
Két év után 
Idestova két éve, hogy részletes tudósítást adtunk a veszprémi HM erdőgazdaságról, melyben Rakk Tamás igaz

gató és munkatársai elemezték a vállalat helyzetét, az átalakuláshoz szükséges tennivalókat. Akkor még nem lehetett 
tudni, hogy milyen szervezeti és gazdálkodási formában folytatja tevékenységét a gazdaság, de a szándék és a cél 
nyilvánvaló volt a vezetők előtt. Nyereségesen kell gazdálkodni azokon a területeken, amely hozzájuk tartozik. 
Nyereségesen, de úgy, hogy az erdő ne lássa ennek kárát, hiszen a későbbiek folyamán is az erdőből kell megélniük. 
A privatizáció a kezdet kezdetén járt, és a részvénytársasági formáról - egy lehetséges politikai döntésről - is csak 
suttogva tettek említést, mint nem publikus kósza hírről. Az ország szinte valamennyi gazdaságának vezetője a 
faipar leválasztásának gondjával birkózott, keresve az üzemek értékesítésének lehetőségét. Mivel ezek a gondok 
még ma is terhelik egy-egy gazdálkodó kibontakozását, némi meglepetéssel fogadtam a hírt, hogy a VERGA Rt. 
zirci faüzemének fejlesztéséhez hatvanmilliós beruházást eszközölt, melyhez harmincnyolc milliós kölcsönt vett fel. 
A részletekről faggattam Rakk Tamás vezérigazgatót. 

Mielőtt a beruházásról szót ejtenék, 
néhány gondolattal vissza kell kanya
rodnom az eltelt két év alatt történtek
re. Az a szerkezeti átalakítás, melyet 
elkezdtünk, úgy tűnik, megvalósult. 
Kialakult az alaptevékenység és a vál
lalkozói struktúra, ezt a titkárság fogja 
össze, melyet erdőmérnök irányít. 
Szinte igazgatói feladatot lát el, hiszen 
ő a főnöke az adminisztrációnak és a 
vadászati részlegnek is. Nagyon racio
nálisan látja el feladatát. Például ha 
több vadászvendég elszámolását kell 
végezni, kimegy a vadászházba és a 
helyszínen végzett trófeabírálat alap
ján számítógép segítségével rögtön 
számlát ad. A vendég fizet, és indulhat 
haza. Nem kell az eddigi utazgatással 
tölteni az idejét. A kerületeket 1000-
1500 hektáros területekkel alakítottuk 
ki. Mivel a fakitermelésünk is lecsök
kent 150 000 köbméterről 100 000 
köbméterre, felül kellett vizsgálnunk a 
középvezetők létszámát is. 

1971 közepén 70 fő erdész volt. 
Ennyien látták el a kerületvezetői, 
szállításvezetői, vágásvezetői, készlet
kezelői, MAV-rakodói, csemetekert
vezetői, kerületvezető vadász és beosz
tott kerületvezetői feladatokat. Jelen
leg 42 kerületvezető van mindössze
sen. A gazdaság szállító apparátusát 
két fűrészüzemnél vontuk össze, mert 

igen sokba került, hogy „mindenhol 
volt". Nagyon sok üresjárat és idő 
ment el haszontalanul. így 20 szállító 
jármű helyett 10 végzi a munkát. 

Kialakult a pontrendszer szerinti be
sorolás mind a kerületvezetőknél, 
mind az erdészeti igazgatóknál. Az el
ért pontszám határozza meg a bérezést. 
Előfordul, hogy az alacsony pontszá
mot elérők munkát kérnek, hogy javít
sanak a keresetükön. Mindez kortól 
független, s így van eset, hogy a fia
talabb generáció többet keres. A mun
kát fizetjük meg. Nem lehet általáno
sítva uniformizáltan elbírálni. Ez nem 
szakszervezeti kérdés. Nagyon nehe
zen értik meg az emberek, hogy most 
másképpen kell dolgozni, mint eddig. 
Hogy a teljesítmény után lehet csak fi
zetni. De azt meg kell fizetni. Le kell 
szokni az össze nem illő munkák alap
ján kapott fizetések viszonyítgatásáról, 
a látszat egyenlősdiről, mert csak a 
teljesítmény számít. Nem lehet, hogy a 
jövedelmeket az irigység és a folyosói 
pusmogások befolyásolják. Dolgozni 
kell, mert nagy az elmaradásunk a fej
lett társadalmaktól. 

Szeretnénk elérni, hogy két éven 
belül minden kerületvezető Mitsubishi 
platós terepjárót kapjon, mellyel elin
tézheti a kisebb anyagszállításokat, sőt 
a személyszállítást is. És az sem lesz 

gond, ha néha azzal megy a család mo
ziba. A hatodik év után megvásárol
hatják, így remélhetően az állagmegó
vással sem lesz baj. Ennyit elöljáró
ban. 

Ami a faüzem átalakítását, korsze
rűsítését illeti, szintén alapos előkészü
letet igényelt. A döntés előtt valameny-
nyi szempontot figyelembe kellett ven
ni. Egy rosszul működő fafeldolgozás 
tönkretehet egy céget, de ha „hozza 
magát", olyan bevételi forrást jelent
het, amiről nem mondhat le a fanyers-
anyagot termelő gazdaság. Vizsgáló
dásunk folyamán kiderült, hogy a két 
műszakban való üzemeltetés igen sok
ba kerül. A délelőttösök sokszor egy 
órával előbb leálltak, a délutánosok fá
radtan érkeztek az otthoni másodgaz
dálkodás következtében, s bizony 
többször elszíneződött a szonda is. Ki
derült, hogy kemény nyolc órai 
munkával annyit lehet elvégezni egy 
műszak alatt, mint régen a kettővel. 
A hatékonyság növelését a kézi mun
kaerővel végzett fázisok gépesítésével 
lehetett csak megoldani. Ehhez viszont 
megbízható, korszerű gépeket kellett 
beszerezni. Egy FAGOSZ szervezte 
franciaországi tanulmányúton bukkan
tunk rá a „RENNEPONT" cég gépso
rára, melyet kifejezetten lombos anyag 
feldolgozására és manipulálására 
konstruáltak. Talán érdemes megje
gyezni, hogy a gépsor vásárlására ha
tan mentünk ki a gazdaságtól. Minden
ki ott volt, akinek a későbbiek folya
mán köze volt a beruházáshoz. Az 
üzemvezető, a pénzügyes, az erdész, a 
faiparos és a jogász. El akartuk kerül
ni, hogy bármiféle utólagos szemrehá
nyás érje a döntést. Sem műszaki, sem 
a manapság ilyen nagyberuházás ese
tén gyakran nem is alaptalan egyéb 
kritikával illessenek bárkit is. Úgy in
dultunk ki, hogy döntenünk kell, hi
szen egy újabb út is pénzbe kerülne. 

