdő
1 668 658
ha
- mezőgazdasági terület
6 367 094
ha
- összesen
8 035 752
ha
Vadászatra nem alkalmas 1 267 862 ha.
Emlékeztetőül leírom az eddig használatos, bár vitatott
vadeltartó képességet (vitatott, mesterséges, de megközelí
tően jó!).
Európában használatos, a legszigorúbb ugyan, annak el
lenére, hogy az élőhely itt a legjobb a lomboserdők magas
aránya miatt. De ez a szarvas Európában testre és agancsra
nézve is a legnagyobb, tehát többet fogyaszt élőhelyéből is.
Ezek szerint nagyvadból 75 ha-on egy szarvas, 50 ha-on
egy dámvad, 30 ha-on egy muflon, 15 ha-on egy őz (a régi
szerint 20 ha volt őznél) és 15 ha-on egy vaddisznó tartható.
Egy vaddal már terhelt területet más vaddal igénybevenni
nem lehet! Az apróvad-normákkal nem terhelem tisztelt Ol
vasóimat, de kérem, számoljanak! Mire elég a magyar
föld...?
Hol él a magyar nagyvad zöme? A legintenzívebben kör
nyezetfogyasztó nagyvadunk a gímszarvas (pl. az ország
40%-án átvonulóban él, 16%-ban megengedett létszámban,
s „csak" 44%-ban fordul elő olyan mennyiségben, amely
lázba hoz egy egész társadalmat). Igaz, itt a legjobb a po
puláció, de az élőhely is. Itt zsúfolódik össze a csodaszarvas
színe-java. Mennyiségénél fogva jelentékeny kárt okoz a
mezőgazdaságnak és szinte jóvátehetetlen kárt az erdőgaz
dálkodásban. De ez nem az. ő hibája. Ez olyan állapot, ame
lyet hagytunk létrejönni.
A túlszaporodás emészti a környezetet, degradálja a po
pulációt.

Mit tettünk a helyes létszám kialakításához?
Idézek a Vadgazdálkodási Tanács határozataiból:
7965. oki. 3. - „Nagyvadállományunkban szarvasból
15%-kal több van az eltartható mennyiségnél." - Ekkor a
létszám 17 000 db volt, a beszámolóval a V. Tanács egyet
értett.
1965. máj. 7. - „Valamennyi nagyvadas vadászterületen
2-4 év alatt el kell érni a fenntarthatónak megszabott állo
mányt."
1968. jún. 28. - „Öt év alatt el kell érni, hogy a felsza
porodott szarvasállomány a fenntartható 16 000-re csökken
jen." (1968 tavaszi létszám 24 885 db volt.)
7969. máj. 8. - „Szarvasállományunk 29 620 db, a fenntarthatót 18 000 db-ban kell megszabni."
1970. máj. 25. - „Vadgazdálkodásunk távlati fejlesztését
a Tanács jóváhagyta, amelyben a fenntartható szarvasállo
mányt 19 500 db-ban szabta meg." (Ekkor a becsült állo
mány 32 600 db volt.)
Az 1972. évi határozat szerint a jövőben távlati terv alap
ján szarvasból 19 500 db-ot, dámból 3400 db-ot, őzből
107 000 db-ot, muflonból 3800 db-ot, vaddisznóból 7000
db-ot tekintünk üdvözítőnek.
A vadgazdálkodási üzemtervek szerint a természetes vad
eltartó képesség alapján 22 000 db-os szarvasállományt le
het fenntartani. A gazdálkodók ökonómiai okokból még
12 000 db-ot vállaltak kiegészítő takarmányozással, s eh
hez jön a zárttéri 3000 db. Igy a jelenlegi elfogadott szarvas
fenntarthatósága 37 000 db körül lehet. Lehet ezt még fo
kozni...? Lehet hát, mert őznél 1980-ban a fejlesztési prog
ram 240 000 db-ot irányzott elő.
(Eszembe jutott Bonaparte Napóleon Elbáról való szö
kése! A korabeli sajtó így kommentálta: 1. nap - „A kor
zikai hiéna megszökött Elbáról." 2. nap - „A korzikai farkas
partraszállt..." 3. nap - „Bonaparte tábornok Párizs felé
tart." 4. nap - „Felséges császárunk a palotában van.")
Ahogy a gazdálkodási-politikai kényszer diktálja, emel
jük a tétet. Igen, de ezt a természet nem tudja, s segíteni
csak az ember tud, aki az egyensúlyt megbontotta, most
valamennyire állítsa is helyre, mert az önszabályozás nem
elég! Sok a vad, de nem mindenütt, ahogy ez az előző so
rokból kiviláglik.
A károkozás kivételével mivel járt még a túlzsúfoltság?
Akik egy populáció dinamikájával foglalkoznak, ismerik azt
a tényt, hogy ha a populáció sűrűsége jelentősen eltér a
kívánatostól, feszültségek keletkeznek az állományban, s
belép az önszabályozás.
Hogyan éltük meg ezt az elmúlt évtizedben?

Ózlétszám alakulása Magyarországon
az elmúlt 25 évben

Vaddisznólétszám alakulása Magyarországon
az elmúlt 25 évben

Muflonlétszám alakulása Magyarországon
az elmúlt 25 évben
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a/ Nőtt a kivándorlás. Olyan helyen is megjelent a szar
vas, vaddisznó, dám, ahol eddig nem volt.
b/ Már néhány helyen jelentkezett a testsúly és trófea
tömegének csökkenése is (Kaszó, Gyulaj).
Hogy ez miért nem egyetemleges, jelzi ez az élőhely
végtelen nagy tartalékát, s ezen felül a tarravágott fiatalos
vadeltartó képessége természetesen nagyobb, mint a vele
egykorú lécesé.
c/ Egyre több a tüdőférgesség, az orr-garatbagócs-fertőzöttség, valamint a tejsavmérgezés, mivel a nagyvad kivo
nul az erdőből a biztonságosabb mezőgazdaságba, s ott „be
zabál".
A többi lényeges faktor, mint a szaporodáscsökkenés és
a növekvő elhullás, ez ideig kórosan nem jelentkezett. Tehát
gyengül a populáció! Döntésre kényszerülünk, fordulópont
előtt állunk.
Az elmúlt 150 évben háromszor is követelt ilyent tőlünk
az élet. Igaz, ellenkező előjellel. A szabadságharc és két
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világháború utáni állapot megpróbálta a vadásztársadalmat,
de tisztelet a nagy elődöknek. Megmentették a kincset.
Míg ők a Mégis mozog a föld Jenőy Kálmánja sírfelira
tának szomorú optimizmusával dolgoztak: „Volt. Nincs.
Lesz.", nekünk nem a ninccsel, hanem a hőséggel kell mej, •
küzdenünk. Ez pedig mennyivel könnyebb. Felvillan előt
tem apám paraszti bölcsessége, mely szerint „a vantól nem
kell megijedni."
Felelősségünk iszonyatosan nagy, mert kiemelt termé
szeti értékkel kell gazdálkodni, s az állományszabályozás
törvényeit golyóval, vérrel, szenvedéssel írják. Nehéz örök
ség ez, úgy megölni tömegével a természet egyik legszebb
alkotását, hogy a lelkiismeretünk nyugodt maradjon.
Szeretném, ha a cikk nyomán - amelynek tényfeltárás
volt a célja - felserkenne a megoldást kereső állampolgárok
,kefesúrú" újulata", s célba érnénk.
Nagyon kérek minden élő természetért aggódó embert,
hogy segítse a megoldást, s különösen kérem azok vélemé
nyét, akiket korlátoznak az ismeretek.
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TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS
HARDY LÁSZLÓ

A természetszerű erdőgazdálkodás
Baranya megyében
Napjainkban egyre gyakoribb téma különböző fórumo
kon a természetes erdőgazdálkodás - és nem véletlenül.
Erdeinknek - a lakossági érdeklődés homlokterébe kerü
lésén túl - egy sor olyan követelménynek kell megfelelnie,
amelyre csak az adott termőhelynek megfelelő, a termé
szetes erdőállapotot leginkább megközelítő, biológiailag
stabil erdő képes.
Hazánkban, de Európában sincs már olyan erdő, amelyik
az ember rontó-javító szándékú beavatkozásától mentes len
ne. Ezért is elengedhetetlen feladatunk, hogy lehetőségeink
szerint legalább a természetes állapothoz közeli körülmé
nyeket hozzunk létre erdeinkben.
Baranya megye erdősültsége kedvezőbb az országos át
lagnál. Több mint felét természetszerű erdőállományok bo
rítják, de a termőhelyi adottságok ennél jóval többre adná
nak lehetőséget. Az arány javítása erősen összetett szakmai
feladat, amelyre a jövőben az eddigieknél nagyobb gondot
kell fordítanunk, pl.:
- már meglévő monokultúrák átalakításával,
- új erdők létesítésénél az őshonos fafajok mind nagyobb
mérvű visszaállításával.
1. ábra
Természetszerű erdők
Kultúrerdők

Gyertyános-tölgyesek 30%

Kultúr cser, tölgy 11%

Nyárasok 3%

A kullúrerdőnck nevezett, többnyire elcgyctlen faállomá
nyok közül - mint azt az 1. ábra is mutatja - az akácállo
mányok képviselik a legnagyobb területi arányt. Sík vidé
ken főként a kocsányos tölgyesek, domb- és hegyvidéken
pedig a kocsánytalan tölgyesek, illetve cseresek helyét fog
lalják el. Fafajcserés átalakításuk a megfelelő technológia
és a magas átalakítási költségek miatt - főként a géppel
nem járható terepviszonyok esetében - napjainkban szinte
megoldhataüan.
Az erdőtelepítések során létesített cser- és tölgyállomá
nyok gyakran elegyeüenek. A megfelelő elegyfafajok bevi
telével ezeket a monokultúrákat többségükben még utóla
gosan is elegyes állományokká lehetne alakítani, de a jelen
erdőművelési gondok mellett ennek lehetőségei erősen be
határolódtak.

helyzete

A mesterséges úton létrehozott erdei- és feketefenyvesek
a különböző biotikus és abiotikus károsítások hatására
egészségileg igen leromlott állapotba kerültek. Lombele
gyes állományaik jóval stabilabbnak bizonyulnak a károsí
tásokkal szemben, ugyanakkor a lombos fafajok talajjavító
szerepe sem elhanyagolható.
A megye erdőültetvényeinek 3-3%-át kitevő égeresek,
illetve nyárasok közül a 60-as években telepített nemes nyá
rasok okozzák a legtöbb godnot. A gyakran nem kellő kö
rültekintéssel végzett nyártelepítések eredményezik a ter
mőhelyre érzékeny nemes nyárasok sorozatos pusztulását,
a 80-100 m /ha véghasználati fatömeget produkáló rontott
erdőket.
A fentiekben vázolt gondok intő például kell hogy szol
gáljanak a jövő erdőlétesítő tevékenységünk során annál is
inkább, mert a telepítésre szánt földterületek várható ugrás
szerű növekedésével erdősítési feladataink többszörösére
fognak emelkedni.
Ahhoz, hogy a jövőben biológiailag stabil, a termőhely
nek leginkább megfelelő természetszerű erdőket tudjunk lét
rehozni, gyakran kell visszatekintenünk a múlt gyakorlatá
hoz, alkalmazva annak bevált módszereit és okulva hibái
ból. Az crdeinkkel szemben támasztott követelmények, az
erdők sokrétű igénybevétele óhatatlanul maga után vonja
szemléletváltozásunk szükségességet, az erdészszakma úgy
szólván minden fázisának újraértékelését.
Néhány ezek közül:
- Az erdőtervek megújítása során fokozatosan vissza kell
térni a termőhely-, illetve a faállományviszonyok változá
sait szem előtt tartó, szakmailag kézben tartható nagyságú
crdőrcszlctckhez.
Az erdőtervi előírásokat szakmai ajánlásnak és ne tervteljesítési kötelezettségnek tekintsük. Ajánlásnak, amelyen
- a helyszíni állapottal való összevetés után - elgondolko
dunk, ha kell vitába szállunk, de eredménye az kell legyen,
hogy az erdő érdekében a kellé időben, mértékben és gya
korisággal avatkozzunk be. Sajnos gyakran megtörténik,
hogy a gazdálkodó azért sorol be egy-egy nevelővágást,
mert az erdőterv előírja, meg seni győződve annak szüksé
gességéről.
Az erdőtervek megújítása soráh a terepen dolgozó terve
ző szakember és a gazdálkodó együttműködésére van szük
ség. (Előfordult, hogy az erdész nem is tudott róla, hogy a
kerületében megújítás folyik.)
Az eddigieknél nagyobb súlyt kell helyezni az erdőtervi
tárgyalásokra. Az erdőterv 10 évre megszabja az erdőgaz
dálkodás kereteit, ezért részletekbe menő egyeztetést igé
nyel, mert az utólagosan felfedett problémák megoldása sok
bonyodalommal jár.
- Szakmai látókörünk tágításához elengedhetetlen fon
tosságúak a különböző erdőnevelést célzó tapasztalatcserék,
tervező, gazdálkodó, felügyelő szakemberek részvételével,
amely rendezvényekből nem szabad kihagyni az erdővel
kapcsolatban álló más szakmák képviselőit sem.
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- A természetszerű erdők kialakításának fontos tényezője
a felújítóvágások eddiginél szélesebb körben való alkalma
zása, a természetes felújítások előtérbe helyezése. A vég
használatot követő mesterséges erdősítés hátrányai közis
mertek: a csemeték kiemelésével, szállításával, tárolásával,
magával az erdősítési folyamattal kapcsolatos szakmai hiá
nyosságokat az aszályos időjárás különösen kidomborította.
Csemeteültetés helyett a lehetőségek szerint szorgalmaz
ni kell a makkvetéseket, melyek a csemeteültetéssel járó
negatívumokat többségükben kiküszöbölik és a természetes
körülményekhez is lényegesen közelebb állnak. Gyengéje a
makktermések - főként időjárás okozta - rapszodikussága
és a vetéseket érő különböző károsítások, melyek azonban
kellő hűtőkapacitással, magtermő plantázsok létesítésével,
a vetőmag vegyszerezésével, illetve a vetések fokozott őr
zésével nagyobbrészt kiküszöbölhetők.
A gyakorlatban jól bevált makkvetéses technológiát in
dított el évekkel ezelőtt a Mecseki EFAG sellyei erdészete,
amely az ország más területein is terjedve bizonyítja létjo
gosultságát.
- A természetes felújítások fokozásának az. időjárás vi
szontagságain kívüli másik nagy gátló tényezője a túlsza
porodott vadlétszám.
Sok a vad ... kevés a vad. Igen sok vita forrása nap
jainkban. Attól függ, ki honnan közelíti meg a témát. Szá
munkra csak egyféle megközelítés lehetséges: az erdő ol
daláról. Innen vizsgálva a kérdést, egyértelműen sok. Az
erdőben, elsősorban az. erdősítésekben az. erdei nagyvad ká
rosítása régóta túlnő az. erdő tűrőképességén, helyenként és
időnként katasztrofális mértékű.
Hogy mi lenne a megfelelő mérce? A kerítés nélkül fel
nevelhető erdő. Ennek elbírálásához pedig nem szükséges
a matematikai képlet, a tudományos elemzés, mert a kerüIctvczctő erdész a jó gazda potosságával pillanatok alatt vá
laszt tud adni a kérdésre. Az éveken át rendszeresen
visszarágott T-, B-cscmeték idővel elbokrosodnak, felső,
megkínzott hajtásaik elszáradnak. A főfafajok védelmében
az erdöművelőnek két választása van:
- Óvatos ápolással az elegyfafajok védelmében próbálja
fokozatosan felhozni a célállományt. A gyorsan növő mellékfafajok állandó visszavágása, nyakalása pénz- és időigé
nyes feladat, amely állandó odafigyelést igényel. És ha a
vad mégis kárt tesz a főfafajban, a szakembert gyakran éri
olyan vád, hogy nem a vad, hanem az ápolaüanság miatt
semmisült meg a célállomány.

