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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 
BUDAPEST, 1990. ÁPRILIS 28. 

Az általános nemzeti megújulás lázas állapotában a nemzedékváltás jegyé
ben tartotta meg ötévenkénti tisztújító közgyűlését az egyesület. Az MTESZ-
székház nagy tárgyalótermében dr. Herpay Imre üdvözölte a megjelent ven
dégeket — köztük Gémesi Józsefet, a MÉM—EFH vezetőjét, dr. Soós Gábort, 
aki a szövetségen kívül az Agrártudományi Egyesületet is képviselte, dr. Sol
tész Istvánt, az OMBKE, Molnár Sándort, az EFE képviselőjét és a meghívott 
egyesületi küldötteket. Az elnök megállapította, hogy az összesen 296-ból 254 
fő máris jelen van, és így a közgyűlés határozatképes, majd a hátrább teljes 
szöveggel közölt megnyitóbeszédet tartotta meg. Ezt követően Gáspár-Hantos 
Géza adta elő főtitkári beszámolóját, majd dr. Anda István terjesztette elő az 
ellenőrzőbizottsági jelentést. A megnyitót követően ezeket is részletesen kö
zöljük. 

Az elhangzottak fölötti vitát dr. Csötönyi József indította el. Emlékeztetett 
az 1986—1990. évekre, a választmány által alkotott középtávú tervre, aminek 
teljesítéséről egyik beszámolóban sem hallott. Nem kapott tájékoztatást töb
bek között arról, miként halad a jövőkutatók klubjának szervezése, hogyan 
halad az erdészeti címtár megújítása, az egyesület 125. évfordulója megünnep
lésének előkészítése, mi van az erdészek címhasználatának, az erdészeti pan-
theon ügyében. Ugyanakkor szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a „si
kerágazat" egyesülete a tönk szélére jutott. A csillagvölgyi építkezéssel kap
csolatban megjegyezte, hogy a létesítmény az MTESZ budapesti titkárságának 
kezdeményezése volt. 

Boross György — egyesületünk legidősebb tagja — nehéz szívvel tette 
szóvá az elmúlt időszakban elszaporodott, erdészellenes újságcikkeket. Nehez
ményezte, hogy ezek sorra válaszolatlanul maradnak, nem követi az erre hi
vatottak részéről szakszerű felvilágosítás. Nagyobb érzékenységet követelt a 
szak közmegbecsültetése érdekében. Szóvá tette az általa — somogyi útjain — 
tapasztalt erdőnevelési hiányosságokat és az ágazatirányítással való teljes össz
hangot sürgetett. Ezt kívánta a hivatal részéről Gémesi József is, és lényeges 
irányítási feladatnak nyilvánította az erdőnevelésben az utóbbi évek folyamán 
tapasztalható lemaradások behozását. A szabályozórendszer megfelelő átalakí
tását helyezte kilátásba a nyereségérdekeltség káros hatásainak lefékezésére. 
Utalt a most folyó előkészítő munkára és év végére remélhetőleg hatásosabb 
erdőtörvényre ígért javaslatot. Ezzel egyidejűleg, sőt azt előzően, a vadászat 
kérdésének rendezését is szükségesnek ítélte meg. Halász Aladár írásban elő
készített felszólalását felolvasta, hátrább teljes egészében közöljük. Ezt köve
tően rögtönözve, a külföldi utakat illetően azok tapasztalatainak mélyebb elem
zését tartotta szükségesnek — mint ahogyan azt régebben is tették; felújítani 
javasolta azt a gyakorlatot, amiről ő a lap 1980. 12. számának „Egyesületi köz
lemények" rovatában részletesen beszámolt. 



Dr. Soós Gábor, mint közgyűléseink visszatérő vendége, megállapíthatta, 
hogy mostanra sok probléma gyűlt össze, de ezek mellett az elmúlt 40 évben 
számos eredményt is könyvelhet el a szak. Kiemelte ezekből azt a kemény 
harcot, amit a földosztás idején vívott az erdészet az erdőknek a földdel együt
tes szétszabdalása ellen. Ennek eredménye a mára kialakult állapot. Meg kell 
becsülni a múltat, kiértékelni a benne elkövetett hibákat, hogy jobb legyen 
a jövő. Az erdő hármas feladatában benne van a profit is, de alapvető a kör
nyezetvédelem! Az erdő hozadékából ezért többet kell visszaadni magának az 
erdőnek, még ha ez a felsőbbséggel való kemény vitákkal is jár. Mint a szö
vetség képviselője, dr. Tóth János főtitkár, üdvözletét tolmácsolta, ugyancsak 
ismertette az átalakulás belső elgondolásait, ezek megvalósítására a novem
beri közgyűlésen kerül majd sor. Az erdőtörvény-javaslattal kapcsolatban szük
ségesnek tartotta, hogy az mielőbb elkészüljön, mert útban van a földtörvény 
is, és ez annak hiányában nem lehet tekintetttel az erdő sajátos követel
ményeire. 

Az idő előrehaladtára való tekintettel, az elnök a beszámolók elfogadására 
kérte a közgyűlést, s ez — tudomásul véve az elhangzott megjegyzéseket — 
látható többséggel meg is történt. Sor kerülhetett a második napirendi pontra, 
az alapszabály módosítására. A módosító javaslatot a főtitkár terjesztette elő, 
az ugyancsak hátrébb közölt, részletes indokolással. A közgyűlés résztvevői 
számos módosító javaslatot tettek szóban, s élénk vita alakult ki. A javasla
tokat az elnök egyenként szavazásra bocsátotta. Két javaslat elutasításra ke
rült, egyet visszavontak és a többit elfogadták. Ennek alapján elkészült a 
végleges módosítás. 

Utolsó intézkedéseként az elnök még elfogadtatta a közgyűléssel az előző
leg írásban a küldöttek rendelkezésére bocsátott jelölőlistát, majd ennek meg
történte után, az 1985-ben választott tisztségviselők felmentését kérte. Az új 
vezetőség megválasztásának irányítására a közgyűlés dr. Váradi Gézát kér
te fel. 

A tisztújító választás 

A megbízott elnök elsőnek is köszönetét fejezte ki a lelépő tisztségviselők
nek a ciklus alatt végzett munkájukért, majd rátért az új alapszabály szerinti, 
háromfordulós szavazási mód ismertetésére. A megadott választási rend elfo
gadása után köszönetet mondott a jelölőbizottság munkájáért és az erről szóló 
jelentés előterjesztését kérte. 

Ifj. Wisnovszky Károly bizottsági elnök részletesen beszámolt a december 
közepétől indult munkájukról, amelynek során helyi vezetőséget, választmányi 
delegáltakat és küldötteket választattak, választmányi, elnökségi jelöléseket 
tettek. A helyi vezetőségek névsorát A Z ERDŐ 4. száma közölte. A létszám
arányosan delegált választmányi tagok (77 fő) és a választott küldöttek (219 
fő) együttesen adják a küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező részét (296 
fő), meghaladva az egyesületi tagságnak az alapszabályban meghatározott 
5%-át. Az eredmény ellen sem a választási, sem az ellenőrzőbizottsághoz pa
nasz, óvás nem érkezett. Választmányi tagságra összesen 200 javaslat érke
zett, ebből a bizottság 162-t fogadhatott el, s ennek 2/3-át a helyi csoportok 
és szakosztályok már meg is választották, marad 35 fő választásra. A hét el
nökségi tisztségre 100 főn felüli javaslat érkezett, ebből most választásra vár 
48 fő. Hálás köszönetet mondott a bizottsági tagok szorgos tevékenységéért, 
külön is dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkárnak, valóban nélkülözhetetlen se
gítségéért. Végül újból részletesen ismertette a szavazás menetét. 



Még a szavazás előtt szót kért Bolla Sándor. Nagy feltűnést keltő hozzászó
lását írásban is benyújtotta, kívánságára hátrébb szó szerint közöljük. 

A szavazást vezető elnök tudomásul véve az elhangzottakat, további felszó
lalás, majd pótlólagos jelölés, visszalépés hiányában elindította a szavazat
szedést. Amíg a küldöttek a szavazólapokkal bajlódtak, majd egyenként fel
keresték a hat szavazófülkét, idő és mód volt a lapkiadás és tagdíjemelés meg
vitatására, az ügyben határozathozatalra. Még a lelépett választmány megbí
zásából, Barátossy Gábor terjesztette elő az erről szóló javaslatokat: 

1. Hatalmazza meg a közgyűlés az egyesület elnökét, hogy jár
jon el az Erdőfenntartási Alapnak a szaksajtó támogatására való 
igénybevétele érdekében. 

2. A közgyűlés hatalmazza fel az ügyvezető elnökséget arra, 
hogy pártolótagok bevonásával, az anyagi lehetőségek függvényé
ben, széleskörűen vizsgálja meg az erdészeti szaklapok helyzetét és 
tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket az egyesület 
szaklapjának további fenntartása érdekében. 

Az OEE-tagok tagdíja egységesen 50,— Ft havonta (évi 600,— 
Ft), kivétel a diákok és nyugdíjasok, akik 15,— Ft (évi 180,— Ft) 
tagdíjat fizetnek. 

A javaslatok egymással szorosan összefüggnek, így a kissé fellazult köz
gyűlési rendben, a felszólalások részben egymás szavába vágva, pontosan ke
vésbé követhetően hangzottak el. Ezek között Tóth Péter a szombathelyiektől 
a tagdíj és lapelőfizetésnek az ellenőrzőbizottsági jelentésben foglalt szétvá
lasztásával értett egyet, azzal, hogy a tagdíjemelés a taglétszám csökkenését 
hozná magával. Az egyesületi költségvetés aktívvá tételét az értékesített fa 
minden m 3-e utáni 50 fillérnyi (évente összesen 4 millió forintnyi) támogatás
sal látná megoldhatónak. Bánó László a visegrádi helyi csoporttól A Z ERDŐ 
helyett az ER—FA támogatását látta célszerűnek. Gáspár-Hantos Géza a lap
kiadásnak egyesületi kezelésbe vételével látta áthidalhatónak a kérdést. Dr. 
Vidovszky Ferenc a tagdíj emelésének szakkötelezettségként való elviselésére 
hívott fel. E mellett szólt a sörárakkal, az Unicuméval közbekiáltásszerűen el
hangzott több összehasonlítás is. A vitát lezárva, a megbízott elnök végül is 
szavazásra szólított fel. Az egyesületi lapra vonatkozó javaslatot a közgyűlés 
láthatóan egyhangúlag fogadta el. A tagdíjemelési javaslat leszámolt 254 igen
nel nyert elfogadást. 

Nemsokára lezárult a vezetőségválasztó szavazás is, és a megbízott elnök 
kihirdette az előző számunkban már a gyorsjelentésben közölt eredményt. 
Gratulált az újonnan megválasztottaknak, és sok sikert kívánva adta át székét 
Schmotzer Andrásnak. Schmotzer az emelvényre kérte az új választott tiszt
ségviselőket. A bemutatkozás során az ügy szolgálatában alázatra és szerény
ségre szólított fel. A legfontosabb feladatok között említette a vadkérdés ren
dezésének, az exporthajszolás megállításának vállalását, a jó szabályozórendszer 
kialakítását. Közvetlenebb kapcsolatot ígért a nagyközönséggel, az államveze
tőséggel, a pártokkal. Bollát biztatta, hogy legközelebb jobb lesz a vezetőség
re a választék, alaposabb lesz a megfontolás. Végül köszönetet mondott a bi
zalomért a tagságnak, végzett munkájukért a leköszönteknek és személyileg 
külön Wisnovszky Károlynak, lelkes gondoskodásáért. 

Jéróme René 



DR. HERPAY IMRE: 

MEGNYITÓ 
Mai tisztújító közgyűlésünk sokkal több a négyévenként ismétlődő vezető

ségválasztásnál. Mostanában olyan sokiszor hallottuk, s ezért szükségtelen rész
letezni, hogy hazánkban nemcsak új kormány van alakulóban, hanem rend
szerváltás is van, mindez mély gazdasági válság közepette. 

Szakmánk és benne egyesületünk természetesen mindettől nem lehet függet
len, még akkor sem, ha eddig mindig — és reméljük, ezután is — távol tartot
ta magát a pártpolitikától. Ennek a korszakváltásnak részletes elemzésére itt 
és most nem térhetek ki, csak az egyesület magatartását szeretném vázolni 
a korszakváltást megelőző időszakban. 

Az erdőgazdálkodás sajátosságai megkövetelik, hogy irányítása magas er
kölcsi követelményeket kielégítő, a jövőért érzett felelősség átérzésével tör
ténjen. Ezt erdészetünk irányítóinak sokáig sikerült is megvalósítani. Sajnos 
1968 után egyre nagyobb súllyal nehezedtek az erdészetre olyan közgazdasági 
követelmények, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak a társadalom hosszú 
távú érdekeivel és az erdőgazdálkodás sajátosságaival. Később ezek elfogadá
sát a korábbiakban elképzelhetetlen mértékű anyagi érdekeltség is ösztönözte, 
egyre gyakoribbá váltak a diktatórikus módszerek és a kritika elnyomása. 

Mindezzel egy időben, hazánkban is egyre jobban figyeltek az erdőre, egy
re több kritika érte erdőgazdálkodásunkat kívülről, de nőtt az erdészek nyug
talansága is. Az OEE programjaiban a témák súlyponteltolódása az erdészet 
sorskérdéseinek irányába jól mutatta a nyugtalanság növekedését. Végül is 
a helyi csoporttitkárok értekezletének egyhangú egyetértése alapján levélben 
fordultam a MÉM—EFH vezetőjéhez és a miniszterelnökhöz. 

Ennek következménye a szakmai közvéleménynek a megfélelmlítés légkö
rében féligazságokkal, elferdítésekkel és valótlanságokkal folytatott manipulá
lása volt azzal a céllal, hogy az egyesületet a súlytalanság állapotában tartsák 
és a szakmát megosszák. Ehhez járult az a kísérlet, hogy az egyesület mű
ködését gazdaságilag is lehetetlenné tegyék. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
ebben az akcióban — a vállalatvezetőket is beleértve — csak a szakma töre
déke vett részt, egy közírónk megfogalmazásával élve, a „menedzsment mili-
táns része". Az egyesület testületei pedig azt az erkölcsi szilárdságot mutatták, 
amelyre reményeinket alapozhatjuk a jövőt illetően is. 

Az egyesület elleni kampány hullámverésének tekinthető a szolnoki helyi 
csoport bizalmatlansági indítványa, amely végül is nem tudott olyan okokat 
felsorakoztatni, amely indokolhatta volna a választások előrehozását és az 
egyesületet a társadalmi környezet változásának kritikus szakaszában bénult 
helyzetbe hozta volna. Ismeretes, hogy a választmány nem értett egyet a vá
lasztások előrehozásával. 

Ugyancsak a választmány egyetértésével léptünk fel az erdőtörvény terve
zett módosítása ellen. Szűrös Mátyástól, az Országgyűlés elnökétől levélben 
kértük a törévényj avaslat visszavonását, az országgyűlési képviselőktől pedig 
előterjesztésünk támogatását kértük. Kezdeményezésünk sikeres volt, így lesz 
idő az erdőtörvény alapos előkészítésére, amelyet már évek óta javasolunk. 

Itt is szeretném hangsúlyozni — ahogy ezt leveleinkben is megírtuk —, hogy 
nem a privatizáció ellen akarunk fellépni, de egy olyan nemzeti kincs eseté
ben mint az erdő, csak jól meggondolt szabályozás és korlátozás után lehet 
szabaddá tenni a birtokforgalmat. Ha az előterjesztett módosítás törvénnyé 
vált volna, akkor összekapcsolva a társasági törvénnyel lehetővé tette volna 



az erdő esetében is az ún. spontán privatizációt, amelyet azóta már szinte min* 
denki elítél. 

Az előbbi fellépéseinkre nem került volna sor, ha az állami vezetés és az 
egyesület között olyan a viszony, amilyen évtizedekig volt. Szeretném remél
ni, hogy megszűnik az „oszd meg és uralkodj rajta" politika és az egyesület 
fórumain kialakított elképzelésekben, vagy megvizsgált és így ellenőrzött ja
vaslatokban újra kialakul a teljes egyetértés, vagy legalább a kompromisszum 
szakmánk különböző kérdéseiben. Hadd idézzem Gémesi József hivatalvezető 
urat szakmánk szervezeti életének három fő pilléréről: 

„Az egyik az állami irányítás szakmai intézménye: a MÉM Erdészeti 
és Faipari Hivatala és az erdőfelügyelőségek, a másik pillér az erdő
gazdálkodó szervezetek összessége, illetve azok nemrég létrehozott szak
mai szövetsége, a harmadik pedig a szakma társadalmi egyesülete — az 
Országos Erdészeti Egyesület. 