Káinok ünnepe. 1993. október 8-12. között találkozott a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum a testvérkapcsolatok sepsiszent
györgyi rendezvényei alkalmával. Ekkor került napirendre az a megemléke
zés, amikor Káinoki Bedő Albert, a falu szülötte, a legnagyobb székely erdész 
emlékének tisztelegtek halálának 75 éves évfordulóján. A neves unitárius 
műemlék templomban, ökumenikus istentisztelet keretében, a veszprémi 
Laczkovics Emőke néprajzkutató és Kisgyörgy Zoltán, a Háromszék c na
pilap munkatársa mutatták be Bedő Albert életét és munkásságát, elsősorban 
e híradás szerzőjének méltatásai alapján. Imát mondott Erdélyi Zsombor ref. 
lelkipásztor és a szószéki szolgálatot Orbán F. Dezső unitárius lelkész végezte. 
A templom melletti sírra, Kónya Ádám szentgyörgyi múzeumigazgató emlé-
kezője után, a két múzeum küldöttei és Sárkány Árpád erdőmérnök helyeztek 
koszorút 

(Ref.: dr. Tompa K) 



Egy hétig jártuk az üzemekel. Mint ed
dig bebizonyosodott, jól döntöttünk, 
hiszen ez a gépsor a hazai lombos 
alapanyag feldolgozáshoz mindent tud. 
A faipar recessziója tulajdonképpen jól 
jött, mert ebben a helyzetben feldolgo
zó gépsort eladni nem könnyű. Igy 
áron alul sikerült megvenni. Rekordidő 
- másfél hónap - alatt elkészültünk a 
felszereléshez szükséges munkákkal. S 
még egy említésre érdemes megjegy
zés. Az optimalizáló részt nem kint vá
sároltuk, hanem hazai gyártótól szerez
tük be. Ez a hazai termék igen jó. A 
minőségi kihozatal ezen az egységen 
múlik. Régen csak vágtuk, vágtuk a 
méretet, így a minőség válogatásával 
igen sok anyag került a selejtbe. Ez pe
dig óriási veszteséget okozott, mivel a 
fehérbükk-áru nyugaton ma is keresett. 

A finn piacra is szállítunk - igaz, 
szinte készterméket, de itt már 120 000 
Ft a köbméterenkénti ár. Ehhez viszont 
fehérbükk-alapanyag kell, mert az ál-
gesztes színű terméket csak enyhe 
„csalással", ruszükusnak tituláltan tud
juk értékesíteni. 

Es itt meg kell állnom, megjegyez
ve, hogy különösen a mi termőhelyc
inken lévő bükkösöknek nem tett jót a 
120 évre felemelt vágásérettségi kor. 
Most kezdtünk el egy felmérést, hogy 
mekkora veszteséget jelent, ha hagy
juk, hogy 100 éves kortól, amikor az 
álgesztesedés elkezdődik, romoljon a 
faanyag, és főleg a rönk minősége. Az 
ökonómiai véghasználati kor itt a bükk 
esetében eltérő a megállapított életta
nitól. De ezt alaposan, kutatói szinten 
kellene vizsgálni. (Dr. Tóth Béla nyár
fakutató ezt már - olasz tapasz
talatokra hivatkozva - említette a ne-
mesnyárasoknál, ahol volt, hogy 12 
éves korban érte el az állomány azt az 
értéket - vagy többet - , amit a befek
tető pénze kamatoztatásával is elért 
volna. Minden további ráfordítás már 
veszteséget hozna. A szerk.) 

A piaciak bővítése létkérdés. A 
vállalkozásvezető és munkatársai nya
kukba vették Európát és ügynökösköd
tek. Nem irigyeltem őket, mert volt 
cég, ahol még a kapun sem engedték 
be őket a mintadarabjaikkal. Húsz-
harminc tárgyalásból jó ha egy bejött. 
Néha már megalázónak tűnt, ahogy fo
gadták őket. De szép lassan a minta
darabok alapján, először kis tételben, 
majd a minőség tartása mellett egyre 
fokozhattuk a szállításokat. A piaccal 
nem lehet tréfálni. A minőségi lazítás 
azonnal piacvesztéssel jár, amit visz-

szaszerezni szinte lehetetlen. Volt, 
hogy határidőcsúszás miatt lemondták 
a rendelést. A vezetőt azonnal elbocsá
tottuk. Most már lassan kezdik megér
teni a dolgozóink is, hogy a bérfejlesz
tés nem tervezés, hanem a nyereség 
függvénye. Van úgy, hogy ha a szállí
tás úgy kívánja, szó nélkül jönnek be 
szombat-vasárnap is dolgozni, hogy 
időre meglegyen minden. 