- Erőteljes belenyúlás, a kísérő fafajok radikális vissza
szorítása esetén a kibontott főfafaj fokozottan van kitéve a
vad károsításának.
Az erdőrészletbe való gyakori visszatérést korábban a fi
zikai munkaerő hiánya is nehezítette.
A fenti okok miatt sok fiatalos főleg az 5. éves felül
vizsgálat és az első tisztítás közötti időszakban elgyertyánosodott, elcseresedett, amelynek veszélye jelenleg is fenn
áll.
- A természetszerű erdők nevelésének szakmai feladata
nem állhat meg a termőhelynek megfelelő, lehetőleg ősho
nos fafajok kiválasztásánál. Gondos, körültekintő munkát
jelent az ápolási feladatok elvégzése után a nevelővágások
szakszerű végrehajtása is. Nevelővágások során kell kiala
kítani a természetszerű erdők állományszerkezetét, biztosí
tani a vágásérettségi korra a természetes újulat megtelepe
désének lehetőségeit.
Már szó volt a nagy erdőrészletek kialakításának helyte
len gyakorlatáról. Csak akkora részleteket szabad létrehoz
ni, melyeken belül a szakmai feladatok irányíthatóak.
Az eddigieknél nagyobb gondot kell fordítani a nevelő
vágások évközi ütemes végzésére. A korábbi években a
tervtcljesítések miatt év végére halmozódott nevelővágások
ban gyakran érződött az idővel való versenyfutás, a minő
séget nélkülöző kivitelezés.
Az éves fakitermelési tervek összeállításánál - alapos vá
gásbejárások után - figyelembe kell venni a kerületvezető
szakembereknek a sürgősségi sorrendre tett javaslatát. Az
erdőtervi előírások sablonos kimásolását még az elegyeüen
ültetvényerdők esetében is jó kerülni.
Nevelővágásokból, felújítóvágásokból száműzni kell a
nehéz gépeket, a hosszúfában való közelítést, amely a talaj
tönkretételén túl rengeteg kéregsérülést okoz.
- Az utolsó növedékfokozó gyérítést már úgy célszerű
végezni, hogy az megfeleljen a természetes felújítóvágás
első bontó fázisának.
A felújítóvágások türelmet, kitartó szakmai odafigyelést
igényelnek. Sajnos az eddigi tapasztalatok nem ezt igazol
ják. A megbontott állományok - ha azok a következő évek
ben nem produkáltak számottevő újulatot - gyakran leter
melésre kerültek, amit mesterséges erdősítés követett. A ter
mészetes újulat hiányában megbontott állományok más ré
sze elgyomosodott, így a szórványos makktermésekből szár
mazó és a vad által is meghagyott jelentéktelen mennyiségű
makk sem tudott csemetévé fejlődni.

2. ábra
Erdősítések területe
1988-1993

3. ábra
Befejezett erdősítések
1988-1993
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Az ilyen természetes újulatot nem biztosító megbontott
állományoknak az utóbbi két évben beinduló fokozatos alátelepítésével remélhetően kezdetét vette a felújítóvágások
irányában történő kedvező elmozdulás. Ehhez persze jóval
többre van szükség. Például a meglévő természetes újulatnak az eddiginél fokozottabb megbecsülésére. Végvágások
során a nem megfelelően irányított döntés, a kíméleüen kö
zelítés, a sérült újulat visszavágásának elmaradása még min
dig jelen lévő szakmai hiba.
Az ábrákból kitűnnek a felsorolt hibák és megoldatlan
problémák következményei, ugyanakkor észrevehetők a ter

mészetes felújítások kiterjesztésének, a természetszerű er
dőgazdálkodásnak lehetőségei is.
Tennivalónk tehát bőven akad.
Sok múlik a jobbra törekvő, változtatást igénylő szándé
kunkon. Meg kell tanulnunk természeti értékeinket jobban
megbecsülve gazdálkodni, akár napi érdekeink háttérbe szo
rulása árán is.
A fentiekben csak néhány gondolatot elevenítettem fel
azon sok közül, amelyek együttesen szükségesek ahhoz,
hogy eredeink és velük együtt mi is a lehető legjobban tud
junk megfelelni a jelen és a jövő kihívásainak.

REGÖS ISTVÁN

Orfüi kaland
Az 1945. év nyarán a mecseki erdőkben már tevékeny
kedtek az erdészek a befejezett háború sokféle káros követ
kezményének nyomasztó hatása ellenére. Kizöldültek a
hegyoldalak. Errefelé az erdőben nem voltak lövészárkok,
apró betonerődítések (géppuska-fészkekkel stratégiai cso
mópontokban), s az erdő élte a maga örök törvényű életét.
A táj a legboldogabb békeévek képére emlékeztetett...
B. János „védkerületi erdész" most már mind gyakrab
ban járta az erdőt. Beidegződött rutinnal figyelt mindenre,
hallotta a legkisebb neszt, észrevette az útvonalon történt
apró változásokat is. A frissen letört ágacskákat, a legújabb
madárfészkeket, a virágzó cserjéket, a vadjárás úttöréseit, a
friss lábnyomokat, a súlyos széldöntéseket. Többnyire nem
a kitaposott ösvényeken, a szekérvágta földutakon járt, ha
nem a ritkás szálerdőn átvágva rövidítette le a programot,
így jobbra-balra is messzebbre láthatott, menet közben arra
törekedett, hogy semmi se kerülje el a figyelmét, ami fontos
lehet a szolgálat teljesítése folyamán.
Egyszer csak váratlan kép tárult elé. Egy hajdani karszt
tölcsér benőtt mélyén - amelyhez hasonló szerte a Mecsek
ben sok volt, s mindet pontosan csak a kerületben élő erdész
ismerhette - egy rejtett földkunyhót pillantott meg. Alig hitt
a szemének. Hiszen ő minden talpalatnyi területet jól ismert
a reábízott erdőkben, s ezt mégis „valaki" az ő (illetékes)
tudta nélkül „építette", valószínűleg az alatt az 1-2 hét alatt,
amikor itt vonult át a front és amikor ő is csak ritkán és az
erdészlakhoz közelebb eső helyekig merészkedett ki. Most
arra gondolt, hogy olyan hír is elterjedt a környéken, hogy
a visszavonuló német hadseregből le-lemaradozó csoportok
bevetették magukat az erdőbe azzal a szándékkal, hogy „itt
várják ki a helyi harcok végét", eseüeg partizántevékeny
séget is vállaljanak, ha arra szükség vagy lehetőség volna.
Óvatosságból megállt egy rejlett helyen (sűrű fák és bokrok
mögött), és várt, hátha valaki mutatkozik a kunyhó körül.
Hosszú negyedórák után nekibátorodott és a kunyhó mögé
lopódzkodva közelebbről folytatta a megfigyelést és hallgatódzást. Ismét eltelt vagy félóra, de sehonnan semmi nesz.
Most már ösztönösen megérezte, hogy senki sincs a kör
nyéken. Ezután fokozott óvatossággal, kúszva közelítette
meg a hátsó ablakot és bekukucskált a résen. Bent félho
mály volt, de annyit megállapított, hogy nincs benn senki.
Most már bement az ajtón át a kunyhóba. Ott berendezett
helyiséget talált, heverővel, asztallal, paddal, de volt ott tűz

hely és aprított fa is. Semmi egyéb. Mégis mintha nemrég
járt volna itt valaki...
Csaknem „hangosan gondolkozott" tovább. Hogy lehet
„ilyesmi" az ő védkerületében... És erről ő csak így, csak
most szerzett tudomást... Lehetett vagy két hónapos a kuny
hó a .jelekből ítélve"... Benézett a „sparhed"-be. Még hamu
is volt benne („no csak!")... Ez a hamu még langyos volt,
tehát 24 órán belül „valaki" járhatott itt. Hm! Mitévő le
gyen? A fantáziája működni kezdett. Fegyvereit hónapokkal
előbb be kellett szolgáltatni a katonai hatóságoknak. Aki itt
bujkál, annak bizonyára van fegyvere is. Talán egy vesze
delmes SS-tag, aki a környéki sváb lakosságra is számít
vagy már támaszkodik is... Valamit tenni kellene, de mit?
Gyorsan hazamegy és bejelenti az asszonynak, hogy az er
dőtisztítás és a láposi vadászház tetőjavításának sürgőssége
miatt be kell mennie Pécsre az erdőgondnokságra. Ez hét
kilométer.
így is tett, s közben átvágott az éppen útjába eső, foko
zatos felújító vágás alatt álló öreg erdőn, hogy megrövidítse
a városba jutást. A szíve - de még ebben a lelkiállapotban
is a gondos erdőgazda szív - erősen dobogott. így most is
észrevette, hogy a 21/b erdőrészlet, vágásra érett kocsány
talan tölgyesben kitűnő, sűrű, 3 éves természetes újulat van
és be lehet fejezni a felújítóvágást, mert kiválóan sikerült,
nem szabad tovább magára hagyni... Közben, zaklatott gya
loglása alatt, arra is gondolt, hogy milyen'jó lenne ezeket
a jó fekvésű, kitűnő erdőket hozzáférhetőbbé tenni, ennek
az enyhe lejtésű földútnak a makadámosításával (akkor
most akár biciklivel is egy-kettőre eljuthatna Pécsre), majd
bekötni Zobák-pusztán át a Mecsek gerincén vezetett ár
pádtetői kövesútba. Ezzel a gondnokság erdeinek nagyobb
része feltárttá várna a belterjesebb erdőgazdálkodásra, s
egyben az Orfű-Bános-Tekeres rendkívüli szépségű környé
ke is híres lehetne...
A. István éppen a gondnoksági irodában volt s gépelte a
kiadandó intézkedési tervet. B. János izgatottan számolt be
a kunyhóról, némileg túlozva a helyzetet s a veszélyt... A
gondnok gyorsan határozott Telefonált az ideiglenes városi
rendőrséghez (amely akkor katonákból szervezett fegyveres
őrség volt). Elmondta az esetet B. János aggódó szavait
idézve és fegyvereket kért. Azt tervezte, hogy ők hárman
(B. Jánossal, a szomszédos keriiletvezetővel együtt) lesbe
álmák és elfogják a kunyhóban megbújt, feltehetően ellen-

séges személyt... Nem lesz ez így jó - mondta az örspa
rancsnok - , hanem jöjjenek ide lovas fogattal (a közeli ut
cában volt az őrs), kapnak fegyvert s én is magukkal tartok,
kézigránáttal felszerelve s egyik emberemet is elvisszük
magunkkal, most egyenesen kimegyünk az erdei helyszínre.
így is történt, s most már négyen (és a kocsis) kihajtottak
a hegyekbe. Sebesen haladtak a földutakon a békés száler
dőben, és a kunyhótól 100 méterre, de még látótávolság
nyira, a fák között figyelőállásba helyezkedtek.
Egy órai feszült várakozás után türelmeüenné váltak. Az
őrsparancsnok kiadta a jelszót: kúszva megközelítjük a he
lyet négy irányból körbefogva, és adott jelre megrohanjuk
a kunyhót!... Ezután már rejtőzve a kunyhó közelébe értek...
A tűzhely füstcsövén alig észrevehető párás füstszerű leve
gő szállt felfelé... Az őrsparancsnok leadott egy figyelmez
tető lövést és várt... Semmi életjel... Erre közelebb kúszott
és odakiáltott:
- Ember jöjjön ki, körül van véve, lássuk ki maga!?...
Válasz nem érkezett... Ujabb hangos felszólítás:
- Ha nem jön ki, ellenségnek tekintjük és megrohanjuk
a kunyhói és életveszélybe kerül!
Semmi válasz.
Most az őrsparancsnok füstbombát vett elő, begyújtotta

és a karszttölcsér mélyén megbúvó kunyhó közelébe dobta,
ahol az felrobbanva sűrű, kellemeüen szagú füsttel árasz
totta el a közvetlen környéket, amiből még a két katona, a
gondnok és az erdész is kapott ízelítőt... Ezután vártak még
vagy negyedóráig s amikor már alig maradt valami a szétoszló füstből, egy hangos „csatakiáltással" és kézben tartott
fegyverekkel megrohamozták a kunyhót... Elsőnek az őrs
parancsnok ért oda és óriási erővel kirántotta az ajtószár
nyat...
Ebben a pillanatban 50 méternyi távolságban a hátuk mö
gött megszólalt egy erőteljes hang {K. Ferenc, a szomszédos
védkerületi erdész volt ott, akit a nagy sietségben elfelej
tettek idehívni).
- Az Isten szerelmére, mit csinálnak itt maguk?! Hisz
nincs itt senki... ez az én menedékhelyem volt a front ide
jén!...
Dühös elnémulás a „támadó sorokban"... és leforrázott
elvörösödések következtek, majd hangos nevetésáradat...
- De Feri, a midenségit - kiáltott B János. - Hiszen ez
az én kerületem, s nem is szóltál nekem!
- Nem tudtalak értesíteni - válaszolt K. Feri - , hogy ezt
közös állomáshelyünknek szántam, mivel ilyen jó rejtekhely
nálam nincs.

MAGYARORSZÁG legnagyobb fakereskedő, fafeldolgozó cége, az
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A BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Pa
rancsnoksága sajtótájékoztatót tartott, melyet
megelőzően részletes előadások hangzottak
el az 1993-ban keletkezett jelentősebb erdőtü
zekről.

Háttéranyag
Az elmúlt évek során a nagy kárral járó erdőtüzek egyre nagyobb számban jelentkeztek. Már az 1990. évi
hazai tűzkár-statisztikai adatok felhívták a figyelmet az erdőkben, általában a természetben előforduló tü
zek oltásának egyre sürgetőbb szervezési, technikai, tűzoltás-taktikai kérdéseire. A tapasztalatok feldolgo
zása, illetve a szakmai ismeretek bővítése, a külföldi erdőtüzekkel foglalkozó szakirodalom megismerése
céljából a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság kibővített vezetői értekezletet szervezeti
Az értekezleten - az elsődlegesen beavatkozó tűzoltóságok parancsnokain kívül - részt vesznek az erdőtü
zek oltásában közreműködő valamennyi szervezet képviselői.
Az értekezlet célja, hogy a résztvevők felkészüljenek az esetleg későbbiekben bekövetkező, hasonló jelle
gű feladatok minél hatékonyabb ellátására, illetve az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, különös
tekintettel a repülőgépes tűzoltás szükség szerinti megszervezésére.
Szomorú adat, hogy 1993-ban megközelítőleg 5000 hektár erdőterület károsodott tűz következtében.
Az elhangzott előadásokból közöljük az alábbi részleteket:

1993 augusztusában különösen nagy természeti értékek
pusztulásával végződő erdőtüzek keletkeztek a Kiskunsági
Nemzeti Park, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság és a Hor
tobágyi Nemzeti Park területén.
Tűzjelzés
Az erdőkben keletkező tüzek általában kifejlett állapot
ban jutnak a lakosság tudomására, így a jelzési, észlelési és
vonulási idő alatt szabad tűzfejlődési lehetőség van.
A magyarországi legnagyobb természeti kárral járó tűze
set helyszíne az alábbi volt, ahol az összes elképzelhető
oltást hátráltató körülmény előfordult.
A Kiskunsági Nemzeti Parkban a keletkezett tűzesetet
Walter András Kaskantyú, III. ker. 3. sz. alatti lakos telefo
non jelezte a kiskőrösi Tűzoltóparancsnokságra
1993. au
gusztus 18-án 16 óra 45 perckor a Kaskantyú községi szo
ciális otthonból. A tüzet a jelzés előtt néhány perccel észlelte
a tanyájának udvarából (a tanya és a szociális otthon közti
távolság kb. 15 km).
A tűzeset helyszíne Orgovány-Kaskantyú (5303. sz. út)
- Bocsa és az 54-es főút (22-23 km szelvény) által körbe
fogott területen helyzekedik el, nagysága kb. 10 000 ha. A
terület döntő része, mintegy 8000 ha a Kiskunsági Nemzeti
Park területén a fenyő faféleségek önálló erdőként és ve
gyesen is megtalálhatók, az erdőben 3-500 m nagyságú
tisztások vannak elszórtan. A terület 54-es út felé eső északi
része erdő (közveüen kapcsolódik erdőterülettel az 54-es út
másik felén elhelyezkedő bugaci erdőséggel), dél felé ha
ladva tanyás területek, szikes legelő, kiszáradt tó és ősgyep
található.
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A területet utak, vadcsapások hálózzák be, azonban te
repviszonyai miatt nagyon kevés a terepjáró gépjárművel
járható út, ezek közül is sokat a Nemzeti Park területén
árkolással járhatatlanná tettek.

A tűzoltás során szerzett tapasztalatok
Az eltérő talajadottságú területeken végzett munkálatok
tapasztalatai:
A Pilisvörösvár térségében az augusztus 10-én és 15-én
keletkezett, közel 70 ha területen pusztító tűznél a rendkívül
nehéz, sziklás hegyi terepadottságok erősen nehezítették a
megközelítést. A domborzati lejtések iránya az uralkodó
széltől függetlenül nagymértékben befolyásolta a tűz terje
dési sebességét. A vízszerzési helytől az oltóvíz kijuttatás
szintén komoly szeivezési feladatokat jelentett.
Más jellegű a Bács-Kiskun megye, Orgovány, Kaskan
tyú, Páhi, Bocsa, valamint Bugac-puszta települések által
határolt kb. 10 000 ha terület, amit tűzoltástaktikai szem
pontból egybefüggő erdőségnek tekinthetünk. A területen
felváltva találhatók a telepített és vadon nőtt erdőrészek.
A Hortobágyi Nemzeti Park tüzénél sok gondot okozott
az elhagyott - korábban vízelárasztásos rendszerrel művelt
- töltések és egyéb műtárgyak elhelyezkedése és haladást
nehezítő hatásuk is. Nehezítette a terepen való mozgást,
hogy az oltásban rendelkezésünkre álló gépjárművek közül
kevés volt ezen a terepen a mozgásképes.
A terepjáró képességű tűzoltójárművek száma - hason
lóképpen más országok gyakorlatához - nálunk is elenyé
szően kevés. Bár a jelenleg folyó gépjármű-fecskendő be
szerzéseink eredményeképpen több összkerékhajtású jármű
vet állítunk készenlétbe, a nehéz terepviszonyok között ezek
is csak részleges manőverezőkészséggel rendelkeznek. Az
említett járművek országos elosztását ugyan célszerű a ve
szélyeztetett területekre vonatkozóan meghatározni, de a
szezonális használat és az elsődlegesen más célú üzemelte
tési feltételek inkább a rendkívüli igénybevételek miatt je
lentkező meghibásodások kijavítása miatt igényelnék az el
különített fenntartási pénzeszközök kilátásba helyezését.