Az állami irányításra a jogi eszközök kidolgozása és működtetése, va
lamint a közgazdasági feltételek kivívása szempontjából továbbra is 
szükség van. Az Erdőgazdálkodók Szövetsége a tagvállalatok érdekeit 
képviseli és kezeli, az OEE pedig a szakembereket és azok egyéni kez
deményezéseit fogja össze. Véleményem az, hogy mindhárom intézmény 
tegye a maga dolgát, s ha szükséges, akár a vélemények ütköztetése ré
vén, alakuljanak ki a megoldások a leglényegesebb kérdésekben. A lé
nyeg az, hogy a társadalom elé már összefogva, egységesen lépjünk ki 
jelzéseinkkel és javaslatainkkal." 

örömmel üdvözlöm ezt a szemléletet, de szeteném hozzátenni, hogy a közös 
vélemény csak akkor fog kialakulni, ha az említett „vélemények ütköztetésé
re" az egyesület lehetőséget kap. Az OEE nemcsak tagjai kezdeményezéseinek 
továbbítására hivatott, hanem szeretne véleményt nyilvánítani a törvények
ről és rendelkezésekről, még kiadásuk előtt, időben. Az állami irányítás ter
mészetesen ezt a véleményt figyelmen kívül is hagyhatja, de ez felelősségét 
növelni fogja. Ezzel kapcsolatban idézek az Erdészeti Lapok 1937. évfolya
mának 800.oldaláról: 

„Az állam nem nélkülözheti az egyesületi tevékenység támogatását. 
A kezdeményezés, tanácsadás és bírálat számára. az 
igazgatás keretein kívül a legmesszebbmenő lehetőségeket kell biztosí
tani, éppen a közjó érdekében." 

Szükségesnek tartom még két, elvi megállapítás tisztázását, amely sokszor 
és sok helyen szokott elhangzani. Az egyik: a szakma egysége. Ez néha kiala
kulhat, de lehet, hogy csak kompromisszum jön létre, marad egy kisebb-na
gyobb tábor, ellenvéleménnyel. Ez pluralista demokráciában természetes. Az 
ilyen helyzet azt mutatja, hogy újabb és újabb megoldásokat kell keresni az 
óhajtott egység eléréséig, vagy megközelítéséig. Nem kell feltétlenül a legrosz-
szabb véleményt alkotni azokról, akiknek ellenvéleményük van. Lehet, hogy 
az ellenvélemény éppen azt mutatja, hogy valahol hibáztunk, valamit nem 
vettünk figyelembe. 

A másik: egységesen lépünk a nyilvánosság elé. Természetesen erre kell 
törekedni. Az egyesület partnerének tudnia kell, hogy vezetőit a legtisztább 
szakmai érdek vezérli és törekednek az elfogadható kompromisszumra. Nem 
is tehetnek másként, mert a tagság ellenőrzése alatt állnak. Ha azonban az 
egyesületben kialakított véleményt fontos kérdésekben figyelmen kívül hagy
ják vagy igényt sem tartanak a megismerésére, akkor az erdészetet és a tár
sadalmat fenyegető kár elhárítása érdekében kötelessége az egyesületnek a 



nyilvánosság elé lépni eltérő véleményével. Más fegyvere nincs. Ha ezt nem 
teszi, akkor a rossz úton járó vezetés kiszolgálójává válik, osztozik vele a fe
lelősségben és a súlytalanság állapotába kerül. 

Szükségesnek tartom, hogy íkülön is megemlékezzem nemzetközi kapcsola
tainkról. A volt szocialista országokkal a kapcsolat a sok bürokratikus nehéz
ség ellenére fennmaradt, de nem fejlődött. Kivétel Románia, velük a kapcso
lat már régen teljesen megszakadt. Nagymértékben nőtt, élénkült kapcsola
tunk az NSZK-val. Tartalmában ez a kapcsolat szakmai és emberi volt, a ha
gyományos erdészbarátságra épült, és mentes volt minden politikától. Velük 
kezdődött el az egyesület által rendezett tanulmányutak sorozata, amelynek 
során Nyugat-Európa csaknem valmennyi országából jöttek hozzánk az ottani 
erdészeti egyesületekből csoportok, a legtöbb az NSZK-ból. A szakmai és tu
ristaprogram során bepillantást kaptak a magyar erdőgazdálkodásba, történel
münkbe, kulturális értékeinkbe, beszélhettek kollégáinkkal. Nem túlzás azt 
állítani, hogy ezzel az OEE erejéhez és lehetőségeihez mérten hozzájárult ah
hoz, hogy ma hazánkat jobban ismeri a világ, mint korábban és a rólunk al
kotott kép kedvező. 

Elnökségünk előzetes hozzájárulásával a múlt hónapban beléptünk az Eu
rópai Erdészek Uniójába, amely az európai erdészeti szervezeteket egyesíti az 
Atlanti-óceántól az Uraiig, azzal a céllal, hogy közösen léphessenek fel a nem
zetközi fórumokon az erdőgazdálkodás azon érdekei védelmében, amelyek min
denütt azonosak. Az unió közvetlen kapcsolatban áll az Európai Gazdasági Kö
zösséggel, előzetes tájékoztatást kap az ún. „Falánc bizottság" készülő terveze
teiről. Ez a bizottság a teljes erdészeti vertikumot tekinti át, az erdőtelepítéstől 
a faiparig. Ezeket a tájékoztatásokat minden tagegyesület megkaphatja és vé
leményt nyilváníthat. A véleményeket az unió egyesíti és képviseli az EG-nál. 
De annak is megvan a lehetősége, hogy a tagegyesületek az unión keresztül 
kezdeményező javaslatokat terjesszenek elő. Az unió az EG-nek rnintegy tár
sadalmi hátterét képezi. Olyan helyzetben, amikor a nem túl távoli jövőben 
mi is az EG tagjai közé kívánunk tartozni, ennél jobb nemzetközi kapcsolatot 
nehéz elképzelni. 

Az unió 1990. évi közgyűlésére tett utunk „mellékterméke" volt, hogy fel
vettük a kapcsolatot a franciákkal, akik anyagi támogatást is adnak konzul
tációra utazóinknak. Reméljük, hogy tapasztalataik ismerete jó segítséget ad 
majd az erdő birtokviszonyai körüli tennivalóknál. 

Az OEE mindenkori vezetőit régóta nyugtalanító kérdés oldódott meg: az 
egyesület hányódó, nagy történelmi értéket képviselő könyvtára kapott jó, 
szép és színvonalas elhelyezést. A Pilisi Parkerdőgazdaság egy kezelésébe ke
rült, a századforduló stílusában épült romos villát helyreállított és berendezett 
könyvtárunk számára, de kisebb rendezvények megtartására is maradt hely. 
A munkához szükséges pénzeszközöket a MÉM—EFH biztosította. Az épület 
fenntartásának gondja azonban évről évre megoldhatatlan gondok elé állítot
ta volna az egyesületet. Ezért a pilisiek javaslatára, velük közösen alapítványt 
kezdeményeztünk, amelyre több mint 4 millió Ft gyűlt össze. Reméljük, hogy 
ez még kiegészül és teljesen fedezni fogja a fenntartási költségeket. Ezért a 
maradandó és egyesületünkhöz méltó alkotásént külön köszönet és elismerés il
leti Barátossy Gábort, Berdár Bélát és sok munkatársát, akiknek önzetlen mun
kája lehetővé tette, hogy székházunk elvesztése óta először jutottunk stabil 
bázishoz. 

Székházunk visszaszerzése ügyében egyébként újból és újból beadványokkal 
fordultunk azokhoz a helyekhez, ahonnan segítséget reméltünk. Egyelőre csak 



az ügy napirenden tartását értük el, de reméljük, előbb-utóbb visszatérhetünk 
székházunkba. 

Nyomasztó gondot jelent lapunk, A Z ERDŐ ügye. Erre itt most nem térek ki, 
mert a közgyűlés meg fogja vitatni helyzetét. 

Befejezésül visszatérek az indító gondolatra: közgyűlésünk korszakváltás 
idején ült össze. Korszakváltás van a politikai-gazdasági-társadalmi viszonyok
ban és korszakváltás van az OEE-ben is. 

Nem láttunk a jövőbe, mégis az igazmondást és őszinteséget követelő vi
táink, a többség véleményének a képviselete, mindaz, ami az egyesület életé
ben, vitáiban és kiállásaiban az elmúlt 10—15 évben történt — amelyet az 
előbbiekben röviden érintettem — annak a pluralista demokráciának az elő
hírnöke volt, amelybe most kívnunk belépni. Reméljük, hogy fokozatosan el
jutunk a kritikának olyan megbecsüléséhez, amelyről már 1937-ben is olvas
hattak lapunkban elődeink. Az új korszakban erősíteni kell erkölcsi alapjain
kat, mert — ahogy ezt mi régóta hangoztatjuk — az erdészet jellegzetességei 
nagyfokú felelősségtudatot, becsületességet és igazmondást követelnek meg 
minden dolgozótól. Hosszú és türelmes önneveléssel kell leszoknunk a féligaz
ságok, sőt valótlanságok felhasználásáról. Nem igaz az, hogy a cél érdekében 
fölrúghatjuk az elemi erkölcsi törvényeket, mert ebből a történelem tanulsága 
szerint mindig romlás és pusztulás származott. Az érdekre — bármilyen ér
dekre — alapozott gazdálkodás csak az erkölcs korlátai között fogadható el. 

A korszakváltás új és nagy feladatokat ad az egyesületnek. Meg kell vitat
ni és állást kell foglalni a rendszerváltás erdészeti programjáról. Ennek során 
a jelenlegi tényleges helyzetből kiindulva kell a programot fevázolni, gondol
va választmányunk által már elfogadott „Az erdészeti politika megújításának 
alapelvei" c. határozatára. Ennek részletezése nem az én megnyitóm feladata. 
Sürgőssége azonban nem kétséges, mert ha mi nem foglalunk állást időben, 
akkor ezt megteszik mások, kevesebb szakszerűséggel, és közel sem biztos, 
hogy az erdésztársadalom nagy többségének álma fog majd megvalósulni. 

Ilyen szellemben kérem tagságunkat, hogy az eddigiekhez hasonló felelős
ségtudatot mutasson új-régi alapszabályunk elfogadásánál és a tisztségviselők 
megválasztásánál. E két ténykedés fogja megalapozni, megkönnyíteni vagy 
megnehezíteni az átmenetet az új korszakba. Abba az új korszakba, amelynek 
kezdetén az erdőgazdálkodás helye, szerepe és közgazdasági környezete át fog 
értékelődni. Az egyesület állásfoglalását a politikusok nem hagyhatják figyel
men kívül, illetve fellépésünk sokkal inkább fogja sorsunkat alakítani, mint 
eddig. 

Végül szeretném megköszönni magam és a lelépő vezetés nevében azt a tá
mogatást, amely nélkül nehéz, vagy lehetetlen lett volna a helyes elvek és igaz 
cél mellett kitartani. Szeretnék bízni abban, hogy legalább tagjaink egy ré
szében megerősödött a meggyőződés, hogy a közösség érdekében folytatott ön
zetlen harc nincs mindig bukásra ítélve. Magamról csak annyit, hogy min
dig erdészetünk javára akartam cselekedni — és ez néha sikerült is —, sze
rettem volna erőssé és vonzóvá tenni az egyesületet. Ha ez nem mindig sike
rült, vagy valakit igaztalanul bántottam meg, kérem, nézzék el nekem, és őriz
zenek meg jó emlékezetükben. Kívánom, hogy az egyesület az erdészet és a 
közjó érdekében továbbra is eredményesen tudjon tevékenykedni. 

Ezekkel a gondolatokkal közgyűlésünket megnyitom. 



GÁSPÁR—HANTOS GÉZA: 

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

A hazánkban lezajló, mindenki által ismert, a politikai és a gazdasági rend
szert alapjaiban módosító változások természetesen kihatottak ágazatunkra, 
egyesületünkre is. A minden területen központosított állami irányítási rend
szer, mely az egyesületek felett is igen szigorú ellenőrzést és irányítást gyako
rolt, fokozatosan gyöngült, majd leomlott. A társadalmi szervek, egyesületek 
visszanyerték függetlenségüket és most önállóan, az állam befolyásától mente
sen alakíthatják ki véleményüket, szólhatnak bele a politikai és gazdasági 
kérdésekbe. 

A gazdasági életben a változások csak lassan vagy alig következtek be. Az 
összeomlás határára került népgazdaság teljes erejével igyekezett fenntartani 
magát és minden eszközzel, köztük a személyi érdekeltséggel, a vállalati pro
fitok növekedését szorgalmazta, elhanyagolva a fenntartás és a bővített újra
termelés kívánalmait. Soha nem látott pénzügyi eredményeket és export
árbevételeket értek el a vállalataink, de az erdőfenntartási munkák háttérbe 
szorultak. Nemcsak a bővített újratermelés, de az egyeszerű újratermelés is 
veszélybe került. Így alakultak ki a profitérdekelt állami vezetés és a már ál
lami irányítást letudó egyesületek között azok az ellentétek, amelyek jelle
mezték az utóbbi évek egyesületi életét. Ebben a 

feszült légkörben kellett az egyesületnek szót emelni a felelőtlenül túl
hajszolt profitérdekeltség ellen, az állami erdők elherdálása ellen az 
erdő, a jövő társadalma érdekében. 

E nem várt és súlyos feladatot a szakmai közvélemény, a tagságunk több
ségének és a társadalom széles rétegének egyetértésével végeztük. 

Vezető szervek munkája 

Közgyűléseinket évente, szakmai konferenciákkal és bemutatókkal egybe
kötve tartottuk meg Szolnokon, Balatonszéplakon, Debrecenben, illetve Szom
bathelyen. A közgyűléseken az elnöki megnyitó után — az egyesületi alap
szabályoknak megfelelően — a főtitkár adott részletes beszámolót az éves 
tevékenységről, az ellenőrzőbizottság elnöke tett jelentést az alapszabályok 
betaratásáról, a pénz- és vagyongazdálkodásról. A közgyűlések adtak alkal
mat az egyesületi kitüntetések átadására. A szakmai konferenciák mottói vol
tak, időrendi sorrendben: „Minőségi gazdálkodásért"; „Erdő, víz, természet
védelem"; „Több erdőt a jövőért'"; „A hatékony erdőgazdálkodás alapja a kor
szerű faipar". A közgyűléseken általában 400—500 tagtársunk vett részt. Szá
muk az utolsó évben a részvételi költségek erőteljes növekedése miatt erő
sen csökkent, pedig a közgyűlés az egyetlen alkalom az egyesületi élet ismer
tetésére, meghatározott sszakmai kérdések megvitatása és bemutatása mellett 
az erdészszakemberek nagy létszámú találkozójára, s ezt tagságunk igényli. 

A választmány általában kétszer ülésezett évente. Az ülések témája igen 
változatos volt. Folyamatosan tárgyalta az egyesület munkáját, helyzetét. Ki
alakította az 1986—1990. évek egyesületi munkájának az irányelveit, megtár
gyalta a szakmai érdekképviselet feladatait. Több ízben meghallgatta és meg
vitatta az MTESZ megújulásával kapcsolatos tervezeteket, elképzeléseket. Rész
letesen megvitatta az új alapszabály-tervezetet. Megemlékezett nevezetes évfor-



dulókról. Megtárgyalta az előrehozott vezetőségválasztásra tett javaslatot és 
az indokolásban felvetett egyesületi egység, a vezetőség alkalmasságának kér
dését. A választmány évente meghallgatta a MÉM—EFH vezető személyeinek 
beszámolóját az erdőgazdálkodás helyzetéről, időszerű kérdéseiről. Ezt évről 
évre élénk vita, egyre határozottabb kritikai észrevételek követték. A választ
mány határozatai alapján bizottságok alakultak és állásfoglalásokat, javasla
tokat dolgoztak ki. A választmányi üléseken a választmányi tagok 70—80%-a 
vett részt, aktivitásuk megfelelő volt, észrevételeik, javaslataik, határozataik 
döntően hozzájárultak az egyesület eredményes munkájához. 

Az elnökség évente általában háromszor ülésezett és igen változatos, leg
gyakrabban az egyesületi munkát érintő kérdésekről tárgyalt. Kidolgozta és 
meghatározta az egyesület ötéves munkatervét. Megtárgyalta az egyesület 
szervezeti kérdéseit. A jelenlegi szervezetet néhány észrevétellel alkalmasnak 
találta az egyesületi munka végzésére. Az egyesület és a tagság anyagi hely
zetének javítása érdekében kidolgozta az egyesületi vállalkozási munkák rend
szerét, de ebben a lehetséges megbízók közömbössége miatt sajnos igen gyen
ge eredményt értünk el. Értékelte több helyi csoport és szakosztály munkáját, 
külön is az egyesületi munkát a termelőszövetkezetekben. Évente adományoz
ta az egyesületi kitüntetéseket. A szakmát érintő kérdések körében megtár
gyalta és értékelte az ágazat helyzetét, vizsgálta az MSZMP gazdaságpolitikai 
bizottsága és az Állami Tervbizottság ágazatunkkal kapcsolatos állásfoglalá
sainak teljesülését, megvitatta és elfogadta az ad hoc bizottság által kidolgo
zott ,, Erdészetpolitikai alapelvek"-et. Ünnepi üléseken emlékezett meg az OEE 
alapításának 120. évfordulójáról, a 100 éves egyesületi székházról, Bedő Al
bertről és adott át a közgyűlés által adományozott „tiszteletbeli tagsági dísz
okleveleket". 