* 
A zirci üzemet Mészáros Gyula er

dészeti igazgató és Németh Tibor fű
részüzem-vezető mutatta be. A bejárás 
végeztével a szárító épülete mellett 

jöttünk el, ami praktikusságán kívül -
hiszen nedvesen már a frízt sem lehet 
eladni, mivel a vevő nem szívesen 
szállít vizet - bizonyos szimbólumot is 
érzékeltetett, 

A betárolt bükkanyagból szivárgó 
víz a gazdaság izzadtságos erőfeszíté
sét juttatta eszembe, melyet az elmúlt 
két év alatt végzett. Ha elképzeléseik 
sikerülnek, remélhetően a visszakapott 
hit mellett példát is mutathattak. Az 
ország mai helyzetében pedig egy jól 
sikerült vállalkozásra nagy szükség 
van. Különösen ha ez az erdészek ne
véhez fűződik. 

Pápai Gábor 

A zirci faüzem három 
gazdasági kultúra eredménye 

„Nagyszabású beruházással korszerűsítette a veszprémi erdőgazdaság (VER
GA) zirci faüzemét, ahol évi 14 ezer köbméternyi gömbfa - döntően bükk -
feldolgozásával két-háromezer köbméter bútorlécet, parkettafrízt állítanak elő. 
A 60 millió forintos beruházás keretében a világ jelenleg legkorszerűbbnek szá
mító, szinte a jövő század műszaki kultúráját megtestesítő francia technológiát 
és gépsort telepítettek. A beruházást 22 millió forint saját résszel, illetve japán 
hitellel valósították meg. A termékek 60-70 százalékát exponálni fogják. A gyár
tósor végén egy új magyar konstrukció alapján készített gép darabolja a meg
munkált léceket. Számítógépes vezérlése alapján képes az alapanyag minőség és 
ár (!) szerinti osztályozására is. Ily módon javul az üzem exportpozíciója." 

Egyebekben így szólt a híradás a VERGA korszerű technológiai beruházásá
ról, amelynek pénzügyi bonyolítását cégünk, az olasz San Paolo Bank által jegy
zett Inter-Európa Bank vállalta fel. Sokakban felvetődhet a kérdés, hogy mai 
gazdasági változásoktól terhes világunkban miért vállalkoztunk ezen termelő be
ruházás finanszírozásának bonyolítására? Hiszen, a megtérülés bizonytalanságán 
túl, gyakorlatilag számolni kell a jelenlegi gazdsági recesszióval. S mindezek 
mellett felvetődhet a kérdés, hogy a megcélzott korszerű beruházás valóban pi
acképes termékeket fog-e produkálni? 

A partneri hajlandóságot alapvetően három tényező motiválta. Nevezetesen a 
VERGA fafeldolgozó hagyományai, a világszínvonalú francia gyártástechnoló
gia, amelyhez számunkra örvendetes módon magyar minőségbiztosító technika 
csaüakozik a gyártósor végén, továbbá a forrást biztosító japán bank bizalma. 
Már a fenti hármas nemzetközi tagozódás is hitelgarancia lehetett volna egy 
ilyen beruházásra. Hiszen két, sőt három gazdasági kultúra együttműködése ön
magában azt sugallja, hogy itt egy életképes, támogatandó, felvállalható üzleti 
vállalkozásról van szó. Nos, mi ezt így értékeltük, s ennek alapján kapcsolódtunk 
be pénzügyi bonyolítóként a VERGA zirci faüzemének 1993. évi beruházásába. 
Ismereteink szerint a korszerű, magyar technikát is alkalmazó, de alapvetően 
francia know-how és berendezések alapján, japán hitelből megvalósított üzem 
kifogástalan minőségben termeli a bútorlécet, a parkettafrízt Ha ez így folyta
tódik, akkor talán részrehajlás nélkül mondhatjuk, hogy soha rosszabb üzleti 
partnert az Inter-Európa Banknak. No és hogy a fent említett vonzerőkön túl 
miért lettünk partnerei a veszprémi erdőgazdaságnak? Egyszerűen azért, mert ez 
a dolgunk. Az életképes, biztató gazdasági kilátásokkal kecsegtető magyar vál
lalkozások hazai és nemzetközi pénzügyi ügyleteinek bonyolítása, számláinak 
kezelése, finanszírozása. 

Sepsi Beáta, 
az Inter-Európa Bank 

Veszprém területi igazgatója 



Tharandti erdőmérnökhallgatók 
magyarországi kiránduláson 

Újraéledt tradíciók 
Dr. Christoph Richter (fahasználati 

tanszék) és Fritz Kost (erdővédelmi tan
szék) tanárok vezetésével Magyarország 
erdeibe és fafeldolgozó üzemei-be veze
tő tanulmányi kiránduláson vett részt 
harminc német egyetemi hallgató. Célja
ink a következők voltak: Először is sze
rettük volna újraéleszteni az 1989 évi 
politikai fordulat után megszakadt ha
gyományos kapcsolatokat a tharandti és 
soproni erdészeti egyetem között. A 
csaknem kizárólag nyugati orientálódás 
idejében különösen fontosnak tartjuk az 
új társadalompolitikai viszonyok között 
is a szakmai és emberi kapcsolatok ápo
lását. 

Másodszor szerettünk volna a jól fej
lett magyar erdőgazdálkodással, ezen be
lül különösen a szubkontinentális éghaj
lati és a legkülönbözőbb termőhelyi vi
szonyok között a lombos erdőműveléssel 
megismerkedni. 

Harmadszor reméltük, hogy a terv
gazdálkodásról a piacgazdaságra áttért 
termelés átmeneti időszakában bepillan
tást nyerhetünk a fafeldolgozó ipar üze
meibe, és esetleg olyan technológiákkal 
is megismerkedhetünk, amelyek Német
országban ebben a formában csak kevés
sé vagy egyáltalán nem ismertek. 

Negyedszer, de nem utolsósorban, 
szerettünk volna a felejthetetlen magyar 
kultúrkinccsel megismerkedni, mely 
mind keleti, mind nyugat-európai, vala

mint iszlám eredetű művészeti áramlatok 
ütközőpontjában mindezek jegyeit ma
gában hordozza. 