Mindezek mellett továbbra is számolni kell más célú
vontatójárművek, vízszállító mobileszközök és a honvédsé
gi terepjáró gépek igénybevételével és azok szükség szerinti
átcsoportosításával.
Igény merülhet fel a jelenlegieknél kvalifikáltabb tűzol
tó-erdészbrigádok felállítására. Ezeknek a különböző szín
vonalú és hatékonyságú védelmi eszközökkel dolgozó se
géderőknek a technikai ellátottságát és műszaki bázishelyé
nek a kialakítását meg kell valósítani és központilag koor
dinálni. Célszerű ezek kezelésébe adni az erdei víztározók,
gyűjtőciszternák és mindazon vízfeltöltést szolgáló techni
kai eszközök gondozását és nyilvántartását is, amelyek kü
lönösen a légi úton történő oltásnak elengedhetetlen kellé
keiként jöhetnek majd számításba.

Bevetett erők
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A légi tűzoltás tapasztalatai
Az oltás során DROMEDÁR típusú gépek kerültek al
kalmazásra, ennek tapasztalatait tudjuk értékelni. A víztar
tály térfogata: 2000 liter (hasznos térfogat 1500 liter), a tűz
oltásra a vész.kioldót használták. Két típusú berendezést
használlak (nyílófelület: 0,8x0,4 m, 0,8x0,2 m). A nagyobb
nyílófelületű optimálisabb oltóanyag-intenzitást biztosított.
A lefedett terület nagysága 10 m magasságból 30x100 m
területen vízpermetet biztosított nem jelentékeny ütőhatás
mellett. Ezek a repülőgépek és vezetők alkalmasak alacsony
magasságban történő manőverezésre. Az oltási mód nagy
intenzitású égés esetén (koronaégés) oldalról perdítve alkal
mazható a tűz szélétől kiindulva. A repülőgépet 1 db „B"
tömlővel tápláltuk, feltöltése 3 percet vett igénybe (kb.
1500 1) 3-5 km tűztávolság esetén, óránként 7-8 felszállást
tudtak végrehajtani.

Bevetett eszközök

Együttműködés a társszervekkel
A már említett valamennyi tűzesetnél a jelzést követően
az erdészet dolgozói, a rendőrség és a mentőszolgálat a legrövideb idő alatt a helyszínre lett irányítva. Rajtuk kívül az
önkéntes tűzoltó egyesületek is a területre érkeztek általá
ban 5-8 fővel és gépjármű-fecskendővel. Pl. a Pilisi Park
erdőgazdaság területén az igen gyakori nyári erdőtüzekhez
legtöbbször a Pomázi ÖTE (Önkéntes Tűzoltó Egylet) vonul
ki elsőként és kezdi el az oltást. Jók a tapasztalatok a többi,
elsősorban az alföldi tüzek oltásánál közreműködött BácsKiskun és Csongrád megyei ÖTE-kel való együttműködésről
is.
A magyar honvédséggel kötött együttműködési megálla
podás értelmében a környékre telepített katonai objektumok
személyi állománya (50 fős csoportok) is igen aktívan részt
vett a károk felszámolásában. Sajnos több vidéki alakulat
megszűnésével és egyéb létszámcsökkentésekkel az adott
területek védelme a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetbe
kerül.
Szükséges lenne - több évre viszsamenőleg is veszélyez
tetettnek talált erdőterületeken és elhagyott katonai területek
közelében lévő településeken - a lakosság megfelelő mér
tékű felkészítése az esetleges közreműködés érdekében. Er
re ugyancsak a külföldön jól működő különféle karitatív
szervezetek tapasztalatait is fel kell használni.
A különösen kockázatos területeken professzionális cso
portok felállításával is lehetne számolni, úgy, ahogy azt An
dalúziában és Spanyolországban már megtették az Európai
Közösség korábban elfogadott határozatai értelmében.

Magyarországon 1992-199J-ban bekövetkezett
tüzek által érintett terület
(50 ha feletti területek)

5

u

£

í

fi

1

f

Ő

A technikai fejlesztés irányvonala
Az Egyesült Államokban és Kaliforniában 1985-ben
100-200 ezer hektáros területeken pusztított erdőtűz. Ezek
leküzdéséhez már szinte hihetetlen mennyiségű személyi és
technikai anyag kellett Pl. a Los Angeles-i erdőtűz megfé
kezésére 11 ezer tűzoltót kellett mozgósítani. A kárérték
több mint 10 millió dollár volt.
Magyarországon 1990-ben 1000 hektár erdő égett le, kö
zel 100 millió forint értékben.

A magyarországi viszonyok természetesen nem hasonlít
hatók a világ legnagyobb külföldi erdőtüzek körülményei
hez, de az utóbbi évek tapasztalatai szerint korszerűsíteni
kell az erdőtűzoltást, főleg technikai szinten, a korszerű ol
tási módoknak megfelelően, mivel a jelenlegi technikai és
személyi állomány nem elégséges komolyabb erdőtűz fel
számolásához.
Az újabb, korszerű technikai eszközök alkalmazásánál
elsősorban a honvédség meglévő és alkalmazható eszközei
jöhetnek szóba. így már a légi felderítés szakaszában kis
területű le- és felszálló pályát igénylő könnyű helikopter
bevetésére lehet gondolni, melyről azonnali előhívasd fény
képfelvételek, videofelvételek is készíthetők, amelyek alap
ján az irányítási pont az értékelést követően a szükséges
feladatokat - az erők, eszközök megfelelő elosztásával meghatározhatja.
A másik alkalmazási terület maga a tűzoltás folyamata
és az ezt előkészítő műveletek sora.
A még nem égő erdőrészeken védősavukat kell készíteni,
amelyeken a tűz. nem tud továbbterjedni. Ehhez a művelet
hez, a terep- és talajviszonyoknak megfelelő gépi berende
zések szükségesek, amelyek a tűzoltóságnál nincsenek rend
szeresítve. Tblólapos, lánctalpas nehézgépek tudomásunk
szerint az erdőgazdaságok állományában is csak kis szám
ban és kisebb teljesítményű kivitelezésben állnak rendelke
zésre. Szükség lenne a honvédség műszaki alakulatainál
meglévő nagy teljesítményű, erdős terepen használható
ilyen típusú gépek bevetésére.

Dimitrov: Időjárási körülmények
és erdőtüzek következményei 1992-ben
a horvát tenger mentén
A háborús tevékenységgel megnövekedett erdő
tüzek nagyon l e r o n t o t ok az erdővédelmet. A tűz
eseti adatok megbízhatatlanná tették a helyzetér
tékelést és összehasonlíthatatlanok a belháború
előttiekkel. A meteorológiai előrejelzések is bi
zonytalanná tették a tűz elleni erdővédelmet, fő
leg a hőmérsékleti változások pontatlansága mi
att, különösen a kritikus 144 napon.
(Sumarski üst 1993.6-8. Ref.: Abonyi István)
O

Dimitrov-Jurcev: Erdőtüzek és időjárási
jelenségek az Adria tenger mellékén
1989. és 1990. évben.
Két éven át itt száraz, csapadékmentes időjárás
volt Ennek következményeként a napi erdőtüzek
száma tíz. Főleg a tengerparttól távolabb eső er
dőségekben (Lika, Gorski Korár stb.) fordultak
elő. így kb. 3000 ha erdő égett le teljesen a Karszt
vidéken a rendelkezésre álló földi és légi tűzvé
delmi felszereléssel élő erdőgazdaságok területén.
De ilyen rendkívüli időjárási körülmények között
(állandó szárazság, kedveződen széljárás), nagy
idegenforgalom idején még ez sem elegendő.
Ezenkívül fontos a meteorológiai előrejelző háló
zat létesítése is, mert a kedvezőtlen széljárásokra
is fel kell készülni.
(Sum. list 1991.10-12. sz. Ref.: Abonyi István)
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Erdőtűzoltás az Egyesült Államokban
Az amerikai katasztrófaelhárító rendszer modellként való alkalmazása
a magyarországi termesz etikatasztrófa-elhárító rendszer reformjához
A cikk szerzője 1991-ben szerzett diplomát a Buda
pesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. 1991
szeptemberétől a Montanai Egyetem Erdészeti Tanszé
kén az amerikai katasztrófaelhárítás rendszerét tanul
mányozta. Az erdőtűzoltás kapcsán tanulta meg a ka
tasztrófaelhárító rendszer felépítését és gyakorlatban va
ló működését. Az erdötüzoltásról az elméleti tudást az
egyetem keretein belül szerezte meg a gyakorlati munkát
a Lolo National Forest Interagency Hotshot Crew (ka
tasztrófaelhárító elit rohamcsapat) keretein belül végez
te el.

Az amerikai
természetikatasztrófa-elhárítás rendszere
A szervezett erdőtűzoltás az Egyesült Államokban körül
belül 80 évvel ezelőtt kezdődött. A szervezet felépítése az
idők folyamán több változáson ment keresztül. A természeti
katasztrófák elhárítására szervezett erők, és ezen belül az
erdőtűzoltásra kiképzett csapatok legutolsó nagy, mindent
átfogó átszervezése 13 évvel ezelőtt kezdődött meg. 1970ben Kaliforniában 13 nap alatt 16 ember halt meg, 700 épü
let pusztult el és több mint félmillió hektár terület égett meg
a tomboló erdőtüzek miatt. Habár minden résztvevő szer
vezett a tőle telhető maximumot nyújtotta az oltás alatt,
mégis számos probléma merült fel a hírközlés, adatáramol
tatás és együttműködés területén. Mindez nagyban befolyá
solta, korlátozta az oltás, azaz a katasztrófaelhárító munka
hatékonyságát. Ennek a szörnyű „eredménynek" a nyomá
sára a kongresszus elhatározta, hogy egy, a követelmények
nek jobban megfelelő rendszert kell alkotni. Az ezt követő
tíz évben sikerült is kidolgozni a jelenlegi rendszert, melyet
azóta nagy zavargások, olajtankhajók megrongálódása stb.
esetén vetnek be. Ez a kidolgozott szervezeti és működési
szabályozó rendszer a Balesetelhárítási Parancsnoki rend
szer.
Az Amerikai Nemzeti Szervezetek közti Katasztrófael
hárító Rendszer (ANSKR) öt fő egységből áll. Ez az öt
egység:
1. Baleset-elhárítási Parancsnoki Rendszer (BPR), mely
meghatározza a működési körülményeket és feltételeket, és
a szervezeti szabályzatot; az elhárító munkában résztvevő
minden egység számára.
2. Egységes tréning, mely a résztvevők felkészítésének
alapkövetelményeit foglalja össze, s amelyen az ANSZKR
hatékony működése alapul.
3. Szabványosított követelmény és jogosítvány rendszer,
mely mind a szellemi, mind a fizikai követelményeket egy
ségesíti az egész ország minden szervezete számára, hogy
automatikusan alkalmazható lehessen mindenki egy-egy
speciális pozícióra a szervezeten belül.
4. Kiadványok gondozása, és a szervezetek, résztvevők
kiadványokkal való ellátása, mert ezekben a jelenlegi fej
lődés és fejlesztés mindenki számára elérhetővé válik.
5. Az alkalmazott technológiák, úgymint légifotózás, tér
képészet, infravörös fotózás, és egy, a szervezeteket koor
dináló rendszer fejlesztése az igényeknek megfelelően.
Erdészeti Lapok,CXX VIII. évf. 12. sz. (1993. december)

A Baleset-elhárítási Parancsnoki Rendszer
A Baleset-elhárítási Parancsnoki Rendszer (BPR) min
denféle katasztrófa esetén használható elhárító rendszer.
Úgy dolgozták ki, hogy alkalmazható legyen mind a kisebb
méretű, mindennapos balesetek esetén, mind a nagy kiter
jedésű, összetett katasztrófák alkalmával. A szervezeti struk
túra főbb alkotóelemei a nagy tűzoltó szervezetek felépíté
sén alapulnak, melyet az amerikai központi kormányzat dogozott ki több szervezet együttműködése alapján. Á BPR-t
arra tervezték, hogy alkalmazható legyen tüzek, árvizek,
földrengések, szélviharok, árhullámok, zavargások, veszé
lyes anyagok kiömlése vagy bármely más természeti, vagy
ember okozta katasztrófa esetén az elhárításra.
A BPR alkotórészei szorosan együttműködve teremtik
meg az alapot a katasztrófaelhárító rendszer hatékony mű
ködéséhez. A nyolc fő alkotórész a következő:

1. Közös nyelvezet és terminológia rendszer
- alapvetően szükséges minden típusú vezetési forma
számára, és különösen fontos az olyan irányító rendszerek
számára, melyek több különféle, egymástól nagyon eltérő
intézmény együttműködését igazgatják. Közös nyelvezetet
kell kialakítani a következő részegységek számára;
- szervezeti egységek és funkciójuk;
- az erőforrások elnevezései;
- segédeszközök, szerszámok, infrastruktúra elnevezése.

2. Moduláris felépítés
- a katasztrófa méretétől, típusától és speciális igényeitől
függően, a szervezeti rendszer felülről lefelé épül fel;
- minden egyes szintnek van neve és kijelölt vezetője:
- Baleseti Parancsnokság - Baleseti Parancsnok - Pa
rancsnoki vezérkar - Tisztek - Osztály - Osztályparancsnok
- Részleg - Részlegvezető - Csoport - Csoportvezető Szakasz - Szakaszvezető;
- a felelősség és az elhárító munkálatok kivitelezésének
sikere elsősorban a baleset-elhárítás parancsnokát terheli.

3. Integrált kommunikációs rendszer
- a használt nyelvezet a köznyelvi angol,
- semmiféle kód nem használható, és a tömörségre kell
törekedni,
- többszintű rádióhálózat:
- parancsnoki hálózat,
- taktikai hálózat,
- ellátási hálózat,
- föld-levegő hálózat,
- levegő-levegő hálózat.

4. Egységesített parancsnoki rendszer
Az egységesített parancsnoki rendszer szükségességének
okai a következők:
- a katasztrófák nincsenek tekintettel a közigazgatási ha
tárokra,
- ugyanakkor az egyes szervezetek felelősségi területe a
közigazgatási határokat követi, és tevékenységi jogköre
nem terjed tovább, hatóságilag korlátozva van.
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5. Egységesített akcióterv
Az alábbi szituációknál van szükség egyesített akcióterv
re:
- többféle erőforrás igénybevétele esetén;
- többféle szervezet bevonásakor;
- több, egymást váltó műszak esetén.
6. Kezelhető ellenőrzési terület
- a tapasztalatok alapján egy ember közvetlen irányítása
alá biztonsági szempontból 2-7 személy tartozhat,
- a katasztrófa típusa, az elvégzendő munka, a biztonsági
szempontok és a fizikai távolság az egy ember fennhatósága
alá tartozó személyek vagy eszközök között, mind befolyá
solják az ellenőrzési terület nagyságát.
7. Előre megtervezett baleseti berendezések és felszere
lések
- elsősorban a katasztrófa típusától és szükségleteitől
függ a mennyiségük, fajtájuk, elhelyezésük, beszerzési he
lyük.
8. Széles körű, mindent átfogó
erőforrás-gazdálkodás
Háromféleképpen lehet megszervezni az erőforrás-gazdálodást:
- egyedülálló erőforrásokból,
- különleges feladatra összeállított, több erőforrásból álló
speciális alakulatokból,
- rohamcsapatokból.