Az elnökség munkáját igen gyakran akadályozta a határozatképetlenség. A 
régi szemlélettel kialakított, protokolláris és rétegszemléletű elnökség több 
tagja egyáltalán nem vett részt az elnökség munkájában, egy ülésen sem vett 
részt. Többen voltak, akik az öt év alatt csak öt-hatszor jelentek meg. Rész
vételük 50% alatt volt. Még többen voltak azok, akik az ülés folyamán egyéb 
fontos munkájukra hivatkozva az ülést elhagyták, így az határozatképtelenné 
vált. Voltak olyan tagjaink is, akik bár ott voltak az üléseken, de a munká
ban nem vettek részt, véleményük, javaslatuk vagy nem volt, vagy nem mond
ták el. Ez a magatartás tette szükségessé az új alapszabályban a protokolláris 
elnökség megszüntetését és egy kis létszámú, operatív „ügyvezető elnökség" 
létrehozását. 

Titkári értekezletet minden év októberében tartottunk, ahol a helyi csopor
tok és szakosztályok titkáraival az éves tevékenység értékelése és a következő 
évi feladatok kialakítása mellett többek között az egyesületi munka irányel
veit, szervezeti kérdéseit, az ágazat helyzetét, a népi ellenőrzés jelentését, az 
erdészetpolitikai alapelveket, az új alapszabály-tervezetet és a választások új 
rendszerét vitattuk meg. A helyi csoporttitkárok értekezletét minden esetben 
vidéken, más-más helyi csoportnál tartottuk, így megismerkedhettünk a helyi 
csoport, a szervezésében közreműködő gazdaság vagy intézmény munkájával. 

Ad hoc bizottságokat szerveztünk a vezető szervek (közgyűlés, választmány, 
elnökség) egyes határozatainak végrehajtására. Az „erdészetpolitikai bizott
ság" megvitatta és észrevételezte a MÉM—EFH által készített „Erdészeti po
litika megújulása" c. előterjesztést és több fórumon egyeztetve, kialakította az 
„Erdészeti politikánk megújításának alapelvei" című egyesületi állásfoglalást. 



Az „erdőtörvény-bizottság" többször részt vett az erdő- és vadászati törvény
módosítások, törvényjavaslatok véleményezésében, javaslatokat készített a ter
vezetek módosítására. Jelentős volt a szerepe az 1961. évi erdőtörvény gyors 
és átgondolatlan módosításának megakadályozásában. Több kisebb bizottság 
foglalkozott az MTESZ megújulásával, egyesületi kapcsolatok kérdéseivel, köz
tük az MTESZ céljával, tevékenységével, alapszabályával, szervezésével, gaz
dálkodásával. Az „alapszabály-bizottság" értékelte az 1971. évi alapszabályt, 
figyelembe véve a korábbi egyesületi alapszabályokat, az egyesülési törvényt, 
a megváltozott poltikai-társadalmi helyzetet figyelembe véve alakította ki azt 
az új alapszabály-tervezetet, melyet a választmány egyetértésével a mai köz
gyűlésünkön terjesztenek elő jóváhagyásra. Az új alapszabály főbb elképze
léseit figyelembe véve dolgozta ki a „választási bizottság" a helyi csoportok, 
szakosztályok és a mai vezetőségválasztás rendjét, irányította és irányítja a 
választásokat. Az „egyesület és Az Erdő anyagi helyzetét vizsgáló bizottság" 
ma terjeszti elő javaslatát egyesületünk és szaklapunk pénzügyeinek stabili
zálására. 

Nagyrendezvényeink közül három olyat lehet megemlíteni, melyek egyesü
letünk központi szervezésében, illetve közreműködésével, nemzetközi módon 
valósultak meg. Az „Erdők a változó világban" háromnapos rendezvény volt 
a legkiemelkedőbb, amelyen a szép számú hazai előadó és résztvevő mellett 
kilenc ország 16 szakembere vett részt, illetve tartott előadást. A konferencia 
tanulmányutakkal zárult. A Biológiai Társasággal az „Erdőpusztulás biológiá
ja", az Agrártudományi Egyesülettel „Erdőgazdálkodás — racionális földhasz
nálat" c. témákban rendeztünk sikeres közös konferenciát és tanulmányuta
kat külföldi résztvevőkkel. A hazai nagyrendezvények sorát a Papír- és Nyom
daipari Műszaki Egyesülettel közösen rendezett, a „Hazai favagyon nagyobb 
méretű papíripari hasznosítása" konferencia nyitotta meg. 

Egyesületi életünk megújulásának egyik emlékezetes eseménye volt az az 
ankét, ahol az erdőgazdálkodás területén a bővített újratermelés és jövedel
mezőség ellentmondásait vitattuk meg. A bátor hang, határozott kritikájú fel
szólalások felébresztették tagságunkat a megszokott, csendes egyetértésből és 
rámutattak az egyes helyeken, egyes erdőgazdaságokban különösen az erdő
felújítás terén tapasztalható hiányosságokra. Ezt a rendezvényt követte a nyílt 
vitanap a KNEB vizsgálati anyagáról és több választmányi, elnökségi és szak
osztályi ülés, mely az erdőgazdaság helyzetével, időszerű problémáival fog
lalkozott. Kedves, de nagyon hasznos, komoly kérdéseket felvető volt az „Er
désznők első országos találkozója". A szép számmal összegyűlt tagtársaink 
megbeszélték a kettős hivatásból adódó, nem könnyen kezelhető kérdéseket, 
de nem mentek el szó nélkül a szakmánkat érintő legfontosabb kérdések mel
lett sem. Egyesületünk minden esetben képviselte tagságunkat az országos 
fásítási ankétokon és az országos termelőszövetkezeti napokon. 

A központi bizottságok, szakmai szakosztályok és a helyi csoportok mun
kájáról folyamatosan adtunk tájékoztatást az egyesületi közleményekben, il
letve az írásos beszámoló melléklete tartalmazza. 

Az egyesület helyzete 

Az egyesület mai helyzetének megértéséhez és értékeléséhez nélkülözhetet
len a visszaemlékezés azokra az eseményekre, amelyek meghatározóan be
folyásolták mai helyzetünk kialakulását. Már az 1985. évi választási irány
elvek között szerepelt a fokozatos önállósodási kívánalom, az állami irányítás 



befolyásának gyengítése az egyesületi munka területén. E kívánalom csak 
a központi vezetésben érvényesült. A helyi csoportok vezetési struktúrája vál
tozatlan maradt. Ahol vállalati, intézményi székhelyen működött a helyi cso
port, ott általában a vállalat, intézmény első számú vezetője lett a helyi cso
port elnöke, holott mindenütt lett volna olyan személy, aki korábbi kiemel
kedő egyesületi és szakmai munkájáért ezt a megtiszteltetést kiérdemelte 
volna. Természetesen így a helyi csoport munkáját és a központi vezetőséghez 
való viszonyát is az első számú vezető magatartása, illetve szubjektív kapcso
lata határozta meg. Az erdőgazdálkodásról kialakított egyesületi célok és a 
vállalati célok egyre jobban eltávolodtak egymástól, így 

egyes esetekben és helyeken ellentét alakult ki a vállalati vezetés és az 
egyesületi vezetőség között. 

Mivel a vállalati vezetők az állami vezetők elvárásai szerint irányították 
gazdaságaikat, az ellentét kiterjedt az állami vezetőkre is. Ezek az ellentétek, 
az eltérő szemléletek és érdekeltségek, a vállalati célok mindenek elé helye
zése sokszor kemény, de mindig a korrektség határain belül maradó vitákat 
eredményeztek, melyek néha közelítették az álláspontokat, néha fennmarad
tak az ellenvélemények. E vitáknak volt következménye az úgynevezett „szol
noki levél". A szolnoki helyi csoport elnöke és titkára a csoport nevében fel
szólította a választmány tagjait, hogy előrehozott választásokkal mentsék meg 
az egyesület egységét és a szakma jó hírnevét. Eltekintve attól, hogy ez a 
kezdeményezés nem felelt meg az alapszabályok előírásainak — bizalmatlan
sági indítványnak tekintettük — és rendkívüli testületi üléseken vitattuk meg 
a levélben felvetetteket. A helyi csoport titkárai és a szakosztályvezetők 88%-
ban, a választmányi tagok 95%-ban elutasították az indítványt, és bizalmat 
szavaztak a vezetőségnek. Ez ügyhöz még csak két megjegyzés. 

Az egyesületi egységet az alapszabályban leírt célok megvalósítása ér
dekében meg kell kívánni, de a módszerek megválasztásában már nem 
olyan szükséges az egység, a végrehajtásban meg nélkülözhetetlen a 
kritika. Az erdésztársadalom szakmai megbecsülését — mivel az erdő 
nemzeti kincs, annak fenntartása össztársadalmi érdek — én elsősorban 
a társadalomtól várom, és nem hiszek a társadalom megbecsülésében és 
támogatásában, ha nehézségeinket elhallgatjuk, hibáinkat takargatjuk. 

Még röviden az erdőtörvény módosítása körül kialakult helyzetről. Itt is 
kijelentem, hogy egyesületünk vezetősége, ugyanúgy, mint a tagság zöme, nem 
kapott előzetes tájékoztatást a törvénymódosításról. A z a tájékoztatás, áruit 
a hivatal képviselője az erdőtörvény-bizottságnak adott, csak általánosságo
kat tartalmazott, csak arra utalt, hogy a törvényt módosítani kell, új törvény 
kell, de hogy a módosító javaslat már a kormány előtt van, erről nem tájé
koztatta a bizottságot. Elképzelhetetlen, hogy ha erről tudomást szerzünk, 
egyetlen bizottsági tag sem kívánta volna megismerni a módosítási előter
jesztést. Ezt nem kértük a hivatalitól, mert nem tudtunk róla. Egyébként a 
tagság és a társadalom jelentős része elismerőleg nyilatkozott a törvénymódo
sítás visszavonásáról, mely megakadályozta az állami erdők tulajdonának bi
zonytalan jövőjét, csoportérdekek érvényesülését. 

Az egyesületi munkák ismeretében a fent leírt események alakították ki 
egyesületünk jelenlegi helyzetét, megítélését. Úgy érzem, 



egyesületünk és annak vezetése, az elmúlt zavaros és bizonytalan idők
ben helyesen ítélte meg ágazatunk helyzetét, jól politizált az erdők ér
dekében, élvezi a tagság nagy többségének egyetértését és bizalmát. 

Szervezet, tagiétszám 

Szervezetünkben alapvető változások nem történtek. A beszámolási időszak
ban az „ifjúsági bizottság" az erdei sportok felhasználásával bővítette tevé
kenységét, megszűnt a „fatechnológiai szakosztály", megalakult a „tájfejlesztési 
és környezetgazdálkodási szakosztály", a Győr-Sopron megyei termelőszövet
kezeti erdészek megalakították önálló csoportjukat, Mátrafüreden az erdészeti 
szakközépiskola és szakmunkásképző intézet jelenléte, az ifjúsági tagok túl
súlya megváltoztatta a korábbi csoport jellegét, míg a budakeszi és a gödöl
lői csoportok a Budavidéki EVG megszűnésével beolvadtak a pilisi csoportba. 

Megnyugtató, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzetben, a tagdíjak nö
velése ellenére taglétszámunk stabilnak mondható. Az 1990 első negyedévi lét
szám és a tagság összetétele a következő: Budapesten 397, vidéken 5197, ösz-
szesen 5594, ebből 35 éven aluli 1731, nyugdíjas 1100, nő 379. 

MTESZ-kapcsolat 

Az MTESZ az elmúlt évben újrafogalmazta célját, tevékenységét. Az egye
sületek önkéntes szövetsége kíván lenni, képviselve az egyesületek, azok tag
jainak érdekeit, ellátja több szakág területét érintő feladatok koordinálását, 
támogatva a tagegyesületek munkáját. A szövetség tevékenységét elsősorban 
az egyesületi képviseleten felépülő testületekben kívánja végezni, biztosítva 
az egyesületek teljes önállóságát, megszüntetve korábbi „főhatósági" funkcióit. 
Űj alapszabályát, amely a célokat, feladatokat, a szövetség szervezeteit, gaz
dálkodását újrafogalmazza, novemberi közgyűlésén kívánja elfogadtatni. Ja
vaslom, hogy az MTESZ-közgyűlés után, az elfogadott alapszabály ismereté
ben rendkívüli küldöttközgyűlés vitassa meg, hogy a megújult MTESZ meny
nyiben felel meg egyesületünk elvárásainak, működése elősegíti-e céljaink 
megvalósítását, el tudja-e látni érdekvédelmünket és ezek teljesítése arányban 
áll-e tagdíjfizetési kötelezettségünkkel, majd ennek ismeretében hozzon hatá
rozatot további tagságunkról. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A z elmúlt időszakban nemzetközi kapcsolataink módosultak. A hazánkba 
látogató szakmai csoportok száma és ezzel devizabevételünk sajnos rohamo
san csökkent. Ebben közrejátszott, hogy a korábbi évek felfokozott érdeklő
dése hazánk iránt csökkent, a már nálunk járt csoportok csak évek múltával 
ismétlik látogatásaikat, és jelentős csoportokat vont el társegyesületek be
kapcsolódása a tanulmányutak szervezésébe. Növelni kell a propagandánkat, 
új, tartalmasabb, a szakmai specialitásokat jobban bemutató kínálattal kell az 
érdeklődést újra felkelteni. 

A Kelet-Közép-Európában lezajló politikai folyamatok erősen kihatottak a 
FENTO (a volt szocialista országok Természettudományos Egyesületek Szövet
ségének Szövetsége) tevékenységére is. Az 1985—1986-ban még aktívan mű
ködő szervezet konferenciákat, devizamentes cseretanulmányutakat szervezett. 
Ez az aktivitás — annak ellenére, hogy két éve az MTESZ a soros koordiná
tor — fokozatosan csökkent, az elmúlt években csak egy-két cseretanulmány-



útra volt lehetőség. Ez évre szinte megszűnt a FENTO működése, sem ajánlat
kérés, sem ajánlat cseretanulmányútra nem volt. 

Az 1986—1988. évek magas konvertibilis devizabevétele lehetővé tette, hogy 
egyesületünk bővítse nemzetközi kapcsolatait a fejlett tőkés államokkal. A 
már meglevő osztrák, nyugatnémet, finn kapcsolataink mellett eredményes 
kapcsolatfelvétel volt a norvég és a holland erdészeti egyesületekkel, s ezen 
eredmények idén már realizálhatók. 

A konvertibilis devizabevételeinkből visszajuttatott, a korábbi 18%-ról 
50° o-ra növekedett összeg legnagyobb, 80%-ot meghaladó részét válla
latok, intézmények részére értékesítettük, s ezeket különböző tanul
mányutakra, konferenciák, kiállítások látogatására használták fel. 

A fennmaradó összeget egyesületünk a külföldi társegyesületekkel való kap
csolattartásra, közgyűlésükön való részvételre és néhány tagtársunk tanul
mányút) ára fordította. Nyugati kapcsolataink mértéke továbbra is devizabevé
telünk függvénye, a csökkenő lehetőséggel megfontoltan, az egyesületi érde
ket és a szakmai hasznosságot szem előtt tartva kell élni. Az Európai Erdé
szeti Unióhoz való csatlakozásunk mellett, hogy integrálódunk általa Európá
hoz, lehetőséget nyújt eddigi ki nem alakított kapcsolatok (pl. Franciaország) 
létrehozására. 

Anyagi helyzetünk 

Egyesületünk év végi mérlege 1988-ig — ha szerény eredménnyel is, de — 
pozitív előjelű, anyagi helyzetünk kielégítő volt. Az 1989. év sajnos több mint 
egymillió forint veszteséggel zárult. A bekövetkezett veszteség nem érte vá
ratlanul a vezetőséget. Már az 1985. évi vezetőségi beszámoló előrevetítette 
a deficites gazdálkodás képét. A z ezt követő három évet szigorúan takarékos 
gazdálkodással, a rendezvények számának, illetve nyereségük növelésével, si
került egyensúlyban tartani. Az 1989. évet — elsősorban a rendezvények nye
reségének 50%-os visszaesése miatt — hiánnyal zártuk. Ha megnézzük a be
vételeket és kiadásokat feltüntető táblázatot, akkor látjuk, hogy a tagdíjbe
vételek aránylag kiegyenlítettek, míg a rendezvények nyeresége jelentősen, 
közel meghaladva a hiányt csökkent. Itt kizárólag a külföldi szakturizmus ra
dikális, az elmúlt három évhez viszonyítva egymillió Ft-ot meghaladó vissza
esése a meghatározó. A kiadások 550 ezer Ft-os növekedésén belül a munka
bér és járuléka (bruttósítás, társadalombiztosítás) a forgalmi adó, az egyéb 
kiadások és Az Erdő költségnövekedése jelentős. Az 1989. évi veszteséget az 
MTESZ Kölcsönös Támogatási Alapja terhére, kötelezettség nélkül kiegyenlíti. 