Ezen az úton szeretnénk megköszönni 
diáktársunk, Erzsébet édesanyjának, 
hogy kiváló szervezőtehetségéveí nagy
mértékben hozzájárult tanulmányutunk 
sikeréhez. Köszönettel tartozunk továbbá 
a soproni kollégáknak, valamint a ben
nünket fogadó erdő- és fafeldolgozó gaz
daságok munkatársainak, hogy határta
lan vendégszeretetüket élvezhettük. 

Magyarország erdészeti és megválto
zott társadalompolitikai viszonyaiba né
hány nap alatt mélyebb betekintést nyer
ni bizonyosan nem lehet, észrevételeink 
legyenek ezért fénycsóvák a kívülállók 
szemszögéből. 

A Soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem 

Dr. Kosztka Miklós dékán szívélye
sen üdvözölt minket az egyetemen és 
utalt a két egyetem Sopron és Tharandt 
közt évtizedeken át fennálló szoros kap
csolatára. Azon kívánságát fejezte ki, 
hogy a jövőben újraéledjenek a szakmai 
cserekapcsolatok. A fogadás után meg
tekintettük a botanikus kertet, a vadásza
ti és talajtani kiállítást. A különböző tan
székek látogatása is rámutatott az együtt
működés új, szemmel láthatólag sokrétű 
lehetőségeire. Különös figyelmet érde
melnek azok a kérdések, amelyek az er
dő reprivatizálásával, a piacgazdaság fel

tételei alatt működő erdőgazdálkodásai 
és a megváltozott fapiaccal foglalkoz
nak. De olyan kérdések is, mint a hosszú 
távú éghajlatváltozás befolyása alatt ter
melő természetszerű erdőgazdálkodás, 
valamint a táj- és természetvédelem kö
zös kutatásra érdemesek. 

Egy befejező gondolatcserét folytat
tunk Mátyás Csabával, aki 1967-ben 
végzett Tharandtban, a politikai fordulat 
során, mind Magyarországon, mind Ke
let-Németországban felvetődött sokrétű 
problémákról, melyeknek messzeható 
következményeit még távolról sem lehet 
lezárólag megítélni. 

Kovács Gábor (Termőhelytani Tan
szék) és Roth Matthea (a Soproni Tanul
mányi Erdőgazdaság műszaki vezetője) 
szakmai vezetésével olyan állományké
peket láttunk, amelyek szemléltetik, 
hogy célirányos, évtizedeken át tartó át-
műveléssel sarjerdőből teljesítőképes 
bükkállományokat tudtak nevelni. 

Jó lenne, ha a fajgazdagság érdekében 
ezen a vidéken is az elegyes erdők gon
dolatát követnék. Németországban még 
ott is megpróbálnak tűlevelű elegyetlen 
állományokat lombos elegyetlen állomá
nyokká változtatni, ahol pl. tűlevelű - il
letve lombos - elegyes erdők helyénva
lóbbak lennének. A változó piaci igé
nyek miatt sokoldalú kínálatra van szük
ség: ebből a szempontból a tűlevelű, il
letve lombos elegy gazdasági erdőkben 
mindenképpen válságmentesebbnek ítél
hető. 

A szombathelyi FALCO 
Útközben a Bakony-hegység felé 

meglátogattuk Magyarország legna
gyobb forgácslemezgyártó üzemét 
Szombathelyen. Szembeötlő volt a gé
pek és berendezések modern színvonala, 
melyekkel világpiacképes lapokat lehet 
előállítani. Az üzemnek problémát je
lenthet jelenleg a rendelkezésre álló 
alapanyag minősége. A magas lombosfa-
és kéregtartalom olyan laptulajdonságo-
kat eredményez, melyek a termék világ
piaci eladhatóságát veszélyeztethetik. 

A FALCO nehézkes alapanyagellátá
sával ellentétben Kelet-Németországban 
csak a növedék egyharmadát vágják ki, 
fahulladék és fabehozatalért deviza is 
bőven áll rendelkezésre. Mégis a nyílt 
piacon eddig csak egy klasszikus for
gácslemezgyártó üzem Beeskowban tu
dott megtelepedni. 

Miniszteri sajtótájékoztató 
Január 19-én tájékoztatta dr. Szabó János földművelésügyi miniszter a saj

tót az agrárgazdaság 1993. évi teljesítményéről és az 1994. évi kilátásokról. 
A közismerten aszályos időjárás ellenére meglepően jó eredményekről és a 
jövő év végére az ágazat stabilizálásának kezdetét váró megállapításait a napi 
sajtó részletesen ismertette. Az erdő ügye a feltett kérdések során került szó
ba. Figyelemre méltó kijelentéséket hallhattunk. 

A felsőfokú oktatási intézményeknek egységesen a Művelődésügyi Mi
nisztérium irányítása alá rendelésével annakidején nem értett egyet, és saj
nálatosnak tartotta, hogy csak kevés képviselő szavazott ellene. Meggyőző
dése, hogy képzésük idején ezzel rosszabb körülmények közé kerülnek azok 
a szakembereK, akik később a földművelésügy terén működnek. Késznek 
nyilatkozott arra, hogy a társtárca szűkösebb anyagi lehetőségeire tekintettel 
az ez alkalommal leadott intézményeit lehetőségeihez mérten továbbra is 
támogassa. 

A mindenünnen sürgetett törvények között már készen van a környezet
védelmi, a föld-, az erdő- és a vadászati javaslat is, de valahányszor előveszik, 
mindig nagyobb a huzavona, oly mértékű koncepcionális ellentétekkel kell 
megküzdeni. Az új küzd a régivel, és ő személyileg nincs róla meggyőződve, 
hogy szabad-e most mindjárt átállni az újra a régiről, teljes fordulatot venni.. 
Az erdő-vad vonatkozásában az egyértelmű, hogy a vadászati jog a földtu
lajdonost illeti. 

Jéróme René 



ERDÉSZEKET AZ ORSZÁGGYŰLÉSBE! 
Erdészek! Kartársaink! 

A magyar erdészek híresek voltak állampolgári 
fegyelmezettségükről és erkölcsi elismertségükről. 
Nekünk, mai erdészeknek is nemzeti kötelességünk, 

hogy a hosszú évtizedek utáni második szabad 
választás sikere érdekében mindent megtegyünk! 