A Baleset-elhárítási Parancsnoki Rendszer
résztvevőinek beosztása
A Baleset-elhárítási Parancsnoki Rendszer szervezetén
belül öt funkciós terület különül el:
- parancsnokság,
- műveleti terület,
- tervezési terület,
- ellátási terület,
- pénzügyi terület.
Minden területnek megvannak a külön alegységei a spe
ciális feladatoknak megfelelően. Az alegységek területi és
feladatköri szempontokból különülnek el. Az alegységek a
katasztrófa nagyságától, a veszélyesség fokától és a kataszt
rófa területi kiterjedésétől függően további alcsoportokra
oszthatók.
Az Egyesült Államokban az effektív katasztrófaelhárító
(erdőtűzoltó) munkát az erre speciálisan felkészített, és sze
zonálisan fenntartott kerületi és elit rohamcsapatok végzik.
Az Egyesült Államok területe fel van osztva körzetekre, a
körzetek kerületekre. Minden ilyen kerület a veszélyezte
tettség fokától függően tart fenn nagyobb vagy kisebb lét
számú kerületi katasztrófaelhárító csapatot.
Ezeket a kerületi csapatokat elsősorban erdőtűzoltásra
szervezik, képezik ki. Mivel az „erdőtűz szezon" körülbelül
mindig azonos időszakban jelentkezik egy bizonyos térség
ben, ezért ezek a csapatok is szezonálisan szerveződnek. Az
erdőtüzek leggyakrabban április-májustól október-novembe
rig égnek, a kerület földrajzi fekvésétől függően.
Ezek mellett a kerületi csapatok mellett minden nemzeti
park, természetvédelmi terület fenntart úgynevezett „Hotshot Crew"-kat. Az Egyesült Államokban általában 60-65
ilyen elit katasztrófaelhárító rohamcsapat van. Ezeket az elit
csapatokat az egész ország területén bevetik, igénynek meg
felelően mindenféle katasztrófa ellen, de ezek is elsősorban
erdőtűzoltásra szerveződtek. A Baleset-elhárítási Parancsno

ki Rendszer egyik alapvető katasztrófaelhárító egysége a
„Hotshot Crew". Definíció szerint ezek a csapatok: „maga
san kvalifikált, nagyon mozgékony, 20 személyből álló,
önállóan működő katasztrófaelhárító egységek. Elsőrendűen
kiképzett és tréningben tartott tagokból álló rohamcsapat."
Megjegyzendő, hogy ezek a csapatok az egész világról kap
nak megbízást, annyira magasan képzettek, és annyira gyor
san bevethctőek. A csapat mindig magával viszi elsősorban
erdőtűzoltásra kifejlesztett szerszámait; de rendelkezik
egyéb, például földrengéskárok elhárítására alkalmas szer
számokkal. A csapat felépítése: egy vezető egy vezetőhe
lyettessel, három szakaszvezető és kb. 15 csapattag feloszt
va három szakaszra. Minden vezető rendelkezik URH-rádió
adó-vevővel. Minden csapattag rendelkezik az esetleges ve
szélyhelyzetek túlélését segítő eszközökkel, például erdőtűz
esetére személyes tűzálló védősátorral, kétnapi élelemmel,
vízzel, pólruhával, és mindezt a munka közben is egy há
tizsákban állandóan magával hordja. Ezenkívül minden csa
pattag egy nagyobb csomagban tart többnapos munka ese
tére pótruhát, hálózsákot, sátrat, személyes dolgokat. Ezt a
csomagot minden alkalommal a baleseti bázisra viszi ma
gával a csapat. Ezek az elit rohamcsapatok 21 napig tart
hatóak folyamatosan munkában, ekkor két szabadnap jár ne
kik. Nappal és éjszaka is dolgoznak az igénynek megfele
lően. A műszakok hossza nincs megszabva, ennek követ
keztében nem ritkák a 30-40 órás műszakok, míg a közvet
len veszélyt el nem hárítják. A csapat tagjai közt nők is
találhatók, egyre nagyobb számban; számukra ugyanazok a
feltételek a kiképzésnél, tréningnél. Körülbelül a csapat
40%-a cserélődik ki évről évre. Ennek ellenére a kialakított
normák a rohamcsapaton belül nagyon magasak, mind fizi
kai, mind szellemi, mind tapasztalati téren. Ennek követ
keztében válhatott az elit rohamcsapat, a „Hotshot Crew"
a Balesetelhárítási Parancsnoki Rendszeren belül a legjelen
tősebb katasztrófaelhárító egységgé.

A magyar erdőtűzoltás rendszere és szereplői
A helyzet sajnálatos módon Magyarországon is megérett
egy hasonló, mindent átfogó reformra. Az erdőtűzoltás egyi
ke azoknak a természeti katasztrófáknak, melyekre ma Ma
gyarországon nincs megfelelően kiképzett szakembergárda.
A közelmúltban történt viszonylag nagy erdőtüzek (Kiskun
ság, Hortobágy, Pilisi Parkerdő), szárazságok, árvizek (Du
na, Tisza), ember okozta katasztrófák (Békásmegyer) arra
ösztönöznek minden katasztrófaelhárításban közreműködő
szervezetet, hogy javítson hatékonyságán, együttműködési
képességén, mobilitásán, és fejlessze információs ellátottsá
gát.
Magyarországon a tűzoltóság és a polgári védelem fel
adata az erdőtüzek oltása vagy bármely más természeti ka
tasztrófa elhárítása. Jelenleg egyik szervezet sem rendelke
zik megfelelő eszközökkel, sem a képzettség, sem a felsze
reltség terén. A szakembergárda képzése sincs megoldva,
sem a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, sem az Ybl
Miklós Műszaki Főiskolán, mert nem oktatják az erdőtűz
oltáshoz szükséges tudnivalókat. Mentségükre szolgál, hogy
a jelen időszakig nem is nagyon volt rá szükség.
Az előbb említett példák mindegyikénél kiderült, hogy a
jóakarat, az igyekezet kevés egy kiterjedtebb, „kiszámíthataüanabb" erdőtűz alkalmával. Mindazok a problémák, me
lyek felmerültek az oltási munkálatok során (homokban el-

akadó teherautók, oltáshoz szükséges víz hiánya, a dolgozó
emberek ellátásának hiánya, védőfelszerelések hiánya, elé
gett teherautók és eszközök, a már eloltottnak hitt, de újra
meg újra meggyulladó erdők, az emberek munkabírásának
alacsony szintje) mind a szellemi és a fizikai felkészület
lenségből fakadtak. Csakis a szerencsének köszönhető, hogy
nem történt egy esetben sem haleset. A „civilizált" környe
zethez (aszfaltburkolat, vízcsap, menekülési útvonalak is
merete, kis kiterjedés, viszonylag rövid időbeli lefutás, a
szociális kiszolgáló környezet megléte...) hozzászokott
munkaerő szinte megbénult a természeti környezetben, ahol
mindezek a feltételek hiányoztak. Hogy az ehhez hasonló
esetekben, melyek sajnálatos módon várhatóak a közeljö
vőben is, ne következhessenek be hasonló problémák, a
meglévő rendszeren, a résztvevők felkészültségén változtat
ni kell. Ezt segítheti az amerikai rendszer modellként való
alkalmazása.

Mit használhatunk fel az amerikai rendszerből?
- szervezeti felépítés,
- a személyes ellenőrzési területek kialakításának felépí
tése,
- a kiképzés rendszere, felépítése,
- a vizsga- és követelményrendszer felépítése.

Javaslatok az átszervezésre
A bármely katasztrófa által okozott kár mindig többe ke
rül, mint a legalaposabban, legrészletesebben kidolgozott
balesetmegelőzési munkák, és egy katasztrófaelhárító rend
szer fenntartása. Ez többszörösen igaz az erdőtüzekre. Ha
a kár értékét szemléljük, esetleg kimutatható, hogy többe
került az oltás, mint a leégett erdődarab, de ha azt a területet
vesszük számításba, mely leéghetett volna oltás hiányában,
akkor a számla nagysága mindig elhanyagolható lesz a ve
szélyeztetett erdőterület értékéhez képest Meg kell jegyez
zem, hogy érdemes csírájában elfojtani minden erdőtüzet,
mert az időjárás hirtelen úgy változhat, hogy a felkapó szél
hatására a tűz úgy megindul, hogy még a legfejlettebb el
A Futóhomok Természetvédelmi
Egyesület és barátai meghirdetik a
Független Alkotók „NATURA '94"
Országos Természetvédelmi Fotó-,
Film- és Videószemléjét.
A szemlén részt vehetnek függet
len, amatőr, non-professional és alter
natív fotográfusok, filmesek és videó
sok, egyénileg vagy közösen, nem
anyagi haszonszerzés céljából, Ma
gyarországon készített fotókkal, fotó
sorozatokkal, filmekkel és videóalko
tásokkal.
A kategóriák (témakörök) a fotóés fotósorozat, illetve a film- és vi
deószekciókban a következők:
I. Természtfotók, illetve -filmek és
videók.
II. A természetvédelem és a termé
szetvédelem kapcsolata a gazdálko
dással.
III. Jelenségek az élő és az élette

hárító rendszer vagy csapat sem képes bármit is tenni meg
fékezésére. Ez esetben pedig a kár nagyon tetemessé válhat.
Ebből következik, hogy sokkal jobban tesszük, ha a pén
zünket a megelőzésre és az elhárító rendszer tökéletesítésére
költjük, mintha az okozott kár felszámolására használjuk
fel. Magyarország esetében, ahol nemrégen történt meg a
rendszerváltozás mind a politikai, mind a gazdasági téren,
életbevágóan fontos, hogy a rendelkezésre álló pénzt a le
hető legjobban használjuk fel. Ezért a katasztrófaelhárítás
nak kellene az elsők közt lenni, melyet törvények, rendele
tek szabályoznak. Ezeknek az új törvényeknek figyelembe
kell venniük a közigazgatási, fennhatósági területeket, jo
gokat, kötelességeket, és az új katasztrófaelhárító rendszer
szervezeti felépítését.

Teendők
- Az előbb említett hibák és hiányosságok miatt szükség
^an egy, az amerikaihoz hasonló, termeszed katasztrófák
elhárítására, mert az amerikai katasztrófaelhárító rendszer
már sokkal többször bebizonyította sokkal nagyobb és ve
szélyesebb katasztrófák (erdőtüzek) alkalmával, hogy haté
konyan képes megfékezni a tomboló természetet.
- A felépítendő rendszer struktúráját kölcsönözni lehetne
a már régóta jól működő amerikai rendszertől, figyelembe
véve a magyarországi sajátosságokat.
- Ki kell dolgozni az új, természeti katasztrófákra spe
cializálódott elhárító rendszer felállításának és működteté
sének finanszírozását.
- A résztvevők szellemi és fizikai felkészülésének tartal
mát, a vizsgakövetelményeket minél előbb meg kell hatá
rozni, külföldi szakértőket is bevonva.
Mindezen teendőket minél előbb meg kell kezdeni, mert
a közelmúltban történt katasztrófák alkalmával a jelenlegi
elhárító rendszer többször csődöt mondott, és ebből követ
kezően szükség van egy olyan, gyorsan reagáló, új, kataszt
rófaelhárító rendszerre, mely az ilyen sajnálatos, de a jövő
ben is várható esetekre szakszerűen, hatékonyan és gyorsan
tud válaszolni.

len természetben (növény- és állatvi
lág, földfelszíni és föld alatti, vízi,
légköri, égi jelenségek).
A fotók, filmek, videók lehetnek a
jelenséget ábrázoló, illetve a jelenség
képét szabadon felhasználó, kísérlete
ző alkotások.
A szemle anyagát többtagú szakér
tő zsűri fogja elbírálni.
A szemle várható időpontja: 1994.
március közepe.
A beküldési határidőt és a szemle
időpontját levélben vagy telefonon
igényelhető nevezési és jelentkezési
lapon pontosítjuk.
A résztvevők részére előzetes je
lentkezés alapján szállást és étkezést
biztosítunk, amelyet a szemle helyszí
nén lehet kifizetni készpénzben. A
versenybe jutott alkotók költségeihez
- lehetőségeinkhez mérten - szeret
nénk hozzájárulni.

A szemlén a verseny vetítéseken és
-kiállításon kívül retrospektív vetíté
seket és tárlatokat, valamint előadáso
kat, konzultációkat tervezünk min
denki okulására és a különböző beál
lítottságú fotósok, filmesek, videósok
közötti párbeszéd megindítására. Vár
hatóan lesz a témákhoz kapcsolódó
cikkek bolhapiaca, antikvár szakkönyvvásár, filmnyersanyagok vására
stb.
Részletes pályázati kiírás, nevezési
és jelentkezési lapok: Futóhomok Ter
mészetvédelmi Egyesület, 6001 Kecs
kemét, Postafiók 654.
Nagy Tamás, Vajda Zoltán, Vidéki
Róbert (Futóhomok Természetvédel
mi Egyesület); Pál Nagy Balázs, Ko
lompár József (MAFSZ)
A rendezvény védnöke: a WWF
„Világ Természetvédelmi Alap" ma
gyarországi képviselete.

Módosult a védett növényfajok
köre és eszmei értéke
Az 1982. és 1988. évben történt védetté nyilvánítások után
most ismét bővült a védett növény- és állatfajok köre. A
12/1993. (III. 31.) KTM rendelet szerint 501 növényfaj áll tör
vényes oltalom alatt, ezek közül 47 fokozottan védett. Jelen
tősen módosultak az eszmei értékek is, a fokozottan védett fa
jok 50 000 és 30 000 Ft, a védett fajok 10 000, 5000 és 2000
Ft értékkel szerepelnek a listán. A védelem kiterjed a faj összes
egyedére, az egyed valamennyi részére és állapotára. A koráb
biakhoz képest új a rendeletben, hogy védettnek, illetve foko
zottan védettnek minősül a védett, illetve fokozottan védett nö
vény- és állatfajok természetes körülmények között létrejött
hibridjei. A hibridek egyenkénti értéke a magasabb értékkel
rendelkező védett, illetve fokozottan védett szülőfaj értékével
egyezik meg.
Védett fa- é s cserjefajaink az új rendelet
értelmében a következők:
Faj
Eszmei értéke
Tiszafa (Taxus baccata)
V 10 000 Fi
Csikófark (Ephedra distachya)
FV 30 000 Fl
Havasi iszalag (Clematis alpina)
10 000 Fi
FűzleveltT gyöngyvessző (Spiraea salicifolia)
V 2 000 Fi
Sziklai gyöngyvessző (Spiraea média)
V 5 000 Fi
Fekete madárbirs (Cotoneaster nigra)
* V 2 000 Fi
Nagylevelű madárbirs (C. tomentosa)
* V 2 000 Fl
Piros madárbirs (C. integerrima)
* V 2 000 Fl
Molyhos körte (Pyrus nivalis)
* V 10 000 Fl
Magyar vadkörte (P. magyarica)
* FV 50 000 Fl
Déli berkenye (Sorbus graeca)
* V 2 000 Fl
Hazslinszky-berkenye (S. austriaca ssp.
hazslinszkyana)
V 10 000 Fl
Lisztes berkenye és barkócaberkenye átmeneti
(S. aria - torminalis) kisfajai (21 db)
V 10 000 Fl
Fanyarka (Amelanchier ovális)
V 10 000 Fl
Fekete galagonya (Crataegus nigra)
* V 10 000 Fl
Kövi szeder (Rubus saxatilis)
V 5 000 Fi
Törpe mandula (Amygdalus nana)
V 10 000 Fl
Havasalji rózsa (Rosa pendulina)
* V 10 000 Fl
Szentendrei rózsa (R. sancti-andreae)
V 10 000 Fi
Bérci ribiszke (Ribes petraeum)
V 10 000 Fl
Fekete ribiszke (R. nigrum)
V 10 000 Fl
Havasi ribiszke (R. alpinum)
V 10 000 Fl
Bokros koronafürt (Coronilla emerus)
V 5 000 Fl
Babérboroszlán (Daphne laureola)
V 10 000 Fl
Farkasboroszlán (D. mezereum)
V 10 000 Fl
Henye boroszlán (D. cneorum)
V 10 000 Fl
Homoktövis (Hippophae rhamnoides)
V 10 000 Fi
Sziklai benge (Rhamnus saxatilis)
* V 10 000 Fl
Fekete lonc (Lonicera nigra)
V 2 000 Fl
Jerikói lonc (L. caprifolium)
V 2 000 Fl
Ligeti szőlő (Vitis sylvestris)
* V 10 000 Fl
Csermelyciprus (Myricaria germanica)
V 2 000 Fl
Tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos)
V 10 000 Fl
Vörös áfonya (V. vitis-idaea)
V 10 000 Fl
Keleti gyertyán (Carpinus orientális)
V 10 000 Fi
Szőrös nyír (Betula pubescens)
* V 2 000 Fl
Havasi éger (Alnus viridis)
V 10 000 Fi
Magyar tölgy (Quercus fametto)
* V 10 000 Fi
Babérfűz (Salix pentandra)
V 10 000 Fi
Füles fűz (S aurita)
* V 5 000 Fi
Parti fűz (S. elaeagnos)
V 2 000 Fi
Lónyelvű csodabogyó (ruscus hypoglossum)
V 10 000 Fi
Szúrós csodabogyó (R. aculeatus)
V 5 000 Fl
(Jelmagyarázat: V = védett, FV = fokozottan védett,
* = hibridizálódik rokonfajaival)
Dr. Bartha Dénes

Utazzunk
Franciaországba!
Erdőgazdálkodás Elzászban
A tanulmányút időpontja:
1994. június és október
Időtartama:
9 nap
Várható költsége (utazás + szállás + teljes ellátás):
48 500 Ft + költőpénz
Utazás:
autóbusszal.

Jelentkezési határidő:
1994. január 31.

Felvilágosítás:
Barna Tamás
9400 Sopron, Cseresznye sor 53.