Még kedvezőtlenebbnek látszott az 1990. évi költségvetés. A mintegy fél
milliós tervezett bevételcsökkenés mellett mintegy kétmilliós költségnöveke
déssel kell számolnunk. Ez a költségvetés nem tervezett támogatást, de szá
molt a rendezvények bevételének csökkenésével. Ezzel szemben túlságosan nő
nek a bérköltségek, a nyomdai szolgáltatások, a szövetségi tagdíj, a bérletek 
és szolgáltatások, valamint Az Erdő előállítási és postaköltsége. 

Amennyiben az MTESZ állami támogatást juttat a lapkiadáshoz, az 
egyéni és a jogi tagdíjak növelésével bizonyos takarékossági intézkedé
sekkel — az apparátus létszámcsökkentése, szolgáltatások, esetleges 
MTESZ-tagdíj csökkentése — n:ellett, a tervezett veszteség minimális
ra csökkenthető illetve felszámolható. 



Szaklapunk helyzetével, mivel 1990. évi kiadásaink 44%-a Az Erdő költsége, 
az egyesület anyagi helyzetének értékelésénél feltétlenül foglalkozni kell. Ko
rábban is, és ebben az időszakban is, gyakran éri kritika tartalmát és meg
jelenését. Való, hogy tartva a volt Erdészeti Lapok színvonalát, és reprezen
tálva a magyar erdészet tudományos és gyakorlati eredményeit, nem lehet 
olvasmányos lapja a középfokú végzettségű tagtársainknak. E kettős felada
tot egy lapban megvalósítani szinte lehetetlen. A külső megjelenés inkább 
anyagi kérdés, lehetne jobb papíron, jobb nyomdatechnikával előállítani, de 
lényegesen drágábban. Legutóbbi választmányi ülésünk bizottságot alakított 
egyesületünk és szaklapunk anyagi helyzetének összehangolására. Magam ré
széről a végleges megoldást abban látnám, ha az Erdőfenntartási Alap marad
ványaiból elkülönítenénk és alapszerűen kezelnénk egy akkora összeget, amely
nek a kamata fedezné egy évente kétszer megjelenő tudományos közlemény 
kiadását és támogatná az egyesületi szaklap — az „Erdészeti Lapok" — ha
vonkénti megjelenését. Az Erdészeti Lapok szerkesztési elveit a szerkesztőbi
zottság javaslatára a választmány alakítaná ki. Biztos vagyok abban, hogy a 
bizottság megtalálja a legkedvezőbb és tartós megoldást mindkét kérdésben. 

Könyvtárunk több évtizedes hányódás. raktári tárolás után, végre méltó 
elhelyezést kapott a MÉM—EFH anyagi támogatásával a Pilisi Állami Park
erdőgazdaság kialakította Budapest, Csillagvölgyi úton álló, műemlék jellegű 
villa felújításával, mint „Erdészeti Információs Központ"-ban. Az egyesület 
eredeti bútorai, könyvtára, archívuma és emléktárgyai itt nyertek elhelyezést. 
Az épületben berendezett tanácsterem egyesületi rendezvényekre is alkalmas, 
arra igénybe vehető. 

Köszönet illeti mindazokat, akik közreműködtek könyvtárunk elhelye
zésében. Bár az elhelyezés és környezete méltó egyesületünkhöz és meg
oldja könyvtárunk elhelyezését, mégsem mondunk le volt székházunk 
tulajdonának visszaszerzéséről! 

Még hosszan lehetne ismertetni az elmúlt időszak munkáját, értékelni mun
kánk eredményeit, részletesebben elemezni egyesületünk helyzetét, az ezt meg
határozó belső és külső okokat, de időnk véges, a múltba tekintés helyett a 
jövő feladataira kell a figyelmet fordítani. 

A jövő feladatai 

Hazánk történelmével egyezően, új korszak nyílik egyesületünk életében is. 

Egyesületünknek vissza kell nyernie korábbi helyét szakmánkban, tár
sadalmunkban. Ki kell harcolnia korábbi tekintélyét, befolyását, meg
becsülését. 

Ehhez most megvannak a feltételek. Az elmúlt 40 év után állami vezetés, 
MTESZ és párt jóváhagyásával összeállított jelölőlista nélkül, valóban szaba
don, demokratikusan választhatja meg vezetőségét tagságunk. Az új vezető
ségnek a tagság egyetértésével hatékonyan közre kell működnie egy új, az 
eljövendő társadalmi és gazdasági viszonyoknak megfelelő erdészeti politika 
kialakításában. Állást kell foglalnia az erdők tulajdon- és kezelési viszonyában, 

el kell érni, hogy a profitéhes nagyüzemek (lehet ez Rt. is) helyett az 
erdő fenntartását és fejlesztését jobban szolgáló erdőgondnokságok ke
zeljék. 



Olyan szakmai és gazdasági feltételeket kell kiharcolnia, amely az erdő a 
társadalom többcélú igényeinek maradéktalan kielégítését biztosítja. Az egye
sületi élet eddigi gyakorlatát is változtatni kell. Csökkenteni kell az irányí
tás centrális módszereit, nagyobb önállóságot, önrendelkezést kell egységeink
nek biztosítani. A tagság alakítsa ki és határozza meg az egyesület arcula
tát, illetve a feladatok vállalását és elvégzését. Olyan rendszert és szervezetet 
kell kialakítani, melyben az egyéni tag, a helyi csoport, szakosztály azonosul
ni tud a kitűzött cél megvalósításában. A pártoló tagok igényeljék az egyesület 
tevékenységét, azzal működjenek együtt, segítsék, de nem függőségi viszony
ban, hanem a kölcsönös bizalommal és az egyenjogúság tiszteletben tartásával. 

Egyesületünknek mindenekelőtt az erdőgazdálkodás érdekeit, szakmánk 
és szakembereink társadalmi elismertetését kell képviselnie, függetlenül 
az eltérő pártérdekektől. 

Az ország gazdasági felemelkedésével párhuzamosan meg kell teremteni 
az egyesület anyagi függetlenségét. Az egyesületnek, az egyesületi tagságnak 
olyan anyagi lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy ne kerüljön függő vi
szonyba pártoló tagjától, az egyesületi tag pedig ne szoruljon egyesületi te
vékenységében munkáltatójának anyagi hozzájárulására. 

Remélem és bízom abban, hogy szakmánk felemelkedéséhez, egyesületünk 
megújulásához meglesznek a társadalmi-gazdasági feltételek, s ezzel a tagság, 
vezetőség élni fog és megvalósítja az egyesület új alapszabályaiban meghatá
rozott célokat. 

Végezetül megköszönöm tagtársaimnak támogatását főtitkári munkám
ban, 

kiemelten azoknak, akik a különböző bizottságokban aktívan közreműködtek 
az egyesületi állásfoglalások, javaslatok kidolgozásában. 

Kívánom, hogy az új vezetőség sikeresen és eredményesen tevékenyked
jen céljai megvalósításában. 

DR. ANDA ISTVÁN: 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

Az elnöki és főtitkári beszámolóból megismerhette a közgyűlés az egyesületet kö
rülvevő környezet változását, az egyesületeink viszonyát ezekhez és a gazdálkodás 
tényezőit, eredményeit és gondjait. Ezekből és saját tapasztalatokból is tudják, hogy 
nehéz, esetenként viharos, de eredményes időszakot mondhatunk magunk mögött. 
Nehezet, mert kemény vitáink voltak egymással és a környezettel, eredményeset, 
mert ezek a viták nem zilálták szét az egyesületet, hanem erősítették a tenni-
akarást és növelték szakmai erejét. 

A bizottság munkáját az egész időszak alatt az alapszabályokban rögzítettek ha
tározták meg. Vizsgálta: az alapszabályok előírásainak betartását, a közgyűlések, 
a választmány és az elnökség határozatainak végrehajtását, az egyesületi gazdál
kodást. Munkáját minden évben munkaterv alapján végezte, általában 3—4 ülést 
tartott. A szűken vett egyesületi munkán kívül rendszeresen részt vett az MTESZ 
ellenőrző bizottságának és a gazdasági bizottságának tevékenységében. Engedjék 



meg, hogy röviden felidézzem az egyes években végzett főbb munkákat és a rög
zített megállapításokat: 

1986 

— Az elnökség és a választmányi tagok részvétele alacsony az összejöveteleken. 
— A rendezvények látogatottsága általában alacsony. 
—Az aktivitás a többletmunkák (pénzkérdéssel kapcsolatos) miatt csökkent. 
— Az MTESZ vizsgálta a pénzügyi tevékenységet és azt megfelelőnek találta. 
— A tagdíjfizetési morált javítani kell, fel kell emelni a tagdíjat. 
— A tagdíj nem fedezi AZ ERDŐ megjelenését, még felemelése esetén sem. 

1987 

— Vizsgáltuk az OEE kapcsolatait: ekkor a MÉM—EFH-val való kapcsolat még 
jónak minősült, a külföldi kapcsolatok intenzívek, de az útijelentések 50%-ban 
hiányoznak, a kiküldöttek kiválasztásának nyilvánosságát sürgettük. 

— A kapcsolattartás folyamatosságát és dokumentáltságát általában javítandó
nak tartottuk. 

— Megállapítottuk, hogy a tagdíjfizetési morált sikerült helyreállítani. 
— Beindultak a vállalkozások, takarékosság érződött a gazdálkodásban, de a ren

dezvényekből a tervezettnél kevesebb a bevétel, sürgettük a deviza jogi tagvál
lalatok felé való eladását piaci feltételekkel, felhívtuk a figyelmet a bel- és 
külföldi kiküldetési költségek növekedésére, a működési szabályzat véglege
sítését javasoltuk. 

1988 

— Felerősödtek a szakmai viták. 
— Javasoltuk az alapszabályok átdolgozását, sürgettük az elnökség-ügyvezetőség 

szerepének tisztázását. 
— Vizsgáltuk a szakmai turizmust. 
— A vállalkozások lendülete csökkent. 
— Rögzítettük, hogy az alapszabály szerint a bizottság nem a gazdálkodás fele

lőse, csak ellenőrzője. 
— Gazdasági bizottság felállítását javasoltuk. 
— A tagdíjfizetési morál jó. 
— A Z ERDŐ ne a tagdíj fejében járjon, előkészítésére külön bizottság felállítá

sát javasoltuk. 
— Jeleztük, hogy csak a szakmai turizmus bevétele tartja egyensúlyban a gazda

sági mérleget — ezért ez nagyon labilis. 
— Általában aggasztónak láttuk a gazdasági helyzetet, további takarékosságot 

sürgettünk. 

— Lemondott a bizottság addigi elnöke, dr. Ébli György. 

1989 
— Nőttek a szakmán belül a jövedelemkülönbségek és ez növeli a viták számát 

és hevességét. 
— A romló gazdasági helyzet egyre erősebb nyomást gyakorol az erőforrások 

kihasználására és ez növeli az erdő veszélyeztetettségét egyúttal az érte ér
zett aggodalmat. 

— A tulajdonviszonyok változtatásának lehetősége és szükségessége növeld a bel
ső vitákat. 
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— A viták eilenére megnyugtatóan erős az egyesület összetartó ereje. 
— Törekedni kell arra, hogy az egyesületi állásfoglalások alapos előkészítéssel, 

pontosan megfogalmazva szülessenek. 
— Növelni kell a helyi csoportok szerepét. 
— Szorgalmazni kell a területi szerveződést. 
— A veszteség elkerülhetetlen, sürgős intézkedésre van szükség. 

1990 

Részt vettünk: 

— az új alapszabályok előkészítésében, 
— az MTESZ átalakulásával kapcsolatos munkákban — ennek keretében az 

MTESZ vagyonának egyesületekre való lebontása bizottsági munkájában, ami 
még folyamatban van. 

— Közreműködtünk a könyvtár áthelyezésében, a könyvtárat támogató alapít
vány létrehozásában. 

— Sürgettük az anyagi helyzet rendezését, erre külön bizottság felállítását. 

ÖSSZEFOGLALVA 

A beszámolási időszak alatt pénzügyileg stabil egyesületből támogatott egyesületté 
váltunk egy olyan időszakban, amikor a támogatásokra már egyre kevésbé lehet 
számítani. Fegyelmi ügyet nem kellett lefolytatni. Egy névtelen bejelentést kap
tunk, amit névtelensége és alaptalansága miatt nem vizsgáltunk. A választási sza
bályok az előző alapszabályokban nem voltak egyértelműek — az új alapszabá
lyokban ezek egyértelműsítésre kerültek. Az egyesület vállalt feladatát a jelentős 
külső és belső viták ellenére, jól teljesítette. 

Valamennyi leköszönő ellenőrző bizottsági tag nevében megköszönöm az eddigi 
bizalmat és a munkák végzéséhez nyújtott segítséget. Kitűnő választási előkészüle
tek után fogunk itt mi is most egy új vezetőséget választani. Engedjék meg, hogy 
néhány gondolatot az új vezetőségnek még figyelmébe ajánljak. 

Törekedjenek arra, hogy az egyesület minden szervének határozottabbak, egy
értelműbbek és pontosabban rögzítettek legyenek az állásfoglalásai, azok ismertté 
váljanak, hogy a teljesítést utólag egyértelműen ellenőrizni lehessen. Több figyel
met fordítsanak a helyi csoportok munkájának vizsgálatára, támogatására, a helyi 
kezdeményezések elterjesztésére. Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban az 
egyesületi élet még jobb és eredményesebb lesz, ha az új vezetőségnek sikerül a 
középfokú végzettségű tagjainkra nagyobb figyelmet fordítani. 

Az eredményekhez és valamennyiünk jó közérzetéhez az is elengedhetetlen, hogy 
mi, tagok, az olykor kemény vitákban mindig megadjuk egymásnak azt a meg
becsülést és bizalmat, hogy a vitapartner is tisztességes célokért vitázik, akkor 
is, ha véleménye teljesen ellentétes a miénkkel. 

Dr. Tompa Károly: Az Erdélyi Diákotthon története és a hallgatók 
élete, 1940—1946. és ennek melléklete, amelyben Nagy A. 14 oldalon 
a Székely Himnusz problematikáját és kottáját közli, megjelent az 
EFE Selmeci Társasága (9400 Sopron, Ady E. u. 5.) kiadásában és 
50,— Ft-os áron itt rendelhető meg. 



A VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 

SCHMOTZER ANDRÁS 
Bedő Albert-em!ékérmes erdőmérnök, 

elnök 

1941-ben, Kassán született, Magyaror
szágra áttelepülve 1950-től Szilvásvára
don élte gyermekéveit. Érettségi után 
egyévi erdei fizikai munka után nyert 
felvételt az Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 
1965-ben kapott erdőmérnöki oklevelet. 
Később — 1976-ban erdészeti növény
védelmi szakmérnök képesítést is szer
zett. 

Végzés után először vízi társulatoknál 
helyezkedett el, de három év után visz-
szatért eredeti szakmájához. A Nyugat
bükki Erdőgazdaság arlói erdészeténél 
fahasználati műszaki vezető, majd a 
műszaki erdészetnél fő-építésvezető lett. 
Az 1970-es, vertikális integráció során a 

Ezilvásváradi erdészetnél erdőművelési 
műszaki vezető lett. 1977- és 1978-ban 
a vállalat központjában szaporítóanyag-
és erdővédelmi előadó, majd ezt köve
tően, 1984-ig a parádfürdői erdészet ve
zetője. 1984 és 1988 között központi vál
lalati termelési, illetve fahasználati fő
mérnök volt, majd 1989. január 1-től, pá
lyázat útján elnyerte az egri erdőfel
ügyelőség igazgatói állását ötévnyi idő
tartamra. 

Az egyesületnek 1962 óta tagja, 1977-
től a helyi csoport titkára. Az erdővé
delmi szakosztálynak alapító tagjaként 
titkára, majd 1985-től vezetője. Ez idő
től fogva az elnökségnek is tagja. 



VARGA BÉLA 

„Bedő Alberf'-díjas erdőmérnök, 
alelnök 

Született 1931-ben, Mezocsáíon, Bogá
cson töltötte gyermekéveit, innen ke
rült az Orsz. Falusi Tehetségkutató Alap 
révén a miskolci gimnáziumba. A há
ború után a NÉKOSZ nyitotta ki előtte 
a továbbtanulás útját. Itt élesztették 
benne a közösség iránti elkötelezettsé
gét. Kezdetben lelkes MDP-tag, de a 
fordulat évét követő eltorzulások lénye
gét korán felismerte. 

Erdőmérnöki oklevelét Sopronban a 
főiskola ipari szakán 1955-ben szerezte. 
Szolgálatát a LÁEV-nél Lillafüreden 
kezdte, majd a Bánhorvát-i erdészethez 
..száműzték" erdőművelési előadónak. 
A számára teljesen új területen hamar 
gyökeret eresztett, annyira, hogy ami
kor 1959-ben a Mátrai Erdőgazdasághoz 
került, az erdőművelési osztály vezeté
sét választotta. E'.től még akkor sem 
távolodott el. amikor 1968 és 1970 között, 
majd 1989-től a vállalat egész termelé
si tevékenységének irányításával bízták 
meg. 