Az OEE támogatni kívánja azokat az erdészeti 
szakembereket, akik valamely bejegyzett párt 
országgyűlési képviselőjelöltjei, hogy ezzel is 

a magyar erdők ügyét szolgálják! 
Kérjük jelentkezzenek a képviselőjelöltek, 

illetve akik az erdészeti szakember jelöltségről tudnak. 
Az „Erdészeti Lapok" márciusi és áprilisi számában 

- pártbéli hovatartozásuktól függetlenül -
közreadjuk nevüket. 

Üdv az erdésznek 
OEE Elnökség 

ERDÉSZEKET AZ ORSZÁGGYŰLÉSBE! 



A Szombathelyen gyártott cementkö
tésű farostlemez nemzetközileg is is
mert, különösen a széndioxidos kemé-
nyítési eljárás. Remélhetőleg újra alkal
mazásra kerül ez a módszer, hiszen mind 
technológiai, mind ökológiai előnyökkel 
jár. 

Összességében világos lett előttünk, 
hogy egy hatékony népgazdaság felépí
tésében nekünk új szövetségi állambeli
eknek - még néhány mélyreható átállási 
nehézség ellenére is - sokkal kevesebb 
panaszkodnivalónk lenne, mint a magyar 
kollégáknak. 

Bepillantások 
a magyar kultúrtörténetbe 

Az ugodi erdészet felé vezető utunkat 
Jakon szakítottuk meg. A Jáki templom 
Magyarország legjelentősebb román stí
lusú műemlékei közé tartozik. A temp
lomépületek a nyugati kultúrtörténet egy 
fontos részét testesítik meg. Számunkra 
meglepő volt a magyarok szoros vallási 
kötődése. A korunkbeli cisztercita szer
zetessel való találkozás, vagy a jáki 
templom plébánosának lelkes elbeszélé
se, amellyel a templom minden kis rész
letének a történetét elmondta, mindig 
emlékezetes marad a számunkra. Utunk 
során nagy érdeklődésre talált a soproni 
óváros, a cisztercita apátsági templom 
Zircen, a püspöki város Veszprém, I. 
András király temetkezési templom Ti
hanyban, a pécsi bazilika és a belváros. 

A Bakonyban 

A Veszprémi Erdőtervezési Iroda 
igazgatója, dr. Péti Miklós üdvözölt min
ket a huszárokelőpusztai vadászkastély
ban. Az Ugodi Erdészet határában Bálint 
Józsefné erdőművelő fogadott minket. 

Nemsokára élénk vita alakult ki a nagy
területű bükk ernyősvágás ellen és mel
lett. Az ilyen gazdálkodás következmé
nye többek között, hogy a ritka magter
mő évek és az utóbbi évek szárazsága 
miatt is nehezen lehet ezeket a területe
ket újraerdősíteni. Különösen kedvezőt
lenül hat a nagy vadállomány a növedék 
fejlődésére. 

A mai magyar vadállomány és egy, a 
századfordulón az Osztrák-Magyar Mo
narchiában elvégzett feltérképezés (Vad
gazdálkodási Tanszék, Sopron) összeha
sonlítása is mutatja, hogy az erdő-vad fe
szültséget mindig is érdekkörök határoz
ták meg és nem az erdészek tehetetlen
sége. 

A megváltozott társadalmi körülmé
nyek között újra el kell dönteni az erdő 
és vad közti prioritás kérdését. A devi
zavadászat korszakában újra világos er
dőpolitikai döntésekre van szükség. Az 
biztos, hogy különböző korú elegyes er
dőket nevelni nagy vadállomány mellett 
igen nehéz. 

Mivel az erdő-vad vita többször is 
megismétlődött az út során, azt kellett 
feltételeznünk, hogy ez egy, az egész 
magyar erdészetet érintő probléma. Né
metországban szintúgy megoldatlan még 
ez a kérdés. 

Élénk beszélgetés alakult ki az állo
mányminőség megítélésében is. Feltűnő 
volt a sok villás elágazás az idős bük-
kállományokban. Lehetséges okokként a 
növények származása, a magfák kivá
lasztása és a gyérítési stratégia merültek 
fel. 

Semmiben sem mutatkozik akkora 
véleménykülönbség az erdészek között, 
mint az állománykezelés stratégiáinak 
megítélésében. 

Furnérgyártó- és fűrészüzem 
Franciavágáson 

Ez az üzem szemléletesen mutatta, 
hogy egy közepes vállalkozás hogyan 
tudja következetesen kihasználni a fában 
gazdag Bakony-hegység termőhelyi el
őnyeit. A tölgyet parkettává, a bükköt 
hámozott furnérrá dolgozza fel. A fa szá
rításával és ágyrugók előállításával to
vább nemesítik a faanyagot és ezzel ki
egészítő bevételekre tesznek szert. 

Számunkra meglepőek voltak az 
egyesével beállított nagy termelékenysé
gű gépek (szalagfűrészek, furnérhámozó 
gép). Ezek technológiai sorokká való ös-
szeláncolása pillanatnyilag költségesebb
nek tűnik, mint a szállítási és átrakodási 
folyamatokhoz munkaerőt alkalmazni. 

A különböző bérszínvonal Magyaror
szágon és Kelet-Németországban - az 
erdészetben és a faiparban kb. az 
1:10... 12 arány a jellemző - kényszerűen 
is más irányelvekhez vezet. Az új szö
vetségi államokban minden középosz
tálybeli fafeldolgozó üzem azonnal ki 
lett szolgáltatva a szabad piacnak. 

A keletnémet díjszabásoknak alkal
mazkodniuk kellett a nyugatiakhoz, ezért 
minden drága élő munkaerőt azonnal ki
cseréltek gépekre, ha az üzem életben 
akart maradni. 