A Baranya megyei csoport szervezésében Pé
csett, a Műszaki Erdészet nagytermében dr. Winkkr
András rektor úr tartott előadást a soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem életéről 1993. november
8-án. A múlt rövid áttekintése után a napi gondok
következtek. Sok minden előnyösen változott meg,
ami régen a határsávos Sopronban elképzelhetet
len volt. Lehetőség van áthallgatásra Mosonma
gyaróváron, valamint a nyelvek esetében Szombat
helyen, de más egyetemeken, vagy akár a kutatás
ban is részt vehetnek a hallgatók az egyes félévek
között
A külföldi kapcsolatokat csak a nyelvek birtoká
ban lehet jól kihasználni, ezért most igazán érde
mes nyelveket tanulni. A hallgatók voltak az Egye
sült Államokban, Kanadában, Németországban,
sőt a Bajkál-tónál is. A külföldi egyetemekről je
lenleg négy vendégprofesszor tart előadásokat
Sopronban.
Új szak indult: a környezetvédő vagy röviden
„környész". A továbbképzési lehetőségek is bővül
tek, amelyek különösen a munkanélküli kezdő fia
talokat segíthetik át a nehézségeken. Tárgyalások
folynak, hogy az újra induló soproni tanítóképző
is az egyetemhez tartozzon.
Részletes ismertetést kaptunk a KISZ-házról,
amelynek neve nem változott, valamint a diákszín
pad, a sport, a botanikus kert helyzetéről.
Befejező szavaiban a rektor úr kérte, hogy a ne
héz anyagi viszonyok ellenére a lehetőségekhez
képest mindenki támogassa egyetemünket, amely
nek oly sokat köszönhetünk.
Tóth Aladár

SZEDLÁK TAMÁS

A klímaváltozás és erdeink jövője (Tapasztalatok és tennivalók)
II. rész
Következtetések és tennivalók
A mai fiatal erdők még csak középkorúak lesznek, ami
kor már kedvezőtlenebb klimatikus viszonyok válnak jel
lemzővé. A várható változásokra időben fel kell készülnünk,
ehhez néhány példa gondolatébresztőül.

Szaporítóanyag-termelés
1. „Minél jobban elterjedt egy faj a természetes elterje
dési körén túl, annál inkább ki van téve a biotikus és abio
tikus károsításoknak..."
2. Minél jobban változnak a termőhelyi adottságok egy
faj termesztés elterjedési körzetében, annál inkább ki van
téve a biotikus és abiotikus károsításoknak.
A klímaváltozatok megfelelő elkülönítése és megfelelő
helyen történő elszaporítása, telepítése hasznos lehet a jö
vendő erdő ellenálló képességének és alkalmazkodóképes
ségének fokozásához. Az erdősítéseknél nem mindegy, hon
nan származik a csemete. Egy melegebb, szárazabb termő
helyen is jó kondícióban álló állományból származó szapo
rítóanyag jobb esélyeket nyújt, mint egy hűvösebb, nedve
sebb részen álló állományból származó, ha az erdősítés he
lye már most száraz és meleg. A szárazság- és melegtűrő
változatok elkülönítésével és megfelelő helyre való ülteté
sével azok migrációját helyettesíthetjük, illetve felgyorsít
hatjuk. Az Egyesült Államokban is foglalkoznak ilyen kér
désekkel, és egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak a
származásnak a klímaváltozással kapcsolatban. (Ha Hollan
diából hozhatunk be bükkmakkot, akkor hozhatunk Görög
országból vagy Kisázsiából is...)
A csemetetermelés jobbára csemetekertekben folyik, vi
szonylag kevés az állomány alól szedett és onnan átültetett
csemete. Valószínű, hogy az állomány alatti csemetekert is
kevés. Elképzelhető, hogy nagyobb jelentősége lesz az er
dősítés sikeressége érdekében a kisebb, akár ideiglenes cse
metekerteknek. Minél kevesebb stressz éri a csemetét, annál
valószínűbb, hogy megmarad.
Makkvetés esetén, a természetes szelekció során a leg
életképesebbek maradnak fenn, és nem terheli a csemetéket
az átültetéssel járó sokkhatás sem.
A megmaradás, a sikeresség azért is fontos, mert nem
mindegy, hogy egy erdősítés hány év alatt válik befejezetté.
Minél tovább húzódik a befejezetté válás, annál jobban elő
retörhetnek azok a fajok, amelyek nem a termőhelynek
megfelelő erdei életközösségre jellemzőek, és a kedveződen
hatások tovább érhetik a talajt, illetve a talajéletet. A cél
az, hogy minél hamarabb kialakuljon egy, a termőhely jelen
és valószínűsíthető jövőbeli adottságait legjobban kihaszná
ló (elviselő) állomány. Ez egyben gazdasági és környezet
védelmi érdek is.

Erdőművelés
Az erdőművelési beavatkozások során dől el, hogy mi
lyen erdő kerül az utódok kezébe vágásérett korában. Ezért
is van nagy jelentősége annak, hogy a meglévő erdőtervek

előírásait figyelembe véve, a felügyelettel egyeztetve olyan
beavatkozások kerüljenek végrehajtásra, amelyek segítik az
erdőt a kedveződen hatások elviselésében és a talajnedves
ség megőrzésében. Például egy kis tölgyelegyű cseresben
ha tarvágásos állományátalakítás szerepel az előírásban, ak
kor nem sérülnek a szakmai követelmények, ha fokozatos
felújítóvágással és alátelepítéssel újítjuk fel az erdőt. Tíz
évvel ezelőtt az erdőtervezők nem számolhattak a nagymér
tékű aszállyal és a cseresek felújításának nehézségeivel sem.
Figyelembe kell venni az eltelt időszak csapadék- és hid
rológiai viszonyait, a termőhelytípus-jelző növényeket, il
letve más, a terület adottságainak változását mutató jeleket,
pl. kiszáradt patakmedreket, forrásokat. Mindezt attól füg
getlenül kell mérlegelni, hogy esetleg éppen egy 90 éves
tölgyes vagy bükkös aljában állunk, és az nagyon szép mé
reteket ért el. De a szomszédos fiatalosban nem az eltelt 90
évet kell látnunk, hanem a következő jó pár évtizedet, ami
alighanem más lesz, mint az eddig elteltek. Ennek megfe
lelően kell az állománynevelési munkákat irányítani. így el
képzelhető, hogy nem elegyetlen bükkös vagy tölgyes ki
alakításán fáradozunk, hanem pl. egy gyertyános-cseres-töl
gyes-bükkösön, ahogy azt a kitettség és egyéb adottságok
alapján elképzelhetőnek tartjuk. Emellett el kell gondolkoz
nunk azon, hogy esetleg egy második koronaszint vagy
cserjeszint hogyan befolyásolhatja a termőhelyi viszonyo
kat. Rontja vagy javítja a terület vízgazdálkodását?

Erdőfelújítás
Az erdőfelújítások folyamán kell számításba venni azo
kat a fajokat, lehetőleg őshonos fajokat, amelyek jobban
elviselik a megváltozott klímaviszonyokat. A természetes
felújítások során sok függ attól, hogy milyen genetikai tu
lajdonságú fák maradtak meg a területen erre az időszakra,
illetve milyen tulajdonságú szaporítóanyaggal végzik az alátelepítést, pótlást. Ezért fontos, hogy a bontásnál milyen
egyedek maradnak utoljára.
Ebbe a kialakult életközösségbe idegen fajokat bevinni
nagy kockázattal jár. Például Afrikában az Eukaliptusz-fa
jok telepítésekor a helyi flóra szenvedett nagy károkat. De
ismertek botanikuskertekből kiszabadult lágyszárúak is,
amelyek hatalmas gondokat okoznak a trópusi térségekben.
Sok vád ért bennünket, erdészeket, hogy nem viseljük szí
vünkön kellőképpen az őshonos fajokat, helyettük idegen,
nem őshonos vagy tájidegen fajokat telepítünk. Ezzel le
romboljuk az adott termőhely genetikai stb. értékeit (Le
írások szerint a keleti bükk Románia, Bulgária, Görögor
szág területén is megtalálható. Elképzelhető, hogy a termé
szetes migráció során pár száz vagy akár ezer év alatt eljut
hozzánk is. Mert az erdei állatok, emlősök, madarak külön
féle magvakat jogosan hurcolhatnak és potyogtathatnak el,
ahol éppen szükségük támad. Ha ezt egy erdész teszi, akkor
tájidegenné válik? Pedig a környezetet mi változtattuk meg,
és városokkal, utakkal az ember akadályozza a természetes
migrációt.)

A gondolkodó emberek vegyék figyelembe, hogy a je
lenlegi életközösségek, amelyeket természetesnek vagy ter
mészetszerűnek vélünk, évszázadok, illetve évezredek alatt
alakultak ki. Most viszont a kutatók szerint néhány év
tized alatt évezrednyi változások következhetnek be. Fe
lül kell tehát vizsgálunk a kissé statikus őshonosság, illetve
tájidegenség fogalmait.
Az erdész és biológus kutatóknak össze kell fogniuk (s
nem egymás ellen hadakozniuk), hogy - figyelembe véve
a fajok természetes migrációját s egyéb tulajdonságait - ki
dolgozzanak javaslatokat arra, milyen fajokat, változatokat
lehet bevonni most az erdősítésekbe. Ha már egyszer fel
gyorsítottuk a klíma változását (amely mindig is válto
zott, csak nagyságrendekkel lassabban), akkor fel kell
gyorsítanunk azt a folyamatot is, amellyel a vegetáció
próbálja követni a változásokat.
Természetesen a klímaváltozás-felmelegedés kapcsán az
erdősítésekben a pálmafélékkel várnék egy kicsit, de meg
felelő felülbírálat, illetve megfontolás tárgyává teszem az
1990. januári Az Erdő-ben megjelent klímaváltozással fog
lalkozó cikk ajánlásait.
Egészen biztos, hogy kutatóink, ökológusaink, kerté
szeink és exótákkal is foglalkozó csemetetermelő erdésze
ink annál a listánál jobb javaslatokkal Óidnak előállni. Re
méljük minél hamarabb, hiszen szeretnénk, ha unokáinknak
is lennének erdeik.
Van, amit már most is megtehetünk. Jó lenne, ha minden
erdőgazda a saját példányú erdőtervének megfelelő erdőrészlet lapjára az erdőfelújítás során beírná, hogy milyen
származású szaporítóanyagot használt fel. A területet leg
jobban ismerő erdészek festékkel megjelölhetnek a felújítás
előtt álló állományokban pl. aszálytűrő, későn vagy korán
fakadó, vagy éppen nem fagyléces egyedeket, amelyeket a
bontások során is kímélni kell és csak a végvágáskor kell
kitermelni. Ez természetesen plusz munkával jár, de hosszú
távon megéri.

Erdőrendezés
Nincs könnyű dolguk az erdőrendezőknek sem. Igaz
ugyan, hogy az erdőtervek/üzemtervek „csak" 10 éves idő
tartamra készülnek, de a hozamszabályozás során 30 év le
hetőségeit, feladatait kell mérlegelniük a tartamosságot
szem előtt tartva. A felújítások tervezése már akár 100-150
évre is meghatározza egy terület sorsát. Pedig már a 30 év
is jelentős időtartam a klímaváltozás előrejelzései szerint.
A célállományok, a vágáskorok, felújítások meghatározásá
nál ezután nemcsak az évszázados tapasztalatokat kell fel
használni, de figyelembe kell venni a kutatók által valószí
nűsített változások várható hatásait is. Mindemellett a va
lószínűsített változások várható hatásait is. A mindennapi
munka idején figelembe kell venni az erdőben észlelt kisebb-nagobb változásokat és az Erdővédelmi Hálózatban
végzett megfigyelések tapasztalatait is. Ez nagyon lényeges,
mert a hosszú távú termelési, illetve életciklus miatt hely
telen tervezések csak évek vagy évtizedek múlva derülnek
ki és okoznak károkat. Részben a változások hozzák elő a
kissé „bebetonozott" kategóriák megváltoztatásának szük
ségességét is a célállományok esetében.
Ugyancsak több lehetőség kell az erdő leírására, mint
amelyet jelenleg biztosítanak. Például ma nincs lehetőség

egy több állományrészből álló erdőrészletben alsó szint le
írására, vagy több, a gyakorlatban jól bevált elegyes állo
mány célállományként való előírására. Ez persze magával
vonzaná az erdősítési egységárak „korszerűsítését" is.
Az erdőtörvénynek a jövőt kell szolgálnia. A tulajdonvi
szonyok átalakulásának nem szabad erdővagyonunk (bioló
giai és fizikai) leromlásával járnia. Meg kell őrizni az elmúlt
időszak alatt kialakult jó rendszereinket, amelyek a mi er
dészeti viszonyainkra használódtak ki. Nem kell szolgaian
nyugati példákat követni, amelyek más gazdasági, termé
szeti viszonyok között alakultak ki. A magyar erdőművelés
és erdőrendezés a Kárpát-medencében lévő erdőtársuláso
kon fejlődött ki.
A nagyon lassan készülő erdőtörvénynek figyelembe kell
vennie, hogy a megváltozott környezeti feltételek mellett
nehezebbé, bonyolultabbá válik az erdőgazdálkodás, és
mindenáron biztosítani kell az erdők folyamatosságát. Hiá
ba a gondos tervezés, a gazdálkodó áldozatos munkája, a
gondos megfelelő fafajú és változatú felújítás, ha a szarvas
és a vaddisznó godoskodik arról, hogy akár 30 éves korában
se érje el a tölgy az 1 m-es magasságot. Mert a vad csak
addig része az erdőnek, míg meg nem eszi azt. Az elvesztett
időt, amit a visszarágással okozott, nem lehet megfizetni.
Mivel a vadászat elsősorban politikai és hatalmi kérdés volt
(maradt és lesz?), ezért mindenki lelkiismeretére bízom, mit
kíván unokáinak.
A faanyagra egyelőre szükségünk van, ezért erdeink je
lentős részét fatermesztési céllal is kezeljük. így a vágásé
rettségi kor elérésekor gondoskodni kell a „megtermelt" fa
anyag kitermeléséről, illetve az erdő felújításáról. Sajnos
kedvezőtlenebb helyzetben vagyunk, mint a főleg lucfenyő
vel, jegenyefenyővel gazdálkodó nyugati kollégáink. Nem
újulnak „buján" erdeink, mint az atlantikus vidékeken. Vi
szont értelmes szabályozókkal elő kell segíteni, hogy azokat
az erdőket, amelyeket lehet, tarvágás helyett fokozatos fel
újítóvágásokkal lehessen felújítani.
Ha van szándék, van megfelelő szakember (erdőmérnök
től a favágóig) és a pénzügyi szabályozók megengedik, ak
kor jogosan elvárható, hogy az erdő számára kisebb kárt,
stresszt okozó módon történjen az erdők felújítása.
Arra a kérdésre pedig, hogy „Mi van akkor, ha a jelenlegi
szárazabb, melegebb idő csak egy hosszabb-rövidebb ter
mészetes szakaszosság része?"
A kutató válasza:
1. Erre nincs kellő bizonyíték.
Az erdész válasza:
2. Ha csak pár évtizedes vagy „csak" egy évszázados is
ez a periódus, nekünk akkor is biztosítanunk kell az erdők
folyamatosságát, mert a jelen öreg erdejeit is apáinktól,
nagyapáinktól kaptuk és nincs erkölcsi alapunk nem meg
tenni a tőlünk telhető legjobbat.
Egyben büszkének kell lennünk hivatásunkra, mert a
Föld és a bioszféra számára az erdőt óvó, nevelő tevékeny
ség az, ami nélkülözheteüen, még ha nem is becsülik
annyira, mint a bankszakmát.
Kérem a kérdéssel foglalkozó kollégákat, hogy vélemé
nyüket, tapasztalatukat, javaslatukat küldjék el nevemre a
Veszprémi Erdőtervező Iroda címére: 8200 Veszprém, Jutási
u. 10.