Kiterjedt külföldi kapcsolatokat épí
tett ki és tart fenn, főleg angol nyelv
területen. A ..Pro Silva" európai egyesü
let alapító elnökségi tagja. A szakmai 
ismereteket publikációinak, előadásai
nak hosszú során át széles körűen ter
jeszti. Az egyesületnek csaknek 40 éve 
tagja. Eleinte a gazdaságtani, majd az 
erdőművelési szakosztályban és A Z 
ERDŐ szerkesztőbizottságában vállalt 
meghatározó szerepet. 

Széles körű szakmai tevékenységéhez 
szerencsés, rendszett magánélet adott 
biztos hátteret. Nős, leánya pedagógus, 
fia építészmérnök. 

KERTÉSZ JÖZSEF 
erdésztechnikus, alelnök 

1944-ben. Alagon született. A szilvás-
váradi erdészetnél teljesített kétéves elő-
gyakorlat után Sopronban szerzett tech
nikusi oklevelet 1965-ben. Először az eg
ri erdészetben dolgozott kerületvezető
ként majd 1987— 1968-ban az ERTI ge
netikai osztályának műszaki ügyintéző
je volt. 1968-tól 12 éven át a Bükk-fenn
síkon volt ismét kerüleívezető és 1982-
től a Pilisi Áll. Parkerdőgazdaság vi
segrádi erdészetének erdőművelési mű
szaki vezetője. 

Az egyesületnek 1960 óta tagja, ebben 
a minőségében számos szakmai napnak 
rendezője, vezetője külföldi szakmai lá
togatóknak, szakmai csoportoknak. Több 
külföldi cseretanulmánj'úton vett részt. 



BARÁTOSSY GÁBOR 
erdőmérnök, főtitkár 

1946-ban, Budapesten született. Isko
láit Miskolcon, Budán, majd Pesten vé
gezte, 1964-ben az Eötvös József Gim
náziumban érettségizett és még abban 
az évben felvették a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetemre, az Erdőmérnöki 
Kar nappali tagozatára, és itt 1969-ben 
oklevelet szerzett. 

Végzés után a budakeszi erdészetnél 
gyakornoskodott, majd erdőművelési 
műszaki vezető, később fahasználati mű
szaki vezető lett. Az 1974. évben a MÉM 
budapesti áll. erdőrendezőségéhez kerül 
erdőrendezési felügyelőnek. 1977 decem
berétől megbízott vezetőként látta el a 
bp. erdőfelügyelőség vezetését, majd en
nek 1979. évi átszervezése után az erdő
felügyelőség gödöllői osztályának veze
tőjeként dolgozott 1981. október l-ig, 
amikor a MÉM Erdészeti és Faipari Hi
vatalába került, ahol a választás idején 
is az erdészeti osztály főmunkatársaként 
dolgozott. BÁNÖ LÁSZLÓ 

erdőmérnök, főtitkárhelyettes 

1944-ben született. Gimnáziumi érett
ségi után Sopronban erdőmérnöki okle
velet 1968-ban szerzett. Először az MN 
Budavidéki Erdőgazdaságának bajnai er
dészeténél fahasználati gyakornokként 
szolgált, majd áthelyezték a Pilisi Áll. 
Erdőgazdasághoz építésvezetői munka
körbe. Azóta megszakítás nélkül dolgo
zik ebben a munkakörben és a válasz
tás idején is vezetője a parkerdőgazda
ság fő-építésvezetőségének. 

Az egyesületbe 1969-ben lépett be. Az 
előző ciklusban a helyi csoport titkárá
vá választották és most újraválasztották. 



DR. AND A ISTVÁN 
erdőmérnök, mérnök-közgazdász 
az ellenőrző bizottság vezetője 

1943-ban, Sümegcsehin született, ahol 
édesapja kerületvezető erdész volt. Az 
Erdészeti és Faipari Egyetemen 1967-
ben nyert erdőmérnöki oklevelet. Ké
sőbb — 1971-ben — közgazdász képesí
tést is szerzett a közgazdasági egyetemen. 
1976-ban doktorált egy fafeldolgozó üzem 
számítógépes termelésirányítási prog
ramjának kidolgozásából. 

Végzés után fél év erdőrendezési gya
korlattal a keszthelyi erdőgazdasághoz 
kerül és dolgozik különböző beosztások
ban, 1976-ig, amikor a Pilisi Áll. Park
erdőgazdasághoz gazdasági igazgatóhe
lyettesnek nevezik ki. Azóta is ebben a 
munkakörben dolgozik. 

Az egyesületnek 1965 óta tagja. 1973— 
1976 között a keszthelyi csoport, 1978-tól 
pedig a gazdaságtani szakosztály titkári 
teendőit látta el, 1985-től az ellenőrző 
bizottság tagja, 1988-tól elnöke. 

PÁPAI GÁBOR 
erdésztechnikus, erdőmérnök, 
a szerkesztőbizottság elnöke 

1944-ben, Budapesten született. Négy 
erdésztechnikusi év után' előfelvételis-
ként segédmunkát végzett a Budapesti 
Fűrészeknél, majd 1969-ben, Sopronban, 
erdőmérnöki diplomát szerzett. 

Először az abádszalóki mgtsz-nél vég
zett erdősítéstervezési, -kivitelezési fel
adatokat, később folytatta ezt Aszód tér
ségében. 1977-től tíz évet hatósági fel
ügyeleti munkában töltött a szaporító
anyag-felügyeletnél. Egy éve hasonló te
rületen kereskedelmi vonalon dolgozik. 

A technikumi évek alatt önképzőköri 
elnök volt. az iskolarádiót szerkesztette, 
később az egyetemi színpad tagja lett, 
szerkesztette az egyetemi újságot. Több 
önálló munkája jelent meg, szerkeszté
sében látott napvilágot 1986-ban a CSE
METEKERT c. szakkönyv. A pilisi egye
sületi csoport támogatásával, szerkesztő
riporterként, idős szaktársak életútjáról 
készít videofelvételeket. 



KÖZGYŰLÉS! FELSZÓLALÁSOK 

i. 
Ezen a közgyűlésen egy korszakot kell egyszer s mindenkorra lezárnunk és iaz 

új korszak vezetőségét megválasztanunk. Ez alkalommal és ezzel kapcsolatban min
denekelőtt szükségét érzem, hogy fejet hajtsak leköszönő elnökünk, dr. Herpay Imre 
és mindazon kollégák előtt, akik az elmúlt években elég bátrak voltak ahhoz, hogy 
felemeljék szavukat és nyíltan szembeszálljanak a pillanatnyi hasznot hajszoló, 
a magyar erdők jövőjét veszélyeztető, sajnos felülről irányított szemlélettel és tö
rekvésekkel, s azok előtt a vezetők előtt is, akik védték és támogatták azokat a 
kollégákat, akik megszállottként harcoltak a vadászatra épült, gátlástalan hatalmi 
struktúrával szemben, s azok előtt is, akik nem engedtek a tisztességtelen ösztön
zésnek, hanem igyekeztek mindig a szakmai tisztességnek megfelelően gazdálkodni. 

Teszem ezt elsősorban azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy amikor az 
új vezetőséget választjuk, az említett kollégák helytállásából kell kiindulnunk. 
Olyan kollégákat kell az új korszak vezetőségébe beválasztanunk, akik egysége
sen és nem elszórt jelenségként az ő példájukat akarják és tudják követni, s er
kölcsileg tisztán, mindig a magyar erdők jövőjét akarják és tudják szolgálni! 

Ma — szerintem — az országnak és a mi szakmánknak is elsősorban erkölcsi 
megújulásra van szüksége. Meggyőződésem, hogy 

a múlt rendszernek a jövőt terhelő legsúlyosabb hagyatéka nem az el
képesztő adósságállomány, hanem az az erkölcsi fertő, amelybe az el
múlt 40 év alatt az egész magyar társadalom süllyedt, és amelynek — 
sajnos — a mi szakmánk is részese. Mindaddig, amíg ebből ki nem 
lábalunk, nem lesz, nem lehet igazi társadalmi felemelkedés. 

Ezért is igazán nagy örömömre szolgált, hogy az új vezetőség főtitkárhelyettesi 
posztjára jelölt Bánó László kolléga önvallomásában azt olvashattam, hogy ő is az 
erkölcsi restaurációt tekinti elsődleges követelménynek és feladatának. Nézetem 
szerint az új vezetőség minden tagjával szemben ezt a követelményt kell támasz
tanunk. Olyan vezetőséget kell választanunk, amelynek minden egyes tagja ezt 
a szellemet vállalja; aki nem önös érdekből a hatalom képviselőinek kiszolgálását, 
hanem az ország igazi érdekeinek, a magyar erdők fennmaradásának és gyarapí
tásának szolgálatát tekinti kötelességének és ezért hajlandó minden áldozatot vál
lalni. Nem a hatalmat, hanem a tiszta erkölcsiséget, az emberséget és a tudást kell 
tisztelnünk és támogatnunk, de azt minden erőnkkel! 

Végül még egy kérdésről: Világosan látnunk kell, hogy a jelenlegi helyzetben a 
magyar erdőgazdaságnak három szakmai alappilllére az üzemtervezés, az erdőfel
ügyelet és az erdőfenntartás biztonságos pénzügyi bázisa. Ezek mindegyikének je
lenleg is vannak hibái, ezeket azonban magunknak egymás között kell megoldanunk. 
Az alapkérdésekben egységre kell jutnunk, nem pedig kifelé az egész szakmát bom-
lasztve, a magyar erdők jövőjét veszélyeztetni. 

Gondoljuk csak el: sokak szemében ma is idegen az általunk vallott hosszú távú 
tervezés és állami erdőfelügyelet. Ezek nélkül ugyanis azt lehet csinálni az erdők
kel, amit akarnak. Ha az államháztartás bajban van, csak fel kell hívni az erdő
gazdálkodókat, hogy termeljék ki a legjobb erdőket, termeljenek minél több de
vizát és minél kevesebbet költsenek az erdőfelújításra. És akkor mi lesz?? — Nem 
szabad magunkat abban a hitben ringatnunk, hogy most ez a veszély nem fenye
get. Az új vezetőségnek ezen a téren is stabilnak kell lennie. Szakmai részletkérdé
sekben lehet és kell is vitatkozni, jobbítani kell a dolgainkat, de abban az egész 
szakmának egységesnek kell lennie, hogy a három alappillért meg kell tartanunk. 
Ezért az a kérésem és javaslom, hogy kifelé: 

se a gazdasági vezetők ne ágáljanak az erdőrendezők és az erdőfel
ügyelők iellen, se az terdőrendezők ne hirdessék (a felügyelők hibáit és 
viszont a felügyelők se írz erdőrendezőket, hanem a bizonyára meg
levő hibákat rendezzék egymás között, de az egész ágazat, az erdők 
jövőjét ne veszélyeztessék! 

A 30—40 évvel ezelőtti állapothoz hasonlóan, ismét egyet kell akarnunk és együtt 
kell cselekednünk. A magyar erdők jövője, érdekében becsülettel és szakmai tisz
tességgel együtt kell dolgoznunk. 

Halász Aladár 



Mondandóm mind tartalmában, mind formájában alapvetően eltér a küldött
közgyűlésen eddig elhangzottaktól és nagy a valószínűsége, hogy a jelenlevők egy 
része számára az eleje — így vagy úgy — megbotránkoztató lesz. Két témát vetek 
fel az együttgondolkodás céljából, illetve a választási döntés-előkészítések kapcsán. 
A sorrendben elsőként elmondandó az á l t a l á n o s e t i k a i a g g á l y a i m a t 
tükrözi, a másodikként sorra kerülő pedig k o n k r é t a n a z e l n ö k v á l a s z 
t á s t érinti. 

1. Az elnökjelöltek, alelnökjelöltek, főtitkárjelölt, főtitkárhelyettes-jelöltek, lap
szerkesztő bizottsági elnökjelöltek és az ellenőrző bizottság elnökjelöltjei — ha 
azokat, akik két tisztségre is aspirálnak, csak az egyik helyen számolom — mind
összesen 46 személyt jelentenek. A 46-ból ketten nem adták le életrajzukat, az 
egyesület által kiadott stenciles anyagban, tehát 44 önéletrajz, egyúttal választási 
kortesszöveg olvasható. Kétszer olvastam végig őket: másodszorra ugyanis e g y e 
s e k n é l valamit kerestem az ún. „korábbi közéleti tevékenységük'' kapcsán. De 
nem találtam. 

A 44 főből — hosszú és nyilván tekervényes, de 25 éve megszakítatlan erdészeti 
szakszolgálatom következtében — csak 14 főt soroltam abba a kategóriába, hogy 
„nem ismerem" vagy „nem elég jól ismerem". Ez alatt azt értem, hogy különféle 
országos rendezvényeken találkozunk ugyan, köszöntjük is egymást, sőt esetleg 
valamilyen bizottságban együtt is dolgozunk, de a kollégáról semmi bővebbet nem 
tudok annál, mint amit most a stencilben önmagáról közzétett. Marad a 44-ből 30. 
őket viszont sokkal jobban ismerem, mint ami a stencilből kiderül: tevékenységü
ket több évtizede elég jól nyomon tudtam követni, körülményeikről az írásban kö
zölteknél messze bővebbet ismerek, persze, kinél többet, kinél kevesebbet. Ennek 
kapcsán azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett szakmai pályaívüket kísér
hettem figyelemmel, vagy szerezhettem arról információkat, hanem az e g y é b te
vékenységükről is, amely esetenként nagyon is összefüggött a most önmagukról 
közzétettekkel. 

A 30 — általam „ismert"-nek minősített — tisztségviselő-jelöltből 20-an voltak 
MSZMP-tagok. (Csak a rend kedvéért: az akkor uralkodó „vörös széljárás" idején 
annak az egyetlen pártnak sem voltam a tagja; most sem válogatok a hatalmas 
kínálatból, és azt hiszem, hogy a számomra kimért hátralévő időben már való
színűleg nem is leszek párt tagja. Merőben más kérdés a szimpátiám és a jó cé
lokkal való azonosulás jegyében az együttműködési készségem, sőt tevékenységem.) 
Az általam „ismert" 20 volt MSZMP-tag tisztségviselő-jelöltnél, tehát az összes 
aspirálók kb. a felénél (!) a volt „piros könyv" szerepe — hangsúlyozom: az én 
saját, szubjektív értékelésem szerint — a 2—5—10%-tól a 25—33—50%-ig, sőt elő
fordul, hogy 2/3-nyi vagy még ennél is nagyobb (!) arányban befolyásolta a sten
cilben közreadott és ott t i s z t á n s z k m a i n a k l á t s z ó pályafutásukat. 

A 2—5, de még a 10% „vörös hátszél", azt mondom, elhanyagolható. De ha vala
ki pl. több ciklusban MSZMP-alapszervi titkár, agit.-prop.-os vagy „pártépítési" 
felelős vagy községi, városi, kerületi, járási, netán megyei pb-tagsági főelvtársi 
funkciók lelkes ellátója-betöltője volt; vagy a bolsevik hatalom haszonélvezőinek 
hoppmestereként, alkoholos orgiákba torkolló vadászatok, illetve egyéb rendezvé
nyek megbízható (!) főszervezője és költségeikenője volt; tehát, ha a stencilbe most 
leírt sikerlistájából 25—33—50 vagy még magasabb százalék tudható be az e l v 
t á r s i k a p c s o l a t o k b ó l adódó politikai hátterének és csak a fennmaradó há
nyad a tényleges egyéni-szakmai teljesítményének, akkor már etikai kérdéseim tá
madnak; hamarjában a következők: 

— N e m azt kérdeztem, hogy ki, mikor és miben hitt. A h i t u t ó l a g i s 
t i s z t é l e t r e m é l t ó dolog. Maga Krisztus sem a — v a l a m i l y e n módon — 
hívőket korbácsolta ki a templom előcsarnokából, hanem a rablóként cselekvő 
kufárokat.. . 

— Azt s e m várom mai keresztény humanizmusunk fényében, hogy bárkiből 
is Canossa-járást kényszerítsen ki ez a rendszerváltozás után születő új világ: mi 
ugyanis nemcsak Pál apostolt tiszteljük a damaszkuszi úti megvilágosodását kö
vető lélekfordulásáért és lángoló új hitéért, hanem ugyanúgy tiszteljük a vele kor
társ Rabbi Akibát, Bar Kochbát vagy Josephus Flaviust is, akik az ő koruk mar
káns rendszerváltozásai közepette is mindvégig hithű (!) ortodoxként éltek és 
haltak. 