Ezért munkapolitikailag kedve
zőbbnek ítélhetjük meg a lassú, piacra 
való alkalmazkodást, mint a hirtelen 
átállást a szabad piacra. Ez esetben 
persze a nemzetközi alkalmazkodás is 
lelassul. 

A Zselic-dombvidék 

A Mecseki EFAG Rt. szigetvári erdé
szetben szívélyes fogadtatásban volt ré
szünk. Dr. Papp Tivadar vezérigazgató
helyettes és Könyves Kálmán erdészeti 
igazgató kalauzolt el minket egy 185 
éves egyedülálló ősbükkösbe. Ilyen állo
mányokat, amelyeken az erdész a termé
szetes szukcessziót figyelheti meg és 
ahol a természetbarátnak ritka esztétikai 
élményekben van része, a jövőben is 
fenn kell tartani. Annál is inkább, mert 
a természetes környezet, a tájak betele
pítését és iparosodását már szabványnak 
éreznék a következő nemzedékek, ha 
nem lennének ilyen természetrajzilag je
lentős erdők, mint például az almamel-
léki - az egykori háborítatlan biocönó-
zisok élő tanújaként. 

Mégha a magyar erdők csak az ország 
18%-át borítják, akkor is lehet ilyen ég
hajlati és talajviszonyokban és megfelelő 
erdőnevelési eljárásokkal olyan nagyér
tékű lombos haszonfát termelni, amely 
az európai piacon is forgalomba hozható. 
Példaképpen láttunk ilyen nagy értékű 

Tudósítás 
Az ország 4 megyéjéből jöttek össze közép- és felsőfokú szakemberek az 

Erdészeti Menedzser Iroda által Rómaifürdőn rendezett „Tanácsadás állás és 
anyagi gondokkal küzdő szakemberek számára" című rendezvényre. 

A résztvevők között megjelent még munkában lévő de állását végesnek 
tartó, már munkanélküli, és gyakorlott vállalkozó is. 

A rendezvény eredményeképpen megalakult az „Erdősítök Uj Szövetsé
ge", amelynek célja: a hagyományostól eltérő módon, annál hatékonyabban 
eidősíteni. Munkához és jövedelemhez juttatni a tevékenységgel szimpati
záló, állás és anyagi gondokkal küzdő erdész szakembereket. 

E rendezvény szerves folytatásaként Kiskunhalason az új magánerdőtu
lajdonosokkal volt találkozó. 

Hozzászólók: dr. farkas László, Sas Imre, Gadácsi Attila, dr. Darabos István, 
Kocsis Vilmos, Vén Ferenc, Gál István, Nagy Szeder István, Henc György és fia, 
Szőke László, Dávid Sándor, Kőhalmi Ákos, dr. Bor Gyula. 

A következő rendezvény ideje: 1994. április 22. Kiskunhalas. 
Henter Pál 

oki. erdőmérnök 



ezüsthárserdőkel, amelyek sarjerdőből 
fejlődtek ki. Sőt a csertölgy is - amit 
olykor előítéletekkel terhelnek meg a fa
feldolgozók - képes itt nemes faanyag
minőséget produkálni. Ezek az állomá
nyok hosszú távon vagyont jelentenek a 
magyar gazdaság számára. 

Különbözőképpen értékelték az erdé
szeti munkák bérköltségeit. Ha egy ülte
tő asszony havonta átszámítva kb. 250 
márkát keres - ez kevesebb, mint 10 szá
zaléka egy német erdész havi jövedelmé
nek - , akkor ez az egyik oldalról azt mu
tatja, hogy mekkora erőfeszítések szük
ségesek az emberek szociális feltételei
nek javításához. Másik oldalról ez az 
alacsony bérszínvonal hozzásegíti az er
dészetei olyan munkák kivitelezéséhez 
is, amelyeket a fejlelt országokban nem 
végeznek cl, mert túl sokba kerül. 

A Mecsek-hegység 

Dr. Papp Tivadar és Szőnyi János er
dőművelési osztályvezető vezetésével 
szó volt a bányasebek újra erdősítéséről 
és a lakosság növekvő igényéről a lele-
pülésközeli üdülőhelyek iránt - korláto
zott erdészeti használattal. 

Bányasebektől formált kopár vidékek 
a volt NDK-ban főleg a barnaszén-kül
fejtések és az uránbánya helyén kelet
keztek. A krónikus pénzhiány miatt a re-
kultiválás vagy teljesen elmaradt, vagy 
nem a szükséges következetességgel tör
tént. 

A terület rendezési most már milliár
dos költségekre rúg. Egyedül az erdő
gazdaságnak ez túl sok lenne - a gazda
ság egy központosított akciójára, az ál
lam politikai befolyására van szükség. 

Más a helyzet az erdő üdülő- és ha
szonfunkciójával. Ez a téma izgatja Né
metországban a kedélyeket. Az olyan 
szélsőséges vélemény sem ritka, amely 
minden egyes fát megtartani és védeni 
igyekszik, az erdők használatát pedig tel
jesen elutasítja. Véleményünk szerint há
rom dolog van, amit félreismernek az 
emberek: 

1. Csak egy gazdag ország tud fa-
behozataiból élni és a saját erdeit kí
mélni. 

2. Az erdőmüvelés teljes mellőzése 
végeredményben öserdőszerü képek
hez vezetne, ami sem a terméshozam
ban nem lenne kielégítő, sem sok em
ber „rend"-elképzeléseibe nem illene 
bele. 

3. Akkor is szükség van az erdész 
munkájára, ha az eddig megművelt 
erdőket természetszerű erdőkké akar
nánk átváltoztatni, legfőképpen az er
dők érdekében. 

Természetesen az erdésznek is fel kell 
ismernie, hogy az erdő már nemcsak 

nyersanyagszállító lehet, hanem több 
funkciót is el kell látnia. Véleményünk 
szerint fontos lenne, hogy az erdész job
ban keresse a jövőben a nyilvánosságot 
- az erdész szükséges intézkedéseihez 
megértetése érdekében. Ahol a termé
szetvédők és az erdészeknek együttmű
ködnek, ott olyan konfliktusokat is meg 
lehet oldani, amelyek az erdővel, mint a 
természetvédelem, az üdülés és a gazdál
kodás látszat-ellentmondásaival függe
nek össze. Kívánjuk, hogy ez sikerüljön 
a nagyváros Pécs közeli Mecsek-hegy
ségben is. 