DR. HORVÁTH GYULA

Fehérfoltos fenyőormányos rendkívüli károsítása a Veszprémi
Erdőgazdaság kopárfásítási területén
1992. március-április havában a VERGA Veszprémi Erdészete
Márkó 37 erdőrészlet TN2 sekély rendzina genetikai talajtípusú
kopár területén 58 ha erdőtelepítés történt. A talaj-előkészítés 1991
őszén 40-60 cm-es mélyszántásból, majd a telepítés előtti talajsi
mításból állt. A 10 000 db/ha hároméves feketefenyő-csemete 2
m-es sorközökbe való beültetéséhez MTZ-traktor vontatta ERTIültetőgépet alkalmaztak. A szabványnak megfelelő fejlettségű cse
mete a felhasználó erdészet saját kezelésű, kádártai csemetekert
jéből származott, amely gondos kiemelés és kezelés után kifogás
talan egészségi állapotban került elültetésre.
A csemetekertben semmilyen betegség vagy károsítás az ültetés
előtti kiemelést megelőző időben nem volt tapasztalható, de a ne
velés egész időszaka alatt sem. Az 1992. év tavasza és nyara év
százados rekordot megdöntő, esőt nélkülöző, aszályos időszak
volt. A gyakorlati munkát közvetlenül végző és irányító szakem
berek az erdőtelepítésben június végén, július elején jelentkező
károsodást (csemeték elvörösödése, majd elpusztulása) aszálykár
nak tulajdonították. A meg vörösödött, illetve elpusztult csemetéket
a károsodás mértékének nagyságára való tekintettel központilag is
vizsgálatnak vetettük alá. 1992. július 15-én a más munkával kap
csolatosan vállalatunknál tatózkodó dr. Varga Ferencnek, az Erdé
szeti és Faipari Egyetem Erdővédelmi tanszéke vezetőjének szak
mai segítségével a mintegy 30%-ban károsodott telepítés megvö
rösödött beteg, elpusztult csemetéi közül vizsgáltunk meg egyede
ket az 58 ha-t reprezentálóan elhelyezkedő részterületeken.
Ténymegállapítás
- A csemeték elpusztulásának kb. 95%-nyi nagyságrendjében,
mintegy 1 7 ha-t kitevőén az okozó nem az aszály volt, hanem a
fehérfoltos fenyőormányos (Pissodes notatus).
- A vizsgálat időszakában a károsító a kezdeti fejlettségű lár
vától a kifejlett bogárig szabad szemmel is megtalálható volt.
- Az egyedek elpusztulásával járó károsítás a csemeték kéreg
alatti, gyökfő feletti szárának a lárvák által történő nagymértékű
megrágásából következett be.
- A károsítás (fertőzés) a telepítés egész területén az egészséges
egyedek között elszórtan volt megtalálható, ami kiterjedését és
erősségét tekintve ismereteink szerint rendkívüli méretű.
- A telepítésben már bekövetkezett nagy károsítás idején (VII.
15.) a származási helyet jelentő csemetekerten földben maradt,
több tízezret kitevő mennyiségből csak néhány csemetén volt meg
állapítható a fenyőormányos jelenléte, illetve károsítása.
A fertőzés és károsítás megszüntetése
A ténymegállapítás után a fertőzés és károsítás megszüntetésére
azonnal intézkedéseket tettünk.
1. A Veszprémi Erdészet 1992. VII. 20-28. közötú időben vég
rehajtotta az elpusztult, fertőzött, beteg egyedek kihúzását, illetve
kiásását, és ezeknek a területről való kihordása és az elégetéssel
való megsemmisítése is megtörtént.
2. Elvégeztettük a teljes területnek idegméreggel való fertőtle
nítését is. A fertőtlenítésre a mezőgazdasági növényvédő szakem
berekkel való konzultálásunk alapján VH. 30-án került sor. A ki
vitelezést a Nemesvámosi Mezőgazdasági Kft. végezte. A fertőt
lenítés 270 l/ha víz + 1,5 l/ha Wofatox 50 EC + 0,1 l/ha Sherpa
25 EC permet keverékével történt. A permetezést 1 db MTZ-erőgép által vontatott RAU-permetezőgép végezte. A munka folya
matos végzését az 1 db MTZ-erőgép lajtos pótkocsival és 1 db
MTZ-erőgép vegyszeres pótkocsival segítette.
A védelmi tevékenység költsége (1992. évi áron)
Beteg egyedek kiszedése, kihordása, elégetése
Fertőtlenítés permetezéssel
Összesen:

2600 Ft/ha
1130 Ft/ha
3730 Ft/ha

Az 58 ha-on végzett károsítást megszüntető munka összes költ
sége 216 340 Ft.
(A felmerült költségek az erdőgazdasági kivitelezés esetében az
anyag-, energia-, munkabér-, közteher, egyéb költség és vállalati
rezsi költségeket foglalják magukban, míg az idegen kivitelező
esetében a számlázott összeget.)
A védekezés eredménye
A beteg, fertőzött, elpusztult egyedek területről való eltávolítása
és eltüzelése, valamint a területen maradt (a tenyészeti évben eset
leg második nemzedéket létrehozó) bogarak idegméreggel végre
hajtott elpusztítása meghozta a várt eredményt. Az 1992. augusz
tusi, októberi, majd az 1993. évi áprilisi, májusi és júniusi vizs
gálataink eddigi megállapításai azt mutatják, hogy a károkozást és
a fertőzés terjedését sikerült megállítanunk. A rendkívülien aszá
lyos időjárástól és a dolomitkopár mostoha körülményeitől úgyis
szenvedő erdőtelepítés egyedeinek életét jelenleg a fehérfoltos fe
nyőormányos nem veszélyezteti.
Következtetések
Az 1992. évi, kiemelkedően csapadékszegény időjárás a Vesz
prém környéki kopár közel 2000 ha-t kitevő, 35 év alatti fenyve
seiben feltehetően nagyon kedvezően segítette a fehérfoltos fenyő
ormányos eddig nem tapasztalt mennyiségű elszaporodását. Meg
ítélésem szerint a frissen végzett erdőtelepítés csemetéi a környező
fenyőfiatalosokból fertőződtek meg a kiültetés után.
A bekövetkezett nagy kiterjedésű és igen erős kártételt intő jel
ként kell kezelnünk. Az egyre fokozódó, hosszú évek óta tartó
aszály csökkenti a vitalitást, az egyedek a termesztés átlaghoz ké
pest legyöngült állapotba kerülnek. Ebből adódóan szervezetük vé
dekező képessége csökken. Fenyők estében a különböző károsítá
sokkal szemben elhárító, megszüntető, gyógyító hatású gyanta
képződése a minimálisra esik vissza. Legveszélyeztetettebb a zsen
ge fiatalkor és az időskor. Az eredmény pedig az egyébként is
rossz, gyenge minőségű termőhelyre telepített feketefenyők jelen
tős mennyiségű elpusztulása.
A megváltozott körülmények miatt mérlegelni kell a kopárte
lepítés eddigi gyakorlatához viszonyított változtatás szükségessé
gét és lehetőségét. Nagy megbecsüléssel tekintve vissza a kollé
gáknak évtizedeken keresztül tartó úttörő jellegű, eredményes kopárfásító munkájára Veszprém környékén, magam mégis úgy gon
dolom, hogy az eddigi tapasztalatok felhasználásával keresni kell
ezt a lehetőséget. A nagy, összefüggő területen lévő homogén fe
nyőállományok telepítésének a megtörtént és még várható abioti
kus és biotikus károsítások az eddigi tapasztalatok szerint határt
szabnak.
A helyszíni vizsgálatok azt igazolják, hogy a Veszprém környé
ki kopáron is őshonos csertölgy, kocsánytalan tölgy, molyhos
tölgy, virágos kőris stb. a legellenállóbb a rosszabbra forduló kö
rülmények káros hatásaival szemben. Mindemellett azonban a ko
párfásítás egyik kiemelkedő fontosságú fafaja a jövőben is a fe
ketefenyő lesz. Az évszázadok óta lepusztult kopáron helyenként
más lehetőség híján az elkövetkező időkben is helye van a fenyő
telepítésnek azért, hogy majd ennek segítségével legyen visszaál
lítható az őshonos lomberdő.
Feltétlenül célszerűnek látom azonban, hogy ahol az lehetséges,
ott jól megválasztott helyeken és módszerrel, a rendelkezésre álló
technika segítségével, jól előkészített talajba telepítsük vissza az
őshonos lombfafajokat. Nem fenyősorokkal váltakoztatva, hanem
több hektáros területeken, lehetőleg makkrakásos módszerrel.
A lombfafajjal történő telepítés sajnos nem ad a fenyőhöz ha
sonló rövid idő alatt elérhető esztétikus és gyakorlati eredménye
ket. Mai ismereteink alapján állíthatjuk azonban, hogy a lombafafajú telepítésekkel érhetjük el leginkább a káros hatásokkal szem
ben ellenállóbb, őshonos, stabil erdők létrehozását és a környezet
védelem hosszú távú szolgálatát.

SLPOS ISTVÁN

Kocsányostölgy-származékerdők
felújítása
alátelepítéssel a Duna és Tisza árterén
A Kiskunsági Erdó- és Fafeldolgozó Gazdaság területé
hez tartozó Duna- és Tisza-ártéren a 90-100 éves korú ko
csányos tölgyesek karbonátos és nem karbonátos öntés-er
dőtalajon állnak. A felső koronaszintben élő idős kocsányos
tölgy-faegyedek egészségi állapota romlásnak indult. Meg
figyelhető az egyedek 15-20%-os csúcsszáradása. Az egyes
fák kipusztulása következtében lékek keletkeztek. A terüle
teket 1989-től kísérem figyelemmel, azóta csak szórvány
makktermés jelentkezett, az sem minden évben. Az állo
mány alatt megjelenő szórvány tölgyújulatot a tápanyag- és
fénykonkurencia elpusztítja, mert a lékekbe bejutó fény ha
tására agresszív terjedésű fafajok - mint amerikai kőris,
ámorfa, zöldjuhar - telepszenek meg. Amennyiben ez a ten
dencia folytatódik, úgy a tölgy fafaj a társulásból eltűnik.
Azért is fontos ezt kiemelni, mert „TŐSERDŐ" nevét is
a tölgyes erdőből eredeztetik. Ezt elkerülendő a Lakitelek
41IB 1,5 ha-os erdőrészben 1992 őszén elkezdtük az alátelepítést. Minthogy idős állományról van szó, így a tölgyek
ről bevetődésre nem számíthatunk, ezért szükséges nagy
mennyiségű kocsányos tölgy makk (200 kg/ha) alátelepítése. Az alátelepítés központjai az üres foltok (lékek), melyek

10-15 m átmérőjűek. Innen kiindulva körkörösen egyre na
gyobb körökben kapával egy kapavágásba 3-4 db makkot
raktunk. A kapavágásokat egymástól egy kis lépésre tettük,
ahová a makk 5-8 cm mélységbe került.
Az 1993. év tavaszán a csemeték foltokban jelentek meg,
így ezen év őszén is folytatjuk a makk-alátelepítést. A meg
jelent csemeték átlagos darabszáma 3-7 db/m . Méreteik,
elhelyezkedésüktől függően, 5-28 cm. Utóhajtásaik hossza
2-13 cm. Az 1994. évben az állomány alatt már meglévő,
nemkívánatos fafajok magoncait - pl. amerikai kőris, ámor
- még leveles állapotban ritkítjuk. A nyár folyamán a má
sodik korona- és a cserjeszintben lévő konkurens fafajokat
kijelöljük és vegetációs időn kívül eltávolítjuk a csemeték
fölül. Tehát a megjelenő csemeték érdekében ritkítjuk a fa
fajokat, hogy ott mielőbb tölgyfiatalos települjön, mely az
idős tölgycsoportokat (egyedeket) körülvegye és talaját a
kiszáradástól megóvja, a gyomokat kiszorítsa. A terület gyomosodásra hajlamos, ezért a bontást mérsékelten kell elvé
gezni. Ezzel a tölgyfelújítás legfontosabb követelményeinek
megfelelünk: megvédjük fiatal korban az újulatot az elnyo
más, fagy, gyom, szárazság ellen.
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MAGYARORSZÁG legnagyobb fakereskedő, fafeldolgozó cége, az

PÁLYÁZATOT HIRDET
Budapest, XX. ker. Haraszti u. 46. sz. alatt lévő 5. sz. kereskedelmi-termelési egységéhez

IGAZGATÓI
állás betöltésére.
Az egység profiljába elsődleges fenyő fűrészipari termékek forgalmazása,
lambéria-hajópadló-termelés és -értékesítés, valamint faházgyártás tartozik
Követelmény: felsőfokú szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: - vezetői gyakorlat,
- fakereskedelmi ismeret,
- nyelvismeret.
A gyáregység eredményes működtetésére vonatkozó terv benyújtásával kell pályázni.
Ennek kidolgozásához a szükséges adatokat az ÉRDÉRT Rt. központja
rendelkezésére bocsátja.
A pályázathoz mellékelni kell a részletes szakmai önéletrajzot.
A pályázatbeadásának határideje: 1993. december 31.
Az állás betöltésének tervezett időpontja: 1994. február 1.
További információ kérhető:
ÉRDÉRT Rt. (Budapest, V., Akadémia u. 1-3.) Humánpolitikai és Irányítási Osztály
Pohlné Herpay Zsuzsanna osztályvezetőnél (Telefon: 112-2892)

Fakitermelő verseny az Alpokban
A XIX. Nemzetközi Fakitermelő Versenyt Svájcban rendezték
meg.
Előzmények
Magyarország, mint ezen versenyek kezdeményezője (dr. Szász
Tibor révén) és első rendezője, eddig minden versenyen részt vett.
Az utóbbi időben azonban megszűntek a hazai fakitermelő verse
nyek, és állami támogatás sem jutott a válogatottnak. Ezért hosszú vajúdás után, a FAGOSZ és egy magánszemély alapításá
ban - megszületett a „Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány",
hogy (más célok mellett) a válogatott anyagi hátterét is biztosítsa.
A svájci versenyre történő felkészülést és kiutazást már ezen
alapítvány támogatta a Balatonfelvidéki EFAG, az ErdŐSzöv, a
Gemenci EVG, a Pilisi APEG, a „Roth Gyula" Erdészeti és Faipari
Szakközépiskola, a Seven-Wood Kft, az Andreas Stihl Kft, a Ta
nulmányi AEG, a Totál Trade Concepts Kft, a „Vadas Jenő" Er
dészeti Középiskola és a Zalai EFAG által nyújtott hozzájárulá
sokból. Motorfűrészekkel, szerszámokkal, védőruházattal támogat
ta a válogatottat a HUSQVARNA, fejszékkel a GRUBE cég.
A magyar fakitermelő válogatott tagjai voltak: Kollár István
(ErdŐSzöv vállalkozó, Solt), Kozák András (vállalkozó, Hajdúdodorog) és Roznik László (vállalkozó, Isaszeg). A technikai vezető
Kontra László (szakoktató, Erdészeti Középiskola, Mátrafüred), a
csapatvezető pedig Gólya János (kutató, ERTI Sopron) volt.
A verseny
A svájci versenyen Ausztria, Bulgária, Belgium, Csehország,
Dánia, Finnország, Hollandia, Kanada, Lengyelország, Lettország,
Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Mongólia, Nagy-Britannia,
Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia,
Svédország, Svájc és Szlovákia csapatai vettek részt. Versenyen
kívül második csapatot is indított Olaszország és Svájc. A pályaversenyeket Luzemben, a döntést a Bodeni-tó közelében bonyolí
tották le. A versenyen résztvevő csapatok kiránduláson ismerked
tek meg a Neuchatel környéki szálaló erdőgazdálkodással.
A csapatversenyt - négy év után ismét - a svédek nyerték nagy
fölénnyel. Dobogóra került még Svájc (hazai pálya) és Dánia vá
logatottja. A magyar csapat 83%-os teljesítménnyel a 11. helyen
végzett. Az egyéni összetett versenyt a svéd Lars Strandell nyerte.
Döntésben a norvég Reidar Buraasknut, gallyazásban a cseh Miroslav Gerza, szerelésben a holland John Van Kompén, kombinált
darabolásban a dán Per Kjaer, lánckímélő darabolásban pedig a
lengyel Miroslav Korabik lett az első.
A magyarok legjobb eredménye Roznik László negyedik helye
zése a kombinált darabolásban.
Értékelés
Az értékelésekor megállapítható, hogy a verseny egyre inkább
sportjellegűvé válik, amire nagyon komoly felkészülés szükséges.
Ehhez pedig pénz kell! A sportjelleget mutatja az egyes verseny
számokban élen végzettek közötti minimális pontkülönbség és az,
hogy pl. döntésben 95%-os teljesítmény csak a 9. helyhez (Kollár
I.), gallyazásban 91% csak a 29. helyhez (Roznik L.), összetettben
91% csak a 14. helyhez (Kollár I.) volt elegendő. Csapatunk nagy
jából az előző (Szovjetunió-beli) versenyhez hasonló pontszámot
ért el. Amíg azonban ez az eredmény ott a 7. helyet jelentette
számunkra, most csak a 11.-hez volt elég.
Néhány „érdekesség" a versennyel kapcsolatban:
A versenyszámok bemutatásakor a svájci rendezők (az eddigi
gyakorlattal ellentétben) megengedettnek nyilvánították döntés
közben a törési léc és lépcső „mérőeszközzel történő kimérését".
Versenyzőink ezt nem gyakorolták - mivel mi más eljárással biz
tosítottuk az optimális méretek kialakítását -, ugyanakkor a csa
patvezető és az edző tanácsa ellenére, verseny közben mégis „mé
ricskélni" kezdtek. Ezzel mindnyájan kifutottak a 3 perces norma
időből és értékes pontokat veszítettek fölöslegesen. Roznik Lász
lónak pl. tökéletes tuskóméretei voltak, a döntés pontossága 10
cm volt, ugyanakkor 52 sec időtúllépésért elveszített 52 pontot.
Ha ezt nem teszi, övé lett volna a döntés aranyérme.