— Azt azonban megkérdezem, hogy bizonyos jelöltek a m ú l t a t m i é r t n e m 
v a l l j á k b e b e c s ü l e t t e l ? ! Vagyis például azt, hogy a stencilbeliekből 



mennyi volt a valóban személyes szakmai teljesítményük és mennyi a — hogy egy 
különben általam elítélt formájú és tartalmú újságcikk (Tér-Kép, 1989. dec. 7-i 
szám, 30—31. oldal: „Lopjunk többet, hogy kevesebbet vihessenek el az oroszok!"' 
címen) stílusfordulatait mégis idézzem —, tehát mennyi volt a „vörös (MSZMP) 
burok" vagy az „elvtársi pedigré". Mert a jelenlevő, választásra jogosult és vá
lasztani kénytelen küldött-társaim többségének c s a k a stencil áll rendelkezésére 
a mérlegeléskor, nem az én privát többletinformációim. 

összefoglalva: azoknál a volt elvtársaknál, akikre vonatkozik, a stencilbeli szö
veg vagy erősen sminkelt, vagy nagy elhallgatásokkal terhelt. A körmönfontan meg
fogalmazott l á t s z a t o k azonban (itt is!) c s a l n a k ; megfogalmazóik tehát 
csalók. 

Ezek a megtévesztő, sőt néha arcátlan nagy elhallgatások azt a gyanúmat éb
resztik fel, hogy az illető volt elvtársaknak nagyon jól jön, sőt most egyenesen 
kapóra jön, ha nem is a volt hatalmuk átmentési lehetősége, de legalább presztí
zsük átmentési lehetősége. Ezért jutott eszébe hát nagy hirtelen olyan sokaknak, 
hogy merre is van az Országos Erdészeti Egyesület; olyanoknak, akik különben 
évek óta soha, sehol és semmilyen formában nem vállaltak részt az egyesület nem 
kevés gonddal terhelt megelőző időszaki működéséből, életéből. A céljuk persze, 
világos: az ő általuk most már szalonképtelennek, sőt karriergátlónak ítélt „vörös"-t 
könnyedén cserélnék fel az OEE m i n d e n k o r t i s z t e s s é g e s „zöld"-jére, egy 
füst alatt fátylat borítandó a kínossá vált „elvtársi pedigré"-re. Vagyis: politikai 
szélkakasként, etikai köpönyegforgatással, „színeváltozással" bár, de továbbra is 
átmentődni, felül maradni; egyesületi közpénzekből és az egyesület tisztes hátterét 
maguk mögött tudva, továbbra is magánpecsenyéjülket sütögetni. Kérdezem ezért 
fennhangon is: szabad-e a saját múltjukat nyilvánvalóan egyéni karrierérdekből 
elkendőző-elhallgatókra, a már a választási kortes- (stencil-) -szövegek közzététele
kor is a m e g t é v e s z t é s etikai vétségét elkövetőkre alapoznunk az egyesület 
jövőjét a négy évtized utáni első szabad, demokratikus tisztújító választásunkon?! 

— És éppen e jövőfaggató tépelődéseim közepette van egy mindezeknél is na
gyobb horderejű kérdésem, sőt gondom, mert felelősségem, hiszen az erre adható 
válasz nem (nem csak) az én döntésem etikai megalapozásához jelentős, hanem 
sokkal inkább, sőt elsősorban az egyesület közel 6000 fős tagsága jövőjének a 
v e s z é l y e z t e t é s e kapcsán létfontosságú. Ezért ezt a gondot belső kényszer 
hatására kiváltképpen kénytelen vagyok megosztani a tisztelt tisztújító küldött
közgyűléssel: ha ezek az eddig 25—33—50 vagy még nagyobb százalékban az elv-
társiasságukból megélő, és — lásd a stenciles sikerlistákat — nagyon is jól meg
élő jelöltek a rendszerváltozás pillanatában olyan villámgyorsan képesek fátylat 



borítani a valós múltjukra (mondhatom, mert hiába kerestem másodszori olvasás
ban a stencilben az ún. „korábbi közéleti tevékenység"-ük kapcsán), tehát, hogy ha 
ezek a volt elvtársak új érdekek szerint ilyen hirtelenséggel hűtlenek tudtak lenni 
az ötágú vörös csillaghoz, vajon nem lesznek-e adott helyzetben, esetlages aktuális, 
még újabb egyéni érdekeiktől vezérelve u g y a n i l y e n h ű t l e n e k egy másik 
csillaghoz, amely — a Quercus nemzetség genetikai szokása szerint — alkalmasint 
szintén ötágú, mert öt tölgyfalevélből áll; nem vörös, hanem zöld és e r d é s z 
c s i l l a g -nak nevezzük Magyarországon . . . 

2. Merőben más jellegű a második témakör, az e l n ö k j e l ö l t e k kérdése (no
ha négyük közül hárman szintén MSZMP-tagok voltak, és az illető három fő ese
tében v a l a m i l y e n mértékben, v a l a h á n y százalékban — amit, mint má
soknál sem, az ő esetükben sem vagyok hajlandó nevesíteni — karrierjük a „vörös 
hátszél"-től is függött. De itt és most egészen másról van szó). 

Szeretném a tisztelt tisztújító küldöttközgyűlés nyilvánossága előtt fölvázolni 
azt a logikai fonalat, amely mentén eljutottam az új elnökre vonatkozó személyes 
döntésem közelébe, de azt is, amely miatt még most sem kész, még most sem vég
leges a döntésem. 

A sorrendben visszafelé számított második megelőző választmányi ülésünkön, 
szokásos érdes stílusomban, igyekeztem felvilágosítani a szakmai kormányzat, az 
ágazatirányító országos főhatóság ott debütáló új vezetőjét, Gémesi Józsefet a ha
talmi ágak alkotmányjogi fogalmáról, a hatalomnak ezen ágak közötti — demok
ráciákban k ö t e l e z ő — megosztásáról; és mindezeknek konkrét, az erdészszak
mában aktualizált részéről. Az új hivatalvezető (MÉM—EFH) — nem kis meglepeté
semre — olyannyira „vette a lapot", hogy az Erdőgazdaság és Faipar c. szakfolyó
iratunk rákövetkező számában már maga is e három hatalmi centrumról nyilat
kozott, mint realitásokról. Ezek e g y i k e (tehát nem „első" vagy bárhányadik!) 
a szakmai kormányzat, az ágazatirányítás országos főhatósága, ma az Erdészeti és 
Faipari Hivatal; m á s i k a (ismét nem a „második" vagy bárhányadik mert egy 
demokráciában szó sem eshet a m e l l é r e n d e l t s é g i v i s z o n y ú hatalmi ágak 
sorrendiségéről!), tehát másika a vállalatvezetői (menedzsment) gazdasági-pénzügyi 
hatalmi góc; ismét m á s i k a az Országos Erdészeti Egyesület, mint a társadalmi 
ellenőrzést megtestesítő s z a k m a i k ö z v é l e m é n y é s é r d e k k é p v i s e l e t 
legitim (!) hatalmi centruma. E három hatalmi ág, csúcs, centrum összemosása 
is, összefonódása is bűn egy demokráciában; ehelyett az érdekérvényesítés folya
matos, kemény, egyeztető-ütköztető csatái formájában realizálódó k o r r e k t (!) 
e g y ü t t m ű k ö d é s ü k a kívánatos. 



Az Országos Erdészeti Egyesület legmgasabb közjogi méltósága, tisztsége az el
nöké. Az elnök tehát egész egyszerűen n e m l e h e t a másik két hatalmi góc 
magas beosztású embere. Elfogadott új alapszabályunk tételesen ugyan nem mond
ja ki, de egész szellemében is, egyes — pl. a visszahívási jogról szóló — rendel
kezéseiben is implicite tartalmazza, hogy b á r m e l y OEE-tisztségviselő, OEE-
ügyben tevékenykedvén, k ö t e l e s a munkakörétől, polgári foglalkozásától elvo
natkoztatva, k i z á r ó l a g a z O E E - é r d e k e k szerint eljárni. De hogy ez az 
ideális, a mindennapi kenyérkeresettől való f ü g g e t l e n s é g mennyire realizál
ható pl. egy nem nyugdíjas, hanem valahol munkaviszonyban levő elnök esetében, 
az majd csak ezután fog kiderülni. 

Mindenesetre: a négy elnökjelöltből két fő, Berdár és Török kollégák vállalat
vezetők, tehát a magyar erdőgazdálkodásnak ma is „csak" a kétharmadát kitevő 
állami szférán b e 1 ü 1 is egy igen szűk hatalmi elit, a menedzsment exponensei. 
Ezen túlmenően: éppen, mivel az állami vállalati szférában dolgoznak, a magyar 
erdőgazdálkodáson belül már ma is egyharmadnyi részarányt képviselő nem vál
lalati, hanem a s z ö v e t k e z é s vagy a z ö n k o r m á n y z a t valamilyen for
májában folyó erdészeti szaktevékenység — mgtsz-erdőgazdálkodás, erdőbirtokossá
gi erdőgazdálkodás, települési-önkormányzati erdőgazdálkodás, alapítványi erdőgaz
dálkodás stb. — s z e k t o r s e m l e g e s képviselete egész egyszerűen nem képzel
hető el az esetükben. Pro forma tehát: marad a négy jelöltből (számomra) kettő. 
Kettejük közül: 

— Schmotzer kolléga erdőfelügyelőségi igazgató Egerben. Kinevezője, munkál
tatója, közvetlen irányítója és ellenőrzője a MÉM—EFH, tehát az ágazatirányítás, 
a szakmai főhatóság, vagyis egy m á s i k hatalmi csúcs. Mivel abban e g y é r t e l 
m ű e n döntöttem, hogy — az e g y e s jelölés minden formai antidemokratizmusa 
ellenére — a f ő t i t k á r tisztségét illetően mind szakmai, mind — kiemelten hang
súlyozom ! — etikai szempontból általam o p t i m u m n a k minősített Barátossy 
Gáborra fogok szavazni; és semmi kétségem, hogy a tisztelt tisztújító küldöttköz
gyűlés elsöprő többséggel ugyanezen okok miatt őt választja meg új főtitkárunkká, 
a kérdésem így szól: jó-e az egyesületnek, ha —Schmotzer kollégára vonatkoztatva 
— az OEE e l n ö k e munkaviszonya, polgári foglalkozása során az EFH-nak, tehát 
közvetve is, közvetlenül is a főtitkárnak a beosztottja? Egyáltalán: lehet-e ekkora 
túlsúlya az EFH-nak egyesületünk élén?! 

— Bondor kolléga kenyéradó gazdája ugyancsak a MÉM, de nem közvetlenül az 
EFH, hanem a kutatási-fejlesztési főosztály. Pályaíve (a stencilből is közismerten) 
a tő mellől indult és ez az én értékelési szempontjaim szerint a l a p v e t ő . A 
rend kedvéért azonban hangsúlyoznom kell, hogy ugyanez — a tő mellől indulás — 
Schmotzer kolléga esélyeinél is u g y a n i l y e n s ú l l y a l mérlegelendő! Bondor 
kollégának nem kis államigazgatási-szakhatósági „előélete", tapasztalata, jártassága 
van egyfelől. Másfelől volt és van is rendszeres kapcsolata (ma: a KK-munkákon 
keresztül is, egyéb ERTI-kutatásokon keresztül is) a magyar erdőgazdálkodás v e -
l a m e n n y i szférájával és szektorával; természetesen az állami vállalati szektor
ral, ezen belül a menedzsmenttel is; ilyenformán élő, napi kontaktusban áll azzal 
a bizonyos másik két hatalmi góccal, de n e m s z e m é l y i f ü g g é s b e n . Ezen 
körülményei miatt az ő személyében kell látnom a legnagyobb garanciát mind a 
szektorsemlegességre, mind a függetlenségre valamennyi, tehát mind a négy el
nökjelölt közül is. 

— Hogy mégis hol álltam le a logikai lánccal, és Schmotzer, illetve Bondor kol
légát illetően miért nem tudtam azt végigvinni a személyi döntésig? Mert a kette
jük között eddig levezetett különbség csekély, és a biztos döntéshez még néhány 
fontos információra lenne szükségem. Ezek közé tartozik pl. a nyelvismeretük. Min
denkori elnökünk bel- és külföldön is az első számú exponensünk. Külföldön vagy 
ide jövő vendégdelegációkkal folytatndó tárgyalásaihoz tolmácsra az egyesületnek 
ezután sem lesz pénze. De Európának az OEE szempontjából fontos régióiban 
egyébként is illik egy-két világnyelven tárgyalási szinten beszélnie egy olyan ma
gas tisztség viselőjének, mint Magyarország erdészeti egyesületének az első embere. 
Kérem tehát a végleges döntésem jobb megalapozásához mindkettejüket (sőt le
hetőleg mind a négy elnökjelöltet), hogy pótlólag és fennhangon közöljék a küldöt
tekkel, mely világnyelven beszélnek tárgyalási szinten (esetleg az állami nyelv
vizsga fokozatát is megemlítve), további döntési tényező gyanánt. 

Ezt megelőzően azonban a következőkkel zárom mondandómat: négyük közül 
bármelyikük lesz is az egyesület elnöke a ránk következő négy évben, mind az 
ország, mind különösképpen a mi szakmánk világhelyzetéből adódóan, viharos ten
geren kell az OEE hajóját kormányoznia és jó révbe vezetnie. Az új elnök és az 
új elnökség szerepe felelős szolgálat kell, hogy legyen: „befelé" a szakmai 



k ö z ü g y e k elsődlegessége iránti a l á z a t t a l , .,kifelé" pedig h a t á r o z o t t 
k é p v i s e l e t , az elkerülhetetlen harcokat is felvállalva. Mindezekhez van egy kí
vánságom és van egy ígéretem: 

— a kívánságom: az új elnöktől és az általa vezetett új elnökségtől azt várom 
el, hogy legalább olyan emberi tisztességgel, méltósággal, szakmai hozzáértéssel és 
eredményességgel s z o l g á l j á k és k é p v i s el j é k a 6000-es tagságot m i n d e n 
fórumon, mint tették azt (főleg az utóbbi három évben) a dr. Herpay Imre által 
vezetett, most leköszönt elődeik, akiknek itt és most megköszönöm mind a helyi 
csoportunk nevében, mind a magam nevében tiszteletre méltó munkájukat; 

— amit pedig megígérek: helyi csoportunk és a magam b c s ü l e t e s s z o l g á 
l a t á t . Nem hűbéri hűségesküvel az elnök vagy elnökség iránt, hanem belső in
díttatásból, azaz e r k ö l c s i e l k ö t e l e z e t t s é g b ő l szakmánk, elsősorban pe
dig a haza iránt: becsületes szolgálatot az egyesületen belül és kívül egyaránt. 

Bolla Sándor 

INDOKOLÁS 

az Országos Erdészeti Egyesület alapszabály-tervezetéhez 

Általános indoklás 

A jelenleg hatályos alapszabályt az OEE tagjai küldöttközgyűlése fogadta ei 1972. 
augusztus 12-én. Ez igyekezett megtartani az egyesület függetlenségét, meghatározó 
szerepét a magyar erdőgazdálkodás érdekeinek szolgálatában, nemes hagyományait, 
de erősen rányomta bélyegét a kort jellemző központosítási törekvés, az MTESZ-
ben kialakított struktúra, a formalitás. 

Először 1988-ban, az ellenőrző bizottság és egyes elnökségi tagok kezdeményezték 
az alapszabály módosítását. Elsősorban az egyesület szűkebb vezetőségének — a ve
zető tisztségviselőknek — tevékenységét kívánták szabályozni, az alapszabályban 
nem rögzített „vezetőséget" legalizálni. E javaaslatban a vezetőség tevékenységének 
bizonyos fokú állami ellenőrzése is kiérződött — a vezetőség kibővítése, az állami 
irányítás alapszabályban foglalt részvétele a vezetésben. A továbbiakban az egye
sület szervezeteinek — központi bizottságok, szakmai szakosztályok — csökkentését 
javasolták.. . 

A megváltozott társadalmi-gazdasági helyzet, az új jogszabályok, az MTESZ hely
zetiének változása túlhaladta az alapszabályt módosító javaslatokat és egy teljesen 
új elkészítését tette szükségessé, amely a mai és a jövő követelményeinek meg
felelő, a teljes egyesületi önállóságon alapuló, demokratikus választási rendszerben 
nem kiválasztott, hanem megválasztott vezetői intézményekkel irányított és a ma
gyar erdőgazdálkodás, valamint a tagság érdekeit képviselő egyesületi működést tesz 
lehetővé. 

Részletes indoklás 

4. § Az egyesület célja 
A meghatározásból kimaradtak a politikai szólamok, tömören megfogalmazva, 

tartalmában megtartva a több mint egy évszázados célokat, foglalja össze az egye
sületnek és tevékenységének célját. 

6. § Az egyesület tagjai 
Egyszerűsödött a külföldi állampolgárok egyesületi tagsága. 



12. § Az egyesület szervei 

A korábbi alapszabály három vezető testületet különböztetett meg; közgyűlés 
(küldöttközgyűlés), választmány, elnökség, de ezek mellett még működött a „veze
tőség", a hét választott tisztségviselő. Egyértelműen nem volt tiszta az elnökség 
— „vezetőség" jogköre. Az elnökség, de a választmány összetételében is jelentős 
volt a protokolláris delegálás, egyes személyek közömbössége, távolmaradása az 
elnökségi ülésekről megnehezítette, esetenként akadályozta (határozatképtelenség) 
az elnökség munkáját, döntéshozatalát. 