A Duna árterén 
A Gemenci EVAG Rt. Budai erdésze

te területén, Mohács közelében megte
kintettük a Duna tölggyel, kőrissel és 
szillel elegyes ártéri erdőit és a puhafás 
ártér vidéket. Egyvalami világos lett el
őttünk: amikor az ember nagy igyekeze
tében beavatkozik a természetbe, akkor 
csak legfeljebb a következmények első 
pár láncszemét képes nyomon követni. 
A Duna kiegyenesítése, az uszadékho
mok-utánpótlás megakadályozása mind 
a Duna gyorsabb folyásához vezet, így 
a folyó milliméterenként mélyebbre ássa 
magát a mederben. Ennek kényszerszerű 
következménye a süllyedő talajvízszint, 
amely a csapadékszegény évek és a hi

ányzó áradások hatására méginkább sú
lyosbodik. Már száz éves fák is növekvő 
gyorsasággal pusztulnak el, mert a gyö
kerek nem érik el a talajvizet. A Duna 
jellegzetes ártéri erdői fokozottan veszé
lyeztetettek! 

Németországban minden hajózható 
folyón ismertek ezek az ok-okozati me
chanizmusok. Jelenleg az Elba és a Saale 
folyók kiegyenesítéséről és a folyami 
vízlépcsők építéséről szóló tervezetet vi
tatják. Reméljük, hogy nekünk ebben 
több sikerünk lesz, mint a magyaroknak 
a Duna-vízlépcső kérdésében a szlováki
ai Gabcsikovóban!? 

Közben dolgozunk a diplomamun
kánkon és reméljük, hogy sikerül az áhí
tott állást a zöld erdőben vagy a fafel
dolgozó iparban megkapnunk. 

Jó benyomásokat szereztünk a ma
gyarországi kiránduláson. Szeretnénk, ha 
ezek a korábban már hagyományként élt 
kapcsolatok a magyar és a német erdé
szet és erdészeti tudomáyok között újra 
életet nyernének. 

Dr. Chrisoph Richter a német tanár 
és Odette Dumke, Ellen Schlieker, Su-
sanna Scholz, Falk Stáhr, Kerstin Wi-
chert hallgatók élményeit és véleményét 
feljegyezte és fordította: 

Braunitzer Richárdné 

Sajtótájékoztatót tartott az 
Országgyűlés 

Környezetvédelmi Bizottsága 
A téma az elmúlt év bizottsági munkájának értékelése volt. Dr. Rott 

Nándor elnök, dr. Papp Sándor és dr. Kiss Róbert alelnökök adtak tájé
koztatást. Többek között elmondották, hogy: 

a bizottság a környezetvédelem területén alapvető jelentőségűnek tartolt 
konkrét ügyek egész sorában közvetlenül fordult a Kormányhoz, egyes tag
jaihoz, országos hatáskörű szervek vezetőihez, a Legfőbb Ügyészhez, és 
nyolc esetben foglalt állást alapvető jelentőségűnek tekintett kérdésekben 
megküldve azokat az említett szervezeteknek (vezetőiknek). 

Nem unatkozhattak a bizottság tagjai, hiszen a közismert nagy témák 
mellett, mint Bős-Nagymaros, veszélyes hulladékok, a Balaton vízvédelme 
stb. az év során számtalan figyelemfelhívó levelet kapott a bizottság, ame
lyek nagyobbik részét a Kormányhoz, illetékes minisztériumaihoz, egyes 
önkormányzatokhoz, a Legfőbb Ügyészhez továbbítottuk és megvizsgálásra 
is kerültek. A titkárságunkra érkezett ilyen jellegű ügyiratok száma meg
haladta a hatszázat. 

Dr. Rott Nándor elnök a természetvédelmi törvény belátható időn belüli 
előterjesztéséről tájékoztatta a jelenlévőket. Az Erdészeti Lapok kérdésére 
elmondta, hogy az erdő, a föld, a vadászati törvény készültségéről a föld
művelésügyi minisztertől kellene felvilágosítást kérni. 

Mivel e sorok írója az eltelt három év alatt úgyszintén három földmű
velésügyi minisztertől kapott olyan értelmű tájékoztatást, hogy lesz erdő
törvény, a sajtótájékoztatón több kérdést nem tett fel. 



Néhány észrevétel Balsai Endrének és 
Balsai Sándornak a hansági erdőgazdálkodással 

kapcsolatban írt cikkéhez 
Először talán az éger őshonosságáról: 

valamennyi, a Hanságot átszelő vagy 
érintő vízfolyás mellett találhatók éger-
ligetek. Nehéz elképzelni, hogy miért 
pont ezt a számára oly kedvező területet 
ne népesítette volna be. Persze ne egy
befüggő égeresek áthatolhatatlan renge
tegének képzeljük az ősi tájat, hanem 
rendkívül mozaikos elrendeződésű nö
vényszövetkezetek együttesének. 

S vajon mi lehetett a feladata az 
1600-as évek éger ispánjának, ha éger 
meg nem is volt a Hányban? Andreas 
Kornhuber az 1800-as évek első feléből 
nagy kiterjedésű égereseket említ. Mind
ezeknek nem mond ellent, hogy a lecsa-
polást követően sok helyen intenzív 
égertelepítésbe kezdtek. Ezért tehát az a 
többek által hangoztatott nézet, hogy az 
éger épp oly tájidegen a Hanságban, 
mint a nemes nyarak, értelmetlen. 