A lánckímélő darabolás versenyszámot úgy készítették elő a
svájciak, hogy a rönkök alatti padlókat kb. 10 cm-re kiemelték a
környező talajszintből. A résztvevő csapatok felháborodott kérdé
seire ezt azzal indokolták, hogy a talaj kavicsos, ezért kellett meg
emelni a padlók szintjét, de ezt a verseny idejére fel fogják tölteni
aprítékkal. Ez meg is történt, de így olyan egyenetlen és laza te
rület keletkezett a rönkök körül, hogy versenyzőink nem tudták
mihez viszonyítani (a fűrésztest földre érkezése után) a szükséges
lemezbillentés mértékét. Az eredmény: három padlóvágás (Roznik
L. 2 db, Kozák A. 1 db). Hogy ez más országoknál is problémát
jelentett, azt bizonyítja, hogy összesen 19 versenyző „padlózott".
Dániában 1989-ben 8 főnél, a Szovjetunióban 1991-ben 5 főnél
fordult elő ugyanez.
A jövő
Az új alapokon szerveződő magyar fakitermelő válogatott tehát
hagyományaihoz mérten gyenge eredményt produkált. Mégis ör
vendetesnek tekinthetjük, hogy - elsősorban a vállalkozói rétegből
- vannak tehetséges, fiatal versenyzőjelöltjeink. Ok idén még nem
tudták ,Jdütni" a csapatból a tapasztalt versenyzőket (Kollár I.,
Roznik L.), de ha gyakorlatot szereznek, és minél több edzésen
részt vesznek, új lendületet adhatnak a magyar csapatnak. Ezért is
várjuk a válgatott keretbe a magukban tehetséget érző fiatal faki
termelőket.
A következő versenyt 1994. augusztus második felében Romá
nia rendezi Brassóban. A további években Nagy-Britannia és Ka
nada szeretné megrendezni a fakitermelők versenyét. Jó lenne, ha
Magyarország - mint alapító, és eddig minden verseny résztvevője
- a jövőben is eljuthatna a Nemzetközi Fakitermelő Versenyekre.
Ehhez pedig pénz kell, ezért ezúton is kérjük mindazokat, akik az
ügyet támogatni tudják, hogy adományaikat juttassák el a Fakiter
melési Munkakultúra Alapítványhoz (9400 Sopron, Roth Gyula u.
3. Tel/Fax: 99/320-010 Számla: AGROBANK Sopron 33998918/0211-8005).
Gólya János
Amit az Erdészeti Hivatalról tudni kell!
1. Dauner Márton
elnök
2. Pintér Jánosné
fó'ea.
Magánerdőaazdálkodási Osztály
3. Barátossy Gábor
hiv.vez.h.
4. Erős Sándorné
fó'ea.
5. Bartha Pál
fó'tan.
6. Dr. Verbay József
főtan.
7. Dr. Balázs István
főtan.
Erdőrendezési és Felügyeleti Osztály
OSZLV.
8. Or.Rada Antal
9. Losonciné Draskovics Anikó
ügykez.
10. Dr. Varga Ilona
főtan.
11. Beró Csaba
fó'tan.
12. Ősz Előd
főtan.
Erdővédelmi és Erdészetpolitikai Osztály
13. Holdampf Gyula
osztvez.
14. Bründl Gyuláné
ügykez.
15. Balsay Antal
fó'tan.
16. Dr. Kárpáti János
főtan.
17. Dr. Csóré Pál
főtan.
18. Dr. Nyárs József
főtan.
19. Horváthné Sándor Erzsébet
főtan.
Erdészeti és Faipari Szabályozási Osztály
20. Horváth Zohíán
osztvez.
21. Dr. György Jenőné
ügykez.
22. Bagó Bertalan
főtan.
23. Osváth Györgyné
főtan.
24. Dr. Pluzsik András
főtan.
25. Béresné dr. Terenyi Katalin
tan.

szobasz. mellékeli.
383 11-39; 13-33
383 11-39; 13-33

főszám
1323-931
1323-931

385
385
388
388
390

10-17; 19-81
10-17; 19-81
18-21; 10-16
10-16; 18-21
20-09,18-22

1212-978
1312-978

381
381
398
392
394

15-24; 16-56
15-24; 16-56
17-24; 17-07
10-42
15-67

1328-116
1328-116

389
389
389
398
398
396
383

11-43; 10-50; 1112-491
11-43; 10-50; 1112-491
11-43; 10-50; 1112-491
17-24; 17-07;
17-07; 17-24;
20-10; 11-24;
17-40; 18-24;

377
377
377
379
496
494

13-37; 15-«1
13-37; 15-81
13-37; 15-81
17-73;
17-22;
19-66

1313-563
1313-563
1313-563

Helyreigazítás
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Az 1993. 7-8. szám 249. oldalán a szociológiával fog
lalkozó írás első bekezdésének vége helyesen: „...és a szo
ciológia elemi ismereteinek birtokában lettek volna."
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Az OEE kaposvári helyi csoportja 1993.

október 22-én ülést tartott. A z ülés célja az
1993-as é v tevékenységének értékelése, a j ö v ő
évi feladatterv meghatározása, tisztújítás, vala
mint kitüntetések átadása volt.
A megjelenteket köszöntötte, és a z ülést
megnyitotta Bóna József
vállalati biztos. R ö 
viden méltatta a helyi csoport '93-as tevékeny
ségét, kihangsúlyozva, hogy „...ez a z é v szá
munkra jelentős volt, mert 3 3 é v után ismét
I"
' Kaposvár rendezte m e g az OEE vándorgyűlé
sét. Elmondhatom, hogy az országban és külföldön egyaránt j ó visszhangja
volt a rendezvénynek. Olyan köszönőleveleket kaptunk, amelyekre vala
mennyien büszkék lehetünk. Ezúton is megköszönöm valamennyi kollé
gámnak azt a z odaadó, hathatós segítőkész munkát, amit a rendezésben
kifejtettek, és bebizonyosodott, hogy a somogyiak tudnak j ó vándorgyűlést
rendezni."
A megnyitó után dr. Spingár
Ferencnek,
a kaposvári helyi csoport tit
kárának beszámolója következett. „ A z OEE kaposvári csoportjának tagjai
és a szervezet egésze nehéz munkával és gondokkal teli időszakot tud
maga mögött, de sajnos a j ö v ő képe nem látható egyértelműen. A z e g y e 
sület munkájában aktívan részt veszünk. A választmányban öt tagunk te
vékenykedik, és szinte minden szakosztályban van képviselőnk. A szak
osztályok rendezvényein részt vettünk, és helyet adtunk számos rendez
vénynek. A z általunk szervezett kihelyezett ülések, bemutatók általában
sikert arattak.
Helyi csoportunk erdészeti kiscsoportjai változó létszámmal és változó
aktivitással dolgoznak. Ú g y gondolom, hogy a mindennapok tisztességes
szakmai munkájával, becsületes emberi magatartásával tehetjük a lehetsé
ges legtöbbet a szakmáért, egymásért.
A j ö v ő évre negyedévenként tervezünk helyi rendezvényt a következő
témakörökben:
- A m e g y e , elsősorban a SEFAG erdeinek egészségi állapota.
- A z erdőtervezés kérdései, a z erdőrendezőség munkatársainak közre
működésével.
- Vadgazdálkodás, vadásztatás, vadlétszám... A vadgazdálkodás és a z
erdőgazdálkodás jelene, jövője.
- Erdőfelújítási tevékenységünk eredményei és legfontosabb feladatai.
Eseti rendezvényként tervezzük a szakosztályi rendezvényeken való
részvételt, kihelyezett ülések megszervezését, szakközépiskolai és egyete
mi tanulmányutak szervezésében való közreműködést, valamint az e g y e 
sületi közgyűlésen és vándorgyűlésen való aktív részvételt.
A kiscsoportoknak javasoljuk a helyi aktuális problémák feldolgozását.
Ezen belül állománynevelés, jelölési, becslési bemutatók, tapasztalatcserék,
valamint a z erdészeti szaporítóanyag átvétele, tárolása, szállítása, az erdő
sítések kivitelezése."
Pintér
Ottó, a vándorgyűlés főrendezője megköszönte az egyesületi ta
gok segítségét. „Külön kiemelten köszönöm a két rendező színhely, a zse
lici és a lábodi erdészet kollektívájának, valamint a kaposvári és a szántódi
erdészet és a központ dolgozóinak a munkáját. A vándorgyűlés résztvevői
től érkezett köszönőlevelek közül külön ki szeretném emelni a német er
dészeti egyesület vezetőségi tagjának, Joachim Buff úrnak a levelét, amely
ben kitért arra, hogy számára és az egyesülete számára meglepő volt, hogy
itt Kelet-Európában ilyen baráti fogadtatásban volt része, és ilyen magas
szintű szakmai információk birtokába jutott. Buff úr a német fagazdaságok
központi lapjában terjedelmes - képekkel illusztrált - cikket jelentetett
meg, melyben hasonló kitüntető szavakkal illette a rendezvényt."
Bogdán
József, a nagyatádi erdészet igazgatója hozzászólásban a helyi
kiscsoportok lehetőségeiről, feladatairól és a z erdészetnél megvalósított
egyesületi munkáról beszélt. A z OEE országos érdekvédelmi tevékenysé
géről általában elismerően szólt, d e kritizálta, hogy „a vezetőség egyes
tagjai a vezetőség és a z egyesület nevében szélsőséges véleményeket nyil
vánítanak, melyek nem tükrözik a tagság véleményét. N e m hiszem, hogy
az egyesület f ő dolga, hogy ilyen szélsőséges véleményeket kinyilvánítva
magára haragítson más szervezeteket, gondolok a természetvédelemre és
a vadászokra".
Gémest
József
gazdasági igazgató a z ágazat nehéz helyzetéről beszélt.
„Szerettünk volna e g y olyan működési struktúrát, amelyben megnyugta
tóan látnánk a magyar erdők, az állami erdők sorsát. E z m a különböző
ígéretek ellenére sem valósult meg. Most e g y másik elképzelés él, de ki
tudja holnap nem lép-e e l ő e g y harmadik, egy negyedik elképzelés. Vajúdás
időszaka van m a , és egyáltalán n e m megnyugtató számunkra, hogy szak
mánk sorsa hogyan fog alakulni." E g y kicsit a z OEE védelmében is el
mondta, hogy jelen helyzetben a z egyesület megtalálta a mozgásterét A

vezetőség, a választmány, a szakosztályok hallatták a hangjukat. A mi
niszterelnöktől a köztársasági elnökig, a különböző miniszterekig pró
bálták keresni az igazukat - sajnos gyenge hatékonysággal.
Fekecs
Lajos osztályvezető a z erdőfeltárási szakosztály kihelyezett ülé
séről tájékoztatott. A májusban gazdaságunknál tartott kétnapos rendez

vényt a résztvevők sikeresnek és eredményesnek minősítették. Ezt köve
tően került sor az egyesületi tisztségviselők megválasztására. A (részben)
újraválasztott vezetőség:
Elnök: Bóna József vállalati biztos;
Titkár: Dr. Spingár Ferenc fatermesztési és vadgazdálkodási osztály
vezető;
Szervező titkár: Bálint László
fahasználati előadó;
Gazdasági felelős: Sásdi Ottóné faterm. és vadgazd. osztályvezető.
A z 1992-ben alapított, a SEFAG vállalati biztosa által adományozott,
„Somogyi Erdőkért" aranygyűrűt Tomity Iván kerületvezető erdész (mar
cali erdészet), Hatler Rudolf ágazatvezető (kaposvári erdészet), valamint
Vízvári István üzemgazdasági osztályvezető vehette át.

Detrich Miklós

•

Az Erdőfeltárási Szakosztály 45 f ő részvételével a Magas-Bakony
hegységben, a Balatonfelvidéki Erdőgazdasági és Fafeldolgozó Rt. terüle
tén tarotta e z é v i harmadik ülését. A kihelyezett ülés megnyitására Huszárokelópusztán került sor. A z erdőgazdaság részéről új vezérigazgatója, dr.
Viharos
Zsolt köszöntötte a szakosztályülés résztvevőit, akinek, mint a
szakosztály tagjának, a megjelentek e tisztségében eredményes munkát és
j ó egészséget kívántak.
A szakosztály a meghívó programjától eltérően a magyar erdőgazdál
kodást jelenleg befolyásoló kedvezőtlen kilátásokat és benne az erdőfeltá
rás fejlesztésének várható teljes leállását kívánta megtárgyalni, amire azon
ban Szabados

János

(ÁV Rt. portfolió-igazgató) és Holdampf

Gyula

(FM

Erdészeti Hivatal osztályezető) váratlan távolmaradása miatt nem kerülhe
tett sor. í g y az eredeti program szerint Fábián
Gábornak,
a BEFAG Rt.
műszaki osztályvezetőjének színes előadása ismertette a magas-bakonyi er
dőfeltárás elindításának és fejlesztésének eredményes múltját, ennek kere
tében a 10 é v e elhunyt dr. Ecsedy
Sándor
erdőmérnök és munkatársainak
elismerésre méltó érdemeit, valamint állami támogatás hiányában az erdőfeltárás visszaesésének az erdőgazdálkodásra ható káros következményeit.
A szakosztály sajnálattal állapította meg, hogy a mezőgazdasági fejlesz
tési alap hiába nyújt támogatási lehetőséget a z erdőfeltárási létesítmények
megvalósításához, ha a z csak 100 millió Ft (év közben 150 millió Ft-ra
emelve) éves árbevétel alatt vehető igénybe. A támogatás az állami erdők
esetében, ahol az erdőfeltárás elsősorban indokolt és szükséges, gyakorla
tilag nem áll rendelkezésre. A szakosztály februári állásfoglalása ezen ér
tékhatár alóü mentesítéssel kapcsolatban az FM hivatali vonalán 1993-ban
nem járt eredménnyel, í g y annak indokoltságára ismételten fel kell hívni
a figyelmet, idézve Leibundgut svájci erdészetprofesszor elgondolkoztató
megállapítását: „az útépítés erdőművelés"!.
A szakosztályülésen Anton Trzesniowski
osztrák egyetemi tanár, a bécsi
Bodenkultúr Egyetem Erdészettechnikai Intézetének vezetője sem tudott
részt venni, elküldte azonban „Mit szolgál az erdőfeltárás Ausztriában?"
tárgyú referátumának rövid összefoglalóját. A z anyag magyar fordítását a
szakosztály vezetése elkészíti, tagjainak és érdeklődés esetén másoknak is
megküldi.
A szakosztály a terepi bejáráskor a z első nap délután megtekintette a
rézbükk-ároki feltáróút felújítását, a pálháza-nyírmeggyi feltáróút építését,
amely 1991-92-ről áthúzódva m é g állami támogatással valósult meg. A
szakmai program után a bakonybéli bencés templom és a Szentkút-kálvária
megtekintésére került sor Koller
Rezső
bencés esperes úr ismertetésében.
Második nap a szakosztály bejárta a szarvad-ároki, a bakonybél-vinyei és
a cuha-völgyi feltáróutakat; az utóbbinál a Cuha-völgyben a patakfolyás
és MÁV-vonal között épített feltáróút különleges műszaki megoldásai ke
rültek bemutatásra. A fenyőfői bauxitkülfejtés és annak részbeni rekultivá
ciójának megtekintése fejezte be a kétnapos programot.
A z ülés keretében a szakosztály örömmel köszöntötte tagjai közül Szi
lágyi

Józsefet

az e z évi Bedő-díj elnyerése alkalmából, és dr. Herpay

Imrét,

akit az erdészeti és Faipari Egyetem díszdoktorává fogadott. A jól sikerült
program helyi megszervezéséért és gondos előkészítéséért a Balatonfelvi
déki Erdőgazdasági és Fafeldolgozó Rt.-nek, kiemelten Fábián Gábor mű
szaki osztályvezetőnek és a baráti fogadtatásért Sipos Péter és Major
Lász
ló ugodi és bakonyszentlászlói erdészeti igazgatóknak a szakosztály kö
szönetét fejezi ki.