Az új alapszabály egyszerűsíti a vezetési rendszert, a tagság szélesebb körének 
bevonásával alakítja ki a választmányt és szűkíti, de jogkörében növeli az el
nökséget. 

13. § Küldöttközgyűlés 

Mivel közel hatezres tagságunk mellett határozatképes közgyűlést nevezni nem 
célszerű és nem is igen lehetséges, a korábbi alapszabály elvét megtartva (6.03 „A 
közgyűlésen a tagok tagsági jogukat igazolt küldöttek útján gyakorolják") az új 
alapszabály csak küldöttközgyűlést tesz lehetővé. 

15. § Választmány 

A választmányban a helyi csoportok és a szakmai szakosztályok választott tag
jai 2/3-os többséggel képviseltek, míg a további 1/3-ot a választott vezető tisztség
viselők és a küldöttközgyűlésen választott tagok alkotják. 

19. § Az elnökség 

Az elnökség az egyesület operatív vezető szerve, tagjai a vezető tisztségviselők (el
nök, alelnökök, főtitkár és helyettese, valamint az ellenőrző és szerkesztőbizottsá
gok vezetői). Kis létszáma gyors intézkedések meghozatalát is lehetővé teszi. A kül
döttközgyűlésen keresztül a tagságnak tartoznak felelősséggel. 

25. § A titkárság 

Az alapszabály rögzíti a titkárság létét, feladatát és jogállását. 

30. § Az egyesület helyi csoportjai 

Egyszerűsödött a helyi csoportok megalakulásával kapcsolatos eljárás, növekedett 
a helyi csoportok önállósága, önigazgatása. 

34. § A tanácsadó csoportok 

Az alapszabály lehetőséget ad a pártoló tagoknak, hogy képviselőik útján köz
vetetten, a választmányon keresztül, bekapcsolódjanak az egyesület irányításába. 
A pártoló tagok tanácsának ülésén kialakított véleményeket, észrevételeket és ja
vaslatokat a választmánynak meg kell tárgyalnia és a kérdésekben hozott hatá
rozatok végrehajtásáért a főtitkár a felelős. A pártoló tagok tanácsát legalább egy
szer évente össze kell hívni. 

A kitüntetettek tanácsa hasonló jogkörökkel rendelkezik, de összehívása csak 
kétévenként kötelező. 

A korábbi alapszabály tartalmazta az egyesület és az MTESZ kapcsolatát. Az új 
alapszabály a 13. § (4) bekezdése szerint „kizárólag a küldöttközgyűlés hatáskörébe 
tartozik: minősített többségi szavazattal: az egyesületnek más szervezethez való 
csatlakozásához, illetve kilépéséről határozni". 

Ennek értelében az egyesületet nem kötelezi az alapszabály a szövetséghez való 
csatlakozásra, a csatlakozást, illetve a kilépést a mindenkor adott körülményeket 
mérlegelve, a küldöttközgyűlés dönti el. 



Időpont Hely Az utazás témája, Kiutazott Költség-
a rendezvény neve fő/nap viselő 

Cs=devi-
zamentes 

csere 
T=jog i tag 
E=egye-

sület 

1985 

05. 23— 26. Varsó (PL) Hegyvidéki erdőgazdálkodás 2/ 4 CS 
06. 3— 7. Plovdiv (BG) Az erdészeti tudomány a nép 2/ 5 CS 

gazdaság szolgálatában 
1/ 08. 7— 12. Klagenfurt (A) Papíripari vásár. Erdészeti 

szaklapok szerkesztőinek 
tanácskozása 

1/ 5 E 

09. 2 0 - 21. Vorau (A) Stájerországi Erdészeti Egye
sület közgyűlése 

1/ 1 E 

10. 2 - 4. Freiburg (D) FAO légszennyezési bizottság 2/ 3 T 
szakértőinek tanácskozása 

1/ 10. 9— 11. Mihajlovgrad (BG)Erdőnevelési szimpózium 1/ 3 CS 
10. 1 6 - 18. Salzburg (A) Bútorkiállítás és -vásár 3/ 3 T 

1986 

05. 5 - 8. Szófia (BG) Erdészeti szektormodellezés 1/ 5 CS 05. 5 - 8. Szófia (BG) 
további ej les ztése 

1/ 05. 22— 27. Milánó (I) INTERBIMALL famegmun 1/ 5 T Milánó (I) 
káló gépek kiállítása 

05. 26— 27. Szceczin (PL) Az erdőgazdaságok és a fa
feldolgozó ipar együttműkö
désének formái 

2/ 2 CS 

06. 6 -• 7. Plovdiv (BG) Fafélék tartósságának 
meghosszabbítása 

1/ 5 CS 

06. 9 -•13. Plovdiv (BG) Bérgazdálkodás az erdő 1/ 5 CS 
gazdaságban 

1/ 06. 1 0 -•14. Szófia (BG) Az erdészeti magtermesztés 1/ 5 CS 
problémái és irányzatai 

4/ 06. 1 9 --21. Murau (A) Az Osztrák Szövetségi Erdé 4/ 3 E Murau (A) 
szeti egyesület közgyűlése 

CS 06. 24 --25. Kalisz (PL) Ergonómiai újdonságok az er 2/ 2 CS Kalisz (PL) 
dőgazdaságban és a faiparban 

E C6. 2 6 --27. Lutzmannsburg Burgenlandi Erdészeti 1! 1 E 
(A) Egyesület közgyűlése 

2/ T E 07. 1-- 5. München (D) INTERFORST nemzetközi er 2/ 5 T E München (D) 
dészeti és fűrészipari kiállítás 

8/ 07. 9 --13. Vrachlabi (CS) Az Öriás-hegység erdei egész
ségi állapotának és védelmi in

8/ 5 T 

tézkedéseinek tanulmányozása 
1/ 08. 7 --11. Klagenfurt (A) Erdészeti szaklapok szerkesz 1/ 4 E 

tőinek tanácskozása 
1/ 09. 23 --24. Moszkva (SZU) Erdőművelési gépesítési 1/ 2 CS Moszkva (SZU) 

konferencia 
OS. 7--11. Ljubljana (YU) IUFRO 18. világkongresszusa 12/ 6 CS E 
09. 22 --26. Scheidemühle FENTO-konfernecia 2/ 5 CS 

(DDR) 
CS 09. 23 --24. Leningrád (SZU) Az erdőgazdasági folyamatok 1/ 2 CS 

intenzívebbé tétele 
1/ 09. 24 --28. Várna (BG) Biotechnika az erdőgazdál 1/ 5 CS 

kodásban 
2/ E T 10. 2 -• 5. Pavia (I) Európai Nemzeti Parkok 2/ 4 E T 

Szövetségének közgyűlése 
11/ CS 11. 4 -- 5. Varsó (PL) A fa szárítása 11/ 2 CS 



Időpont Hely Az utazás témája, Kiutazott Költség-
a rendezvény neve fő/nap viselő 

Cs=devi
zamentes 

csere 
T=jogi tag 
E=egye-

, sülét 

1987 

02. 11--17. Moszkva (SZU) Faipari kiállítás 1/ 7 CS 
03. 29--31. Oslo (N) Fakitermelők XIV. világ 2/ 3 T 

versenyének előkészítése 
2/ 3 

04. 5--11. Varsó (PL) Erdészeti szaklapok vezetői 2/ 7 E 
nek tanácskozása 

2/ 7 

04. 21--24. Mannheim (D) EAYER cégnél tanulmányút 4/ 4 T 
05. 14 Wien (A) IUFRO-szakbizottsági ülés 1/ 1 E 

előkészítése 
1/ 1 

05. 25—27. Oberwart (A) PANNÓNIA találkozó 4/ 2 T 
05. 27- Hannover(D) Erdészeti és faipari kiállítás 2/ 6 E T 
06. 3. 

2/ 6 

06. 8--15. Jönköping (S) Erdészeti ipari vásár 2/ 6 E T 
06. 24--26. Eisenstadt (A) Burgenlandi Erdészeti Egye 2/ 2 E 

sület közgyűlése 
2/ 2 

07. 21--26. Szüktüvav (SZU) Erdészeti technikák műszaki 1/ 6 CS 
ellátásának jobb lehetőségei 

1/ 6 

08. 2 --22. Montreal (CND) Nemzetközi geodéziai és geo 1/21 T 

08. 10-
fizikai unió plenáris ülése 

1/21 

08. 10--16. Brottum (N) Fakitermelők XIV. világ 4/ 6 E T 
versenye 

08. 18--24. Lingen (D) NSZK Erdészek Egyesületének 2/ 5 E T 
közgyűlése 

C9. 3 -- 4. Burgenland (A) Erdővédelmi konferencia 1/ 2 T 
09. 7 --11. Klagenfurt (A) Erdészeti lapszerkesztők 1/ 3 E 

nemzetközi tanácskozása 
09. 7 --12. Helsinki (SF) Nemzetközi tanácskozás az 1/ 3 E 

09. 9 -
erdőgazdálkodás gépesítéséről 

1/ 3 

09. 9 --13. Klagenfurt (AJ Faipari vásár 4/ 4 T 
09. 9 --13. Klagenfurt (Aj Osztrák Erdészeti Egyesület 3/ 4 E T 

közgyűlése 
09. 2 5 --26. Salzburg (A) Európai Nemzeti Parkok és 2/ 2 T 

Parkerdők Szövetségének 
2/ 2 

09. 2 8 -•30. 
közgyűlése 

09. 2 8 -•30. Bonn (D) A vadon élő állatfajok védel 2/ 2 E 
méről való egyezmény állandó 
bizottságának ülése 

10. 7 -• 8. Würflach (A) Fakitermelési technológiák 1/ 2 E 
és azok eszközei 

10. 1 0 - 17. Genf (CH) FAO—EGB-pályázat ered 1/ 7 E 

10. 1 2 - 16. 
ményhirdetése és tanulmányút 

10. 1 2 - 16. Hallstadt (A) Tanulmányút 20/ 5 T 
10. 1 3 - 15. Wien (A) Erdészeti gépfejlesztés, 1/ 3 T 

12. 1 - gyártás, forgalmazás 12. 1 - 3. Wien (A) IUSS területi regionális 3/ 1 T 
értekezlet 

12. 12— 13. Wien (A) lUFRO-munkacsoportülés 1/ 2 E 

1988 

01.17— 23. Laomura (F) Erdészeti verseny és szakmai 7/ 5 T 

01. 17— 
tapasztalatcsere 

01. 17— 23. Milánó (I) Erdei melléktermékek 2/ 5 T 
hasznosítása 



Időpont Hely Az utazás témája, Kiutazott Költség-
a rendezvény neve fő/nap viselő 

Cs=devi-
zamentes 

csere 
T=jog i tag 
E=egye-

sület 

04. 27—30. 

05. 8—12. 

05. 22—28. 
05. 25—27. 
05. 24—30. 

06. 1— 2. 

06. 9—10. 

06. 12—16 
06.15—19. 

06. 19—26. 
06. 23—26. 

Wien (A) 

Heilbronn (DJ 

Wageningen (NL) 
Radon (YU) 
Milánó (I) 

Graz (A) 

Eisenstadt (A) 

München (D) 
Imst (A) 

Northeim (D) 
Bütgenbach (B) 

06. 26—30. Gdansk (PL) 

07. 24—28. 
07. 11—14. 
09. 5— 9. 

09. 6—10. 
09. 12—16. 
09. 13—27. 

Lublin (PL) 
Wien (A) 
Klagenfurt (AJ 

Klagenfurt (AJ 
Zvolen (CS) 
Québec (CND) 

09. 13—17. Orth (A) 

10.10—15. 

10.17—23. 

10. 25— 
11. 1. 
11. 8—11. 

München (D) 

Padova (I) 

Brno (CS) 

Buxtemide, 
London (D— GBJ 

Biometriai tudományos 1/ 3 
ülésszak 
Az erdei munkák és az erdé- 1/ 4 
szeti technika kritériumai — 
ILFRO-tanácskozás 
Erdészeti tanulmányút 12/ 6 
PANNÓNIA találkozó 6/ 2 
INTERBIMALL '88 erdészeti 2/ 6 
és faipari kiállítás 
Vadgazdálkodási tapasztalat- 2/ 2 
csere 
Burgenlandi Erdészeti 2/ 2 
Egyesület közgyűlése 
Erdészeti tapasztalatcsere 20/ 4 
Osztrák Szövetségi és a Tiroli 4/ 3 
ErdészetiEgyesület közgyűlése 
Erdészeti tanulmányút 
Európai Nemzeti Parkok 1/ 3 
Szövetségének közgyűlése 
FENTO erdészeti és faipari 2/ 5 
bizottság ülése 
Tanulmányút 4/ 5 
Mikológiái konferencia 1/ 3 
Erdészeti lapszerkesztők 1/ 3 
konferenciája 
Faipari vásár 5/ 5 
Erdészettörténeti szimpózium 1/ 5 
Nemzetközi erdészeti és faipari 5/14 
kiállítás, számítástechnika az 
erdőgazdaságban, szimpózium, 
tanulmányút 
IUFRO üzemgazdasági és er- 5/ 4 
dőrendezési munkacsoportjá
nak üiése 
Német Erdészeti Egyesület 2/ 5 
közgyűlése 
Tapasztalatcsere dió gömbfa 2 5 
hasznosításának tanulmányo
zására 
Tanulmányút műszaki kiál- 1, 5 
iításra. INVEX 88 kiállítás 
ETV-tanulmányút, erdei 2/ 5 
melléktermékek hasznosítása 

T 

E 

T 
E T 
T 

T 

E 

*T 
E 

T 
T 

CS 

CS 
E 
E 

T E 
E 
T E 

E 

T 

NEFAG 

T 

1989 

02.12—19. 
05. 8—12. 

05. 28— 
06. 1. 
06. 2— 4. 

06. 1— 6. 

Todtnan (D) 
Szófia (BG) 

Linz (AJ 

Braga (P) 

Jönköping (S) 

X X I . európai erdészeti verseny 6 /6 CS T 
Erdőtelepítési program, regio- 1/ 4 CS 
nális és kiviteli tervezés 
Szakmai tanulmányút 12/ 4 T 

Európai Nemzeti Parkok 1/3 E 
Szövetségének közgyűlése 
Erdészeti kiállítás és 1/4 E 
gépesítési konferencia 



Időpont Hely Az utazás témája, Kiutazott Költség-
a rendezvény neve fő/nap viselő 

Cs=devi-
zamentes 

csere 
T=jogi tag 
E=egye-

. sülét 

06. 8-- 9. Bruck a. d. Burgenlandi Erdészeti 2/ 2 E 

06. 15-
Leitha (A) Egyesület közgyűlése 

06. 15--21. Joensun (SF) Tanulmányút és nemzetközi 6/ 6 CS 
erdésztalálkozó 

07. 15--17. Steyr (A) Osztrák Erdészeti Egyesület 2/ 3 E T 
közgyűlése 

08. 24--25. Hollanbrun (A) Szakmai-kereskedelmi 20/ 2 E T 

08. 28-
tanulmányút 

08. 28- Thessaloniki Erdőművelési 1/ 5 T 
09. 3. (GR) IUFRO-konferencia 2/ 8 T 
09. 1-- 6. Fredensborg (DK) Fakitermelők világversenye 40/ 5 T 
09. 4 -- 9. Maribor (YU) Szakmai tanulmányút 

40/ 5 

09. 12 --14. Klagenfurt (A) Erdészeti szaklapok 1/ 2 T 

09. 12 -
szerkesztőinek konferenciája 

09. 12 --16. Brno (CS) Nemzetközi vásár 1/ 5 T 
09. 17--23. Ljubljana (YU) Biotechnikai konferencia 1/ 5 T 
09. 18--21. Arhangelszk A fakéreg trágyázás célú 1/ 3 CS 

(SZU) hasznosítása 
1/ 3 

09. 18--21. Luxembourg (L) Nemzeti erdőleltárok, távér 1/ 4 E T 
zékelés az erdőrendezésben 

1/ 4 

10. 2 -• 6. Friedrichshafen Az erdőpusztulási kutatások 2/ 4 T 
(D) nemzetközi kongresszusa 

10. 3— 6. Eutin (D) Északnémet Erdészeti 2/ 3 T 

10. 15— 
Egyesület közgyűlése 

10. 15— 20. Halsteinbek (D) Erdészeti szaporítóanyag 5/ 3 T 

11. 1 5 -
tervezet, hatósági eljárások 

11. 1 5 -•16. Rohrbach (A) Erdőművelési tanulmányút 42/ 2 T 

A Bős—Nagymaros vízlépcső elkészülése után a környező területek ökológiai, 
hidrológiai körülményei nagymértékben megváltoznak. A vízlépcső területét a meg
változott vízháztartás szerint több csoportra oszthatjuk. 

1. A Pozsony alatti víztároló 16 km hosszú és 3—4 km széles, melyben összesen 
kb. 200 mill. m 3 víz lesz. E víztömeg sajátossága a napi vízszint-ingadozás. 