Megengedhetetlen, hogy legalább a 
természetvédelmi területeken az ősi táj
nak, a hagyományos gazdálkodásnak 
hírmondója se maradjon. Ebből a meg
fontolásból kívánjuk az égergazdálko
dást, ha kis területen is, de fenntartani. 
Persze dönthet úgy a gazdálkodó, hogy 
az éger számára alapvető létfeltételeket 
továbbra sem biztosítja. Ebben az eset
ben azonban egy tájegység maradéktalan 
tönkretételének a felelőssége is az övé. 

Mivel magyarázható, hogy a még ma 
is fenséges képet mutató „csíkos éger" 
mellett sem sikerül felújítani az égert, 
mikor a Hanságban másutt a tőzegbá
nyászat után visszamaradó és a tőzegtü
zekkel érintett területeken is jól újul? A 
pusztulás oka valóban „a lápi savanyú 
rétegek degradációja"? S hihető-e, hogy 
ugyanezeken a tönkrement talajú teriile
teken ma is eredményes nemesnyár-gaz
dálkodás folyik? Képtelenség, hogy a jó

val igényesebb nemes nyár megtalálja 
létfeltételeit azon a kotun, ahol a sekély 
gyökerű éger csak senyved. 

Az égertelepítések eredménytelensé
ge, a középkorú állományok minimális 
növedéke megítélésem szerint az elégte
len vízellátásra vezethető vissza. Nyil
vánvaló, ha egy tájegység vízháztartását 
teljes mértékben a nemes nyarakhoz iga
zítjuk, úgy egy teljesen más igényű fa
fajnak a létfeltételeit rontjuk, esetleg le
hetetlenné tesszük. 

AZ ERTI szakértői által készített ta
nulmány szerint az égertermelés rentábi

lis a Hanságban, s a nemes nyáraknái ki
sebb jövedelmezőségét az öntözővíz 
költségeire vezetik vissza. 1993-tól 
azonban a természetvédelmi területeken 
ún. ökológiai víz ingyenes biztosítására 
van lehetőség. 

Javasoljuk ezért a dél-hansági erdé
szetnél, a meglévő csatornarendszerrel a 
környezetétől izolálható területen az éger 
telepítését, természetesen a megfelelő ví
zellátásról is gondoskodva. Bizonyítaná 
e kísérlet, hogy valami ismeretlen kór 
bántja-e az égert, esetleg „megútálta-e" 
évezredes hazáját. 

Végül a tőzeg léte is alapvetően a víz
től függ. Annak hiányában menthetetle
nül kotusodik. A kotura pedig aligha ala
pozhatunk nyereségérdekelt erdőgazdál
kodást. 

Markovics Tibor 

Kedves Ardai Lajos! 
Elgondolkoztató és komoly kérdéseket felvető úrása közlésének elmaradásáért ki

vételesen nem a szerkesztő hibáztatható. Az írást - válaszadásra - feladtam egy szer
kesztőbizottsági tagunknak. A postán viszont - vagy valahol - elkeveredett, így a 
címzett nem kapta meg. Mivel másolatom nem volt, próbáltam önt Kőszegen keresni, 
de többszöri érdeklődésemre is csak nemleges választ kaptam. így az az érzésem, hogy 
álnéven írt. Ami nem lenne baj, ha közölte volna - szerkesztőségi meghagyással -
igazi adatait is. Természetesen titoktartási kötelezettséggel. Kérem, ha tévedek is, küld
je el morgolódását újra, hiszen az abban felvetett kérdések a mai napig időszerűek. 

Tisztelettel: a Főszerkesztő 

O 

Levél Tompa Károlynak 
Mélyen tisztelt Professzor Úr, kedves Karcsi Bátyám! 
A tavalyi „aranytalálkozó"... (Erdészeti Lapok 1993. november, 358-359. oldal) -

Eddig csak tudományodat és munkaszeretetedet csodáltam diákkorom óta. Most derül 
ki, hogy szíved és érett bölcsességed is ugyanekkora. Ilyen szívből jövő, tiszta és meleg 
írást - nyomtatásban is megjelent köszöntő beszédet - nem olvastam még az EL-ban, 
de máshol sem. A szív és a barátság művésze is vagy, nem csak a tudományé! Értesz, 
ugye? „Amit a szó kimondani nem tud, érezze meg a lélek" (idézet - egy kis módo
sítással - Tőled). 

Jó 30 éve, a diplomatervem végén, példaképemként írtalak, illetve említettelek. Jaj, 
de szeretnék Rád hasonlítani legalább szívmelegben és bölcsességben, ha tudományban 
és szorgalomban nem is követhettelek! 

Tisztelő szeretettel kívánva az összes égi és földi jót: 
Dobay Pali 

Az ÁV Rt. Ügyvezetőségének 1993. december 1-i ülésén hozott 207/1993. sz. QCH.1.) határozata szerint jóvá
hagytak a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság átalakulását, az 1992. évi LLH. törvény alapján. 

Az átalakulás időpontja: 1993. június 30. 7. Páli Ernő közgazdász 

A társaság neve: Somogyi Erdészeti és Faipari Rész
vénytársaság (SEFAG Rt.) 

Az Igazgatóság tagjai 
1. Dr. Kosztka Miklós erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi 

docens, az igazgatóság elnöke 
2. Horváth Zoltánné faipari mérnök 
3. Merkel Gábor erdőmérnök 
4. Lukács Zoltán mezőgazdasági mémök 
5. Bóna József erdőmérnök, a SEFAG Rt. vezérigazgatója 
6. Gémesi József erdőmérnök, a SEFAG Rt. gazdasági igaz

gatója 

Feiügyelőbizottság 
1. Bulecza Attiláné közgazdász, az FB elnöke 
2. Szántó Gábor erdőmérnök 
3. Nemes Lajos erdőmérnök 

Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
4. Vízvári István erdőmérnök, közgazdász, SEFAG Rt. 
5. Dr. Radnai Szilárd jogász, SEFAG Rt. 

A SEFAG Rt. tulajdonosi képviseletét, vagyonkezelési fel
adatait az ÁV Rt.-nél Gerely Ferenc látja el. 