Bogár István

E havi számunk szerzői
Bartha Dénes
Gólya János
Hardy László
Horváth Gyula
Jéröme René
Káldi József
Pápai Gábor
Sipos István
Szabó Gergely
Szedlák Tamás
Szohyi János

EFE
ERTI
erdőfelügyelőség
erdőmérnök
erdőmérnök
MEFAG
OEE
erdőmérnök
mérnök
erdőtervező
MEFAG

Sopron
Sopron
Pécs
VERGA
Budapest
Pécs
Budapest
KEFAG
Budapest
Veszprém
Pécs

Ötvenéves valetáns találkozó Sopronban

Az 1943. é v őszen valetill bánya-, kohó- c s erdőmémökök tartónak fél
évszázados találkozójukat az ősi Alma Materben 1993. szeptember 8-án.
A nyilvántartásban szereplő 125 főből negyvenketten jelentek m e g a világ
minden tájáról (Dél-Afrika, Svédország, Svájc, Ukrajna, Csehorszig stb.)
a vélhetően m é g é l ő ötvenhét főből.
A házigazda Winkler

András

egyetemi rektor é s dr. Ormos

Károly

va-

létaelnök meghívására a találkozón első ízben vettek részt a jogutód Mis
kolci Műegyetem vezetői: Kovács
Ferenc
akadémikus, rektor, dr. Somosvári

Zsolt,

a bányamémöki kar, valamint dr. Voigt

Márton,

a kohómérnöki

kar dékánjai.
A szokásoknak megfelelően - a főépület előtt - a hozzátartozókkal
együtt készült fényképezés után a rektor adott fogadást. A megjelentek a
meleg hangú köszöntés után széles körű ismertetést kaplak a Soproni Egye
lem munkájáról, a jövőbeni tudományos oktatás keretének bővítéséről. A
kedves, bensőséges üdvözlésre a valélaclnök válaszolva köszöntötte a két
egyetem rektorát, dékánjait, az egyetlen élő oktatójukat, a 87. évét taposó
tudós professzorukat. Tarján
Gusztáv
akadémikust. „Visszatérünk újra énekeltük, ígértük 5 0 évvel ezelőtt. ígéretünket betartva ma negyvenketten
beléptünk régi főiskolánk központi épületének kapuján - melynek hom
lokzatán az. Erdészeti és Faipari Egyetem felirat felett ott ragyog ősi jel
vényünk a bányászkalapács, hirdetve a három ősi szak - bányász, kohász
és erdész - megbonthatatlan egységét!"
A kedves fogadtatáson átnyújtotta a háború folyamán megsemmisült valétatabló másolatát, hátán a megjelentek aláírásával - hitelesítésként. M e g 
hatódva emlékezett m e g a Soproni Egyetem selmeci hagyományok ápolá
sában követendő példaadó munkájáról, amikor is a belépő idős embereket
a hallgatók az ősi szép köszöntéssel fogadják: „Jó szerencsét!" Búcsúzóul
a másik ősi köszöntés hangzott el: „Üdv a z erdésznek!"
Délután vette kezdetét a Soproni Egyetem ünnepélyes tanévnyitó ta
nácsülése, amelynek elnökségében évtizedek óta először voltak ott a test
vér, a Miskolci Egyetem vezetői is.
A bensőséges ünnepség keretében nyújtotta át az EFE rektora, illetve a
ME két dékánja évfolyamunk 12 erdőmémökének, 4 bányamérnökének é s
6 kohómémökének az aranydiplomát. A z aktus újabb hitet tett a három
selmeci szak elválaszthatatlan egységéről.
Az aranydiplomások nevében dr. Szőnyi László erdőmémök mélyen
szántó elmélkedésében - elsősorban a jelenlévő elsőéveseknek (balekok
nak) - a múlt hagyományaihoz való ragaszkodásról, a fiatal mérnökök
felelősségéről beszélt, m í g Pohl László kohómémök a soproni diploma
világviszonylatban való elismeréséről szólt - a távol országokba jutók ma
gas beosztását felemlítve - , elemezte a szakok megbonthatatlan egységét,
köszöntötte a két egyetem vezetőit, kifejezve a valetánsok óhaját: ezt a z
első közös együtüétet a jövőben folytatni kell!

A délután folyamán kulturális program keretében az érdeklődők felke
resték Soproni
Horváth
József Munkácsy-díjas festőművész kiállítását, va
lamint megtekintették a nyitásra készülődő Erdészeti Múzeum helyiségeit.
A valetánsok koszorút helyeztek az egyetem aulájában l é v ő hősi emlék
táblára, ahol Nyirádi
Lajos aranydiplomás erdőmémök emlékezett: „Egye
temünknek is - mindhárom szakról - vannak hősei, olyan diák-elődeink,
akik hazánk hívó szavára felcserélték a tudomány eszközeit fegyverre,
megvédelmezni hazánkat, benne Sopront, főiskolánkat. Közülük sokan az
életüket - a legtöbbet, amit adhattak - adták a hazának! Tisztelettel hajtunk
fejet a II. világháború hősi halottai és az 1956-os forradalom halottai előtt!
Közülük sokat ismertünk, becsültünk, hiszen a mi korosztályunkhoz tar
toztak!" Felhívta a figyelmet, hogy e z az egyetlen olyan első vüágháborús
emléktábla, melynek nem 1918., hanem 1921. a befejező évszáma, emlé
keztetve az 1921. évi szeptember 8-i ágfalvai hősi harcokra - melynek
éppen ma van 7 2 . évfordulója - , azok hősi halottaira, akiknek a kertben
álló őrtüzek emlékművet ugyancsak megkoszorúzzuk. A z emléktáblák
azonban hiányosak! Nem csak évfolyamtárs erdész hősi halott neve hiány
zik, de az abban az időben az egyetem kötelékébe tartozó bányász és ko
hász hősök nevei sem lelhetők fel. Feltéüenül pótolni kell!
Ugyancsak szalagos (fekete, piros, zöld - szakok színei) koszorú került
a kurucdombi emlékműre, ahol Széchényi
Elemér
bányász, Mahalsek
Gyu
la erdész hallgatóra, Alma Materünk két hősére emlékeztek. A virágok
elhelyezésével - jelképesen - tisztelegtek tudós tanáraik és szeretett évfo
lyamtársaik emlékének.
A z ünnepi összejövetel estéjén közös vacsorán jöttek össze a két egye
tem vezetői a val etán sokkal, azok hozzátartozóival. Kovács
Ferenc
rektor
méltatta a nap jelentőségét, a két egyetem kapcsolatát, a három selmeci
szak összetartozását. Itt került kiosztásra a jubüeumi emlékérem,
Kutas
László
szobrász művész (Soproni Horváth József Európa-szerte ismert ta
nítványa) alkotása, a hagyományos szakjelvényekkel és a z egyetem épü
letével díszítetten. Természetesen felcsendültek a régi diákdalok is, ame
lyeknek éneklésében a z évfolyam mindig élen járt. Szomorúan parentálták
el a legutolsó találkozó óta eltávozott 15 társukat. Emlékeztek a betegség
miatt távol maradókra, akik a távolból (Kanada, U S A , Ausztrália, NSZK,
Szlovákia stb.) küldték üdvözletüket.
Befejezésként - a következő nap délelőttjén - az egyetem által rendel
kezésre bocsátott autóbuszon a történelmi Magyarország egy régi szép vá
rát, Lékát keresték fel. Hazatérőben a ritzingi erdő tisztásán kis sörözés
közben cserélték ki élményeiket azzal a kívánsággal búcsúzva, n e várjuk
m e g a következő öt évet, találkozzunk hamarább, mert már rövid az
élet..!

Dr. Ormos Károly

•
A z Erdészettörténeti Szakosztály idei negyedik rendezvényét Buda
pesten tartotta.
A szakosztályülés kezdetén dr. Oroszi
Sándor
szakosztályelnök k ö s z ö n 
tötte dr. Kollwentz

Ödönt,

aki Bedő-díjat, továbbá dr. Majer

Antalt

és

dr.

Király
Pált, akik a z „Ember a z Erdőért" kitüntetést kaptak.
A napirend szerinti e l s ő előadást dr. Majer
Antal
„ A z erdő p o é z i s e "
címmel tartotta. Röviden vázolta a hasonló c í m m e l megjelent versantológia
keletkezési körülményeit, majd vetített diaképekkel szemléltette a m ű v é 
szeteknek ihletet a d ó erdőt, természetet. A z előadás v é g é n pedig a szak
osztálytagok magnófelvételről hallgattak m e g néhány erdővel, fával kap
csolatos verset.
Dr. Csötönyi
József
méltatást, ismertetést írt „ A z erdő p o é z i s e " c í m ű
antológiához, amelyben külön kiemelte Majer professzor úrnak a z erdŐesztétika oktatásában szerzett érdemeit.
Nyírádi
Lajos „Erdészeti érmek összegyűjtése és katalogizálása" c í m m e l
tartott e z irányú munkájáról tájékoztatást. A szakosztály tagjainak v é l e m é 
nyét kérte arról a kérdésről, hogy a megkezdett munkát milyen irányban
érdemes folytami. A hozzászólók - dr. Oroszi
Sándor,
dr. Csőre
Pál, dr.
Kovács

János,

dr. Király

Pál,

Köveskúti

György,

Balogh

Béla

és

Frönlich

András
- az erdészettel rokon szakmák (természetvédelem, vadászat stb.)
témáinak felkarolására, a z ott kiadott érmek és plakettek gyűjtésére és b e 
mutatására biztatták az előadót. Ugyanakkor a z is elhangzott, hogy a z Ér
dé szettörténeti Szakosztály mintegy összefogója lehet az erdészeti kultu
rális Örökség gyűjtőinek, ápolóinak.
A napirend szerinti harmadik előadást dr. Kollwentz
Ödön „ A z erdészeti
középfokú oktatás 1966-tól 1990-ig" címmel tartotta. Előadásában kitért
arra, hogy a középfokú erdészeti szakemberekkel kapcsolatos elvárások a z
említett időszakban többször módosultak, változtak. Ezekkel a z elvárások
kal azonban a tanintézetek - általános oktatáspolitikai okok miatt is - nem
tudtak lépést tartani.
A h o z z á s z ó l ó k - dr. Hajdú

István,

dr. Király

Pál

és Frönlich

András

-

az erdészszakma általános színvonalának emelését sürgették. Ugyanakkor
sajnálattal állapították m e g a szakmai érdeklődés nagyfokú hiányát.
Borsó
Zoltán
másodéves erdómémök-hallgató megkezdett munkájáról,
az erdőföldrajzi nevek gyűjtéséről tartott beszámolót. A szakosztály tagjai
örömmel üdvözölték ezt a tevékenységet, s sok sikert kívántak ifjú tagtár
suknak.
A szakosztályülést dr. Oroszi Sándor
elnök a j ö v ő évre vonatkozó tervek
ismertetésével zárta be.

1993. október 10-én, 7 2 é v e s korában adta vissza lelkét Teremtőjének
Musnai Károly erdőmérnök kollégánk, ki helyi csoportunknak 1957-től
volt lelkes tagja. Sírjánál Fodor
Imre tagtársunk búcsúztatta munkahelye
é s a z e g é s z erdésztársadalom nevében.
Musnai Károly református lelkész és ó v ó n ő szülők gyermekeként S ó falván (Erdély) született 1921-ben. Édesapja 1934-ben elhunyt, í g y lelkész
árvájaként került a marosvásárhelyi református kollégiumba, h o l 1940-ben
érettségizett. Ezután e g y é v i g községi írnok volt, majd 1941 ő s z é n iratko
zott b e a M ű e g y e t e m Erdőmémöki Karára, ahonnan 1944 ő s z é n vitték el
katonának. A katonai és munkaszolgálat után 1 9 4 6 őszén tudta folytami
egyetemi tanulmányait, melyet 1949-ben fejezett be. Ekkor a balassagyar
mati erdőgondnokságon helyezkedett e l , ahol nyugdíjba vonulásáig, illetve
élete v é g é i g dolgozott (átszervezéseket túlélve a jogutódoknál) először a z
erdőművelésben, majd termelési felügyelőként, végül 1957-től a tervosz
tályon, végigjárva a ranglétra minden fokát (előadó, csoportvezető, osz
tályvezető).
Munkáját mindenkor lelkiismeretesen, a z erdőgazdálkodás érdekeit fi
g y e l e m b e v é v e látta el. Többször részesült Kiváló D o l g o z ó kitüntetésben,
1952-ben az „Erdőgazdaságok Kiváló Dolgozója", m í g 1965-ben az „Er
dészet Kiváló Dolgozója" kitüntetést kapott. Munkaköre a közgazdasági
vonalhoz kötötte, melyben erdőgazdaságunk legképzettebb embere volt,
elemzései a z erdőgazdaság vezetésének k o m o l y segítséget nyújtottak.
Emberileg az erdőgazdaság valamennyi dolgozójával felhőtlen barátság
ban élt, mindenki nagyon szerette, éppen ezért igen nagy a z űr, amit maga
mögött hagyott. A z Egyesületnek haláláig tagja volt.

Zorvan Györgyné
helyi csop. titkár

A kiskunsági helyi csoport életéből
Eddigi hagyományainknak és gyakorlatunknak megfelelően a Kiskun
sági EFAG és helyi csoportunk szervezésében szeptember 10-én szervez
tük m e g nyugdíjas találkozónkat.
A rendezvény színhelye a Kerekegyházi Erdészet nyíri kerülete volt.
A megjelent, mintegy 1 2 0 f ő résztvevőt Koczka
Zoltán
erdészetvezető
köszöntötte, rövid ismertetőt tartva a z erdészet tevékenységéről.
A KEFAG vezetése nevében Nagy Béla gazdasági vezérigazgató-helyet
tes tartott részletes tájékoztatót a gazdaság munkájáról, a várható átalaku

lásról, a gazdálkodás gondjairól. Szólt a z alföldi erdőgazdálkodás nehéz
anyagi helyzetéről. Tájékoztatta a nyugdíjas kollégákat, hogy a gazdaság
nak több mint 7 0 0 0 ha erdőt kellett kárpótlásra kijelölni.
Bognár
Gábor
hcs. titkár a z egyesület és a helyi csoport munkájáról
adott tájékoztatást.
A megjelenteket üdvözölte Szulyovszky
László
kerületvezető erdész, a
rendezvény házigazdája. Anekdotákkal fűszerezett köszöntőjét a hallgató
ság nagy tetszéssel fogadta.
Ezek után megtekintettük a Szulyovszky
László
gyűjtéséből létrehozott
1848-49-es forradalom é s szabadságharc kiállítást és gyűjteményt.
A hangulatos kultúrprogram után a szép környezetben ízletes ebéddel
látta vendégül a KEFAG nyugdíjasaikat. A jól sikerült rendezvény baráti
beszélgetéssel zárult.
Köszönet illeti a Kiskunsági EFAG-ot a találkozó szervezéséért, az anya
gi támogatásért.

Bognár Gábor
hcs. titkár

•
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy dr. Gyar
mati (Kriszt) Béla nyugd. oki. erdómémök, címzetes egyetemi tanár bát
ran viselt betegség után, 1 9 9 3 . október 7-én, 7 2 éves korában tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 1993. október 25-én volt a Farkasréti
temetőben. A Farkasréti Mindenszentek templomban 1993. október 25-én
szentmisét ajánlottunk fel emlékére.

Dr. Gyarmati Béláné, dr. Proszt Sára
DR. HORVÁTH GYULA NÉ Rúzsa Jolán
(1936-1993)
1993. október 2-án elragadta a halál dr. Horváth Gyuláné erdőmémöknő
kollégánkat. A betegség legyőzte az életet.
Sopronban született és szülővárosában szerzett 1959-ben erdőmémöki
oklevelet. E g y évet a Szombathelyi Erdőrendezőségnél erdőrendezőként,
1960-tól 1992. évi nyugdíjazásáig a Veszprémi Erdőgazdaság ajkai erdé
szete erdőművelési műszaki vezetőjeként teljesített szolgálatot. Szakmai
munkájának mind a harminchárom évét a „tő mellett", közvetlen erdészeti
tervező, szervező és irányító munkában töltötte el. Szerette az erdőt. Anynyira ragaszkodott a közelségéhez, hogy sohasem akart a gyakorlati erdé
szeti beosztástól eltérő munkakört betölteni. Munkatársaival, beosztottai
val, ismerőseivel közvetlen melegségtől áthatott volt a kapcsolata. Segítő
készség és a bajba jutottak védelmezése jellemezte életfilozófiáját. Egyé
niségének viszonzásaként őt is becsülték és szerették a munkatársai és
ismerősei.
Irányításával több ezer hektár erdő újult fel, melyekben a z erdő némaságával és beszédességével változatlanul jelen van és jelen marad évszá
zadnyi i d ő távlatában is.
Rokonok, kollégák, munkatársak, ismerősök sokasága és erdész kollégái
egyenruhás díszsorfala vette körül a ravatalt, majd kísérte utolsó útjára az
ajkai új temetőbe, az általa o l y nagyon szeretett kabhegyi erdők közelsé
gében. A temetés október 7-én a római katolikus egyház szertartása szerint
történt. Sírját többszörösen befedték a szeretet és a búcsú virágai.
Emlékét erdészlelkünkben szeretettel és kegyelettel megőrizzük.

Veszprémi Erdőgazdaság Rt.
V E R G A Rt. Igazgatósága

Búcsúzunk Asztalos Sándor kollégánktól.
Budapesten, 1929. július 29-én született. Éde
sapja faipari szakember volt, a szakmát rajta
keresztül ismerte é s szerette meg. Kisgyermek
korában kerültek Miskolcra, elemi és középis
kolai tanulmányait már itt végezte. A z Erdé
szeti Egyetemre 1950-ben nyert felvételt s
1955-ben
szerzett erdőmémöki
diplomát.
1955-ben a mocsolyástelepi erdészetnél kez
dett dolgozni, 1958-ban már a mocsolyási er
dészet vezetőjének nevezték ki. 1963-ban a bányabükki
erdészetnél
erdészetvezető
lett.
1965-ben a z erdőgazdaság központjába került
szakfelügyelőnek, majd erdőművelési előadó
nak. 1982-ben került a lillafüredi erdészethez, ahol a faszénégetéssel és a
melléktermék-termeléssel foglalkozott mint műszaki vezető, egészen 1989ig, nyugdíjba vonulásáig. 1984-ben fatermesztési szakmérnöki diplomát
szerzett.
Munkája során számos szakmai é s társadalmi kitüntetésben, elismerés
ben részesült. 1993. augusztus 31-én rövid, d e súlyos betegség után távo
zott körünkből. Munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan v é g z ő , nagy
tudással és tapasztalattal rendelkező szakembert vesztett el a szakma.
A z OEE-nek m é g nyugdíjasként is aktív tagja volt.