2. A vízierőmű a Duna Hrusov—Palkovicovo-i szakaszán idézi elő a legnagyobb 
hidrológiai változásokat. Itt a Duna vizét egy vízzáró mederbe vezetik át, tehát a 
31 km hosszú régi mederben az eddigi 2000 m 3/s víz helyett az átfolyás 50 m 3/s-ra 
csökken. Mivelhogy a talajvízszint a sóderrétegig süllyed, ezáltal a talaj vízháztar
tása megszakad. Szakértők megállapították, hogy az adott hidrológiai szituációban 
lehetetlen a talajvízszint hatékony szabályozása, ugyanis a majdnem üres medernek 
erős a talajvízelszívó hatása. A cél lényegében a talaj nedvességének biztosítása, 
ami időszakos elárasztással oldható meg. Számítások szerint egy vegetáció alatt 
4—5 elárasztásra lesz szükség. 

3. A Duna többi szakaszán a duzzasztás következtében a vízszint annyira meg
emelkedik, hogy a környéket az elárasztás veszélye fenyegeti. Ezért ezeken a sza
kaszokon ki kell építeni egy ún. védőgátat és szivárogtató csatornarendszert. 

A hidrotechnológiai beavatkozások célja a termőképesség megőrzése. Az elképze
lések szerint az érintett terület 60%-án sikerül biztosítani a létfeltételeket a nyá
rasok számára, a fennmaradó részen pedig át kell térni a kemény lombos fák 
termesztésére. 

(LES 1989. 2., 15—17 .old. Ref.: Boda Zoltán) 



Év végi elszámolás, illetve költségvetés-összesítő 
(eFt-ban) 

1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 
év év év év előirányzat 

BEVÉTELEK 
Egyéni tagdíj 1327 1253 1345 1280 1400 
Jogi tagdíj 1388 1227 1209 1148 1150 
Egyéb támogatás 132 25 82 350 

ÖSSZESEN: 2847 2555 2636 2778 2550 

Tanfolyamnyereség —44 25 15 129 40 
Rendezvénynyereség 1316 1362 1592 356 360 
Kiadványnyereség — — — 113 70 
Szerződéses nyereség 153 254 86 68 20 
Devizaeladás-nyereség — 25 139 240 150 

ÖSSZESEN: 1425 1666 1532 906 640 

Bevétel mindösszesen: 4272 4221 4468 3684 3190 

KIADÁSOK 
Működés 
Bér+járulék 448 443 402 753 1029 
Reprezentáció 87 22 61 20 50 
Jutalom 176 196 214 31 65 
Belföldi kiküldetés 170 109 132 67 150 
Külföldi kiküldetés 338 406 228 242 150 
Anyag 42 37 39 46 40 
Szolgáltatás, nyomda 471 314 473 499 890 
MTESZ-költség 857 796 979 997 1285 
Bank — — — 19 50 
Forgalmi adó — — 17 103 120 
Egyéb 15 105 105 210 — 
ÖSSZESEN: 2604 2428 2676 2987 3829 

Működésből helyi cs. 489 200 418 
A Z ERDŐ 1507 1593 1647 1894 2986 

MINDÖSSZESEN: 4111 4021 4323 4881 6815 

Egyenleg +161 +200 + 145 —1197 —3625 



SZAKMÁNK RÁKFENÉJE A VADÁSZ LOBBY 

Érdeklődéssel olvastam A Z ERDŐ februári számában Somogyi János „Na
gyobb védelmet a szarvasoknak" című írását, amely e cikk megírására ihle
tett. Huszonkét éve dolgozom a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaságnál, 
amely szarvasállományáról méltán világhíres. Behatóbban 1980-ban kezdtem 
foglalkozni a vadkár és vadlétszám problémájával, amikor szakmérnöki ta
nulmányaim során e témával kapcsolatos szakdolgozatot készítettem. Ez al
kalommal „Vadkár és vadkár elleni védelem a Gemenci Állami Erdő- és Vad
gazdaságban" címmel cikket küldtem A Z ERDŐ szerkesztőségébe, de később 
visszavontam, mert visszavonatták velem. 

De hogy is áll a vadlétszám, pontosabban a szarvaslétszám gazdaságunkban? 
A gemenci és a béda—karapancsai tömbnek a szarvaslétszáma a következő: 

üzemterv szerint fenntartható 446 db, 
a különleges vadászati érdekek miatt 
takarmányozással stb. fenntartandó 1888 db. 

A vadlétszámjelentések mindig a fenntartandó szarvaslétszámnak megfelelő 
számot tartalmazták (de köztudott, hogy az elmúlt negyven évben füllentés, 
hazugság, önéletrajz és vadszámjelentés voltak a fokozatok). A szarvasállomány 
három ízben számláltatott meg. Az 1956. évi márciusi jeges ár után 2700 db 
szarvas került a fehérjefeldolgozóba, az elpusztult szarvasok száma valószí
nűleg ezt is jócskán meghaladta. Az 1971. évben a légi vadszámlálás, amely 
a területnek mintegy felére (a gemenci tömbnek a Duna jobb partjára eső 
részére) terjedt ki, 3216 db szarvast regisztrált. Az 1985-ös légi számlálás 
eredménye a béda—karapancsai és a gemenci tömbben 5900 db szarvas volt. 

Ennek a fantasztikus vadlétszámnak 15 millió Ft a mezőgazdaságban oko
zott kártétele és újabb 15 millió Ft-ra rúg az erdősítéseket védő kerítések 
építési költsége. És akkor az erdőben okozott tényleges károkról még nem is 
beszéltünk, nem beszéltünk az éves pénzügyi mérlegben nem jelentkező ká
rokról (ezek: növedékkiesés, az optimális célálllomány teljesíthetetlensége, a 
további károk fellépésének nagyobb veszélye — pl. hántás esetében —, ke
vésbé értékes állomány, esetleg rontott erdő létrejötte stb.). 

Három szakosztály tagjaként a különböző rendezvényeken és tanulmány
utakon szerzett tapasztalataim alapján állíthatom, hogy nem jobb a helyzet 
az ország más tájain sem. Mondjuk tehát ki, hogy 

az Egyetértés Vadásztársaság országlása alatt a vadászlobby a magyar 
erdőknek több kárt okozott, mint a tölgypusztulás és a savas esők 
együttvéve, az erkölcsi kárról nem is beszélve. És ha eddig el kellett 
fogadnunk az elfogadhatatlant, nem tűrhetjük, hogy a vadász lobby im
már a természetvédelem és állatvédelem álarcában folytassa utóvéd-
harcát, önös érdekét közérdeknek tüntetve fel! 

Új, a szakmai és közérdeknek megfelelő erdőtörvény, majd ennek alapján 
új, hasonló szellemű vadászati törvény megalkotására van szükség. Ennek 
megvitatását tartom időszerűnek és szükségesnek. 

Pettkó-Szandtner Aladár 



f.. 

A SOPRONI EGYETEM 1945-ÖS MÁRTÍRJAI EMLÉKTÁBLÁJÁNAK 
FELAVATÁSA 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Hallgatóinak Selmeci Társasága, az EFE veze
tősége és a soproni Erdélyi Kör együttműködésével, f. évi március 30-án, a Mátyás 
király u. 5. sz. házon, több száz főnyi érdeklődő jelenlétében, bensőséges ünnepség 
keretében avatta fel azt a márványtáblát, melyet az 1945. március 30-án, Brenn-
bergben mártírhalált halt hallgatóinak, illetve dolgozóinak emlékére állított. A 
tábla szövege a lap küloldalán olvasható. 

A napra pontosan 45 évvel ezelőtti szomorú esemény bizonyítja, hogy a sopro
ni hallgatók következetes náciellenes, fasisztaellenes magatartása közvetlenül a II. 
világháború befejezése előtt az Erdélyi Diákotthonból is négy mártírt követelt és 
csak a csodálatos véletlennek tudható be, hogy nem emelkedett a hősi halottak 
száma ötre, ill. 14-re. 

Mi is történt röviden 1945 márciusának utolsó napjaiban? 
A mintaszerű önkormányzatú Erdélyi Diákotthon óvóhelyén meghúzódó hallgató

kat még több veszély fenyegette, mint másokat, mert a két házra levő Széchenyi
ház volt a nyilas pártház, ahonnan sűrű időközökben indultak a géppisztolyos, övü
ket kézigránáttal teletűzdelt, fekete ruhás, zöld inges pártszolgálatosok razziáikra. 
Közben a várost járó gépkocsikról a hangszórók szakadatlanul üvöltötték, hogy 
a kiürítési parancs értelmében mely évfolyam fiataljainak mikor kell gyülekezniük 
a Petőfi téren, különben „felkoncoltatnak". 

Az otthonban, testvére mellett talált menedéket Ferenczi János szigorló erdőmér
nök bátyja, dr. Ferenczi Sándor természetrajztanár, az erdélyi természettudomány 
egyik ismert reménysége, aki a tábori kórházból hivatalos eltávozási papírral jött 
közénk. 

Amikor idegeink kezdték felmondani a szolgálatot, elhatároztuk, hogy kiköltö
zünk Brennbergbányára; valamelyik bombabiztos óvóhelyen bújunk meg a zakla
tás, elhurcolás és a légitámadások veszélye elől. Március 29-én, Ferenczi János és 
Sándor. Neumann János, Csaszlava Jenő és felesége el is indultak, mi, többiek a 
bombázások miatt később már nem jutottunk ki. A pár perces késésnek köszön
hetjük életünket. Az öt barátunk Ö-Brennbergben, a kovácsároki kutatótárnából 
kialakított óvóhelyen húzódott meg, ahol a brennbergiek — nagyobb részt néme
tek — és sok soproni is menedéket keresett. 30-án reggel híre ment, hogy a szov
jet csapatok már a brennbergi hegyekben vannak. Dr. Ferenczi Sándor zászlós 
egyenruhájában kísérte a csoportot, gondolván, hogy így nagyobb biztonságban 
vannak. A hírre a mellékhelyiségbe mentek civil ruhát ölteni, azt hívén, hogy már 
nem kell tartani a razziától. Eközben néhány volksbundista nő leszaladt a még min
dig az ónbrennbergi vendéglőben garázdálkodó SS-ekhez — a magyarul is tudó 
brennbergi és soproni volksbundistákhoz — és vádaskodtak, hogy a soproni főis
kolások egy katonatiszt segítségével fel akarják robbantani az óvóhelyet, illetve 
veszélyes kémek ezek. 

A feljelentés után néhány perc múlva SS-ek rontottak a pincébe és kituszkolták az 
öt szerencsétlent. A két Ferenczit és Neumannt déli irányban, a kovácsároki patak 
mentén lökdöstek előre, a Csaszlava házaspárt pedig az óvóhely bejáratával szem
ben, a jóreményoldali gyalogösvényen hajtották a Muck-kilátó felé, mondván, hogy 
viszik a német parancsnokságra. Pedig mindenki tudta, hogy a németek már onnan 
is elmenekültek! Az asszonynak már csak annyi ideje maradt, hogy odasúgja fér
jének: Jenő, ezek bennünket ki fognak végezni. A következő pillanatban Csaszlava 
Jenő erős ütést érzett a tarkóján — egy lövés érte közvetlen közelről géppisztoly
ból — és a földre bukva, volt annyi ereje, hogy ne mozduljon, nehogy sorozattal 
teljesen végezzenek vele. A fejlövés ellenére, csodával határos módon, életben ma
radt. Rengeteg vérveszteséggel, többször elalélva, másnap hajnalban vánszorgott be 
az Orsolya-rendházban berendezett hadikórházba, ahol három hét alatt annyira 
felépült, hogy vállalkozhatott egy még mindig veszélyes brennbergi gyalogútra az 
erdőn át. 1945. IV. 23-án, ennek az írásnak a szerzője kísérte el a tett színhelyére; 
akkor mondta el, még mindig akadozó szavakkal, hogy mi történt. 

A kitóduló óvóhelyiek is közvetlen tanúi voltak ennek a kegyetlenségnek, hiszen 
az öldöklés az óvóhely ajtajától 60—100 méterre történt. Amikor az SS-ek brenn
bergi cinkosai megtudták, hogy az egyik kivégzett elmenekült, a négy holttestet 
sekély gödörbe hantolták, kis töltést húztak rá és egyszerű nyírfa keresztet tettek 
az ideiglenes sírok fölé. Az év júniusában hantoltuk ki mártírjainkat és helyeztük 
végső nyugovóra a soproni Szent Mihály, ill. az evangélikus temetőben. 

Emléktáblájukat már 1984. nov. l-jén avatásra felhelyeztük a volt otthon falára, 
de az MSZMP megyei bizottsága, mint az irredentizmus jelét (?) levetette. Csak 



most törleszthettük régi adósságunkat. Az avatásra a 45 tagú ifjúsági fúvósok in
dulóinak hangjára gyülekezett a sok száz résztvevő. Elhangzott az állami, a bá
nyász- és erdészhimnusz, majd Tompa Károly emlékezett a mártírokra és leplezte 
le a táblát. Ezután ötvös Istvánné volt lakótárs és Purger Zoltán III. emh. megem
lékezése következett, majd tíz babérkoszorút helyeztek a táblára a családtagok 
(Erdélyből, Franciaországból, Tatabányáról), valamint az otthon volt lakói, a volt 
lakótársak, az egyetem vezetői, a selmeci társaság, az Erdélyi Kör, a városi tanács, 
a soproni határőrkerület, a tűzoltóparancsnokság képviselői. A jelenlevők sok vi
rágot hoztak és gyertyákat gyújtottak a tábla alatt az erdélyi mártírokra emlékez
ve. Az ünnepség a Székely Himnusz eléneklésével végződött, amit a fúvósok kísér
tek. A hangszerelést a fúvósok számára először, dr. Friedrich András és Nagy 
Alpár végezték. 

Az eseményekről a győri rádió másnapi krónikájában, majd a Kossuth-adó hang
szemléjében részletes interjúk és visszaemlékezések hangzottak el. 

Dr. Tompa Károly 

AZ ERDÉSZTEI ÉS FAIPARI EGYETEM EGYETEMI FŐTITKÁRÁNAK 
KÉRÉSÉRE KÖZÖLJÜK AZ ALÁBBI KÉT HATÁROZATOT 

8/1990. sz. Határozat 

Az egyetemi tanács elnöksége, a TDDSZ és az MDF soproni erdészeti csoport
jának kezdeményezésére megvizsgáltatta az 1950-es években oktatóinkat, más dol
gozóinkat és hallgatóinkat ért politikai jellegű, súlyos sérelmeket. 

A vizsgálat során elkészült, csaknem másfél száz oldalas jelentés alapján az 
egyetemi tanács a következő határozatot hozza: 

1. Egyértelműen elhatároljuk magunkat az ötvenes években, illetve az 1945-öt kö
vető évtizedekben történt igazságtalan politikai intézkedésektől, törvénysértések
től. Ezeket egyértelműen elítéljük. 

2. A hatáskörünkbe tartozó, ilyen intézkedéseket hatályon kívül helyezzük, a felet
tes szerveink által hozottak hatályon kívül helyezését pedig kezdeményezzük. 
A sérelmet szenvedetteknek ezzel erkölcsi elégtételt kívánunk szolgáltatni. 

3. Nem azonosítjuk magunkat a külföldre menekült egyetemi oktatókat és hallgató
kat elmarasztaló egyetemi állásfoglalásokkal és kinyilvánítjuk — az egyetem ta
nári karának 1956. november 4. utáni, ebben a tárgyban írt első levelének (dec. 
18.) szavaival —, hogy „a külföldre távozottakat vérünkből való vérnek . . . . ma
gunkhoz tartozónak tekintjük és örülnénk, ha ismét mindannyian együtt dolgoz
hatnánk tovább sokat szenvedett hazánk érdekében". 

4. Szükségesnek tartjuk a kutató- és rehabilitációt előkészítő munka folytatását, 
erre a célra megalakított — megfelelő személyi összetételű — bizottság közre
működésével. 

5. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy jelen határozatunkat minden — még 
fellelhető — sérelmet szenvedetthez vagy annak legközelebbi hozzátartzójához 
eljuttassuk azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a bizottság, illetve a rehabilitá
ció témájával foglalkozó kutatók munkáját dokumentumok és más információk 
átadásával segítsék. 

9/1990. sz. Határozat 

A Kanadában (Vancouver), magyar tagozaton szerzett erdőmérnöki okleveleket 
a Sopronban kibocsátott oklevelekkel egyenértékűnek tekintjük. 



A DIÓ (JUGLANS REGIA L ) 
KETTŐS HASZNOSÍTÁSÁNAK 

BERÉNYI GYULA, 
ERDÉSZETI TAPASZTALATAI* 

DR. SÁRVÁRI JÁNOS, 

WALTERNÉ CSURKA ESZTER 

Az 1970-es évek végén kutatómunka kezdődött a dió kettős 
hasznosítására, elsősorban értékes választékok termelése érdeké
ben és e mellett gyümölcs termelésére melléktermékként. Erre a 
célra 0,8 ha nagyságú kísérleti területet létesítettünk. Az állo
mányt kilencéves korában felmértük. Különböző dióállományok 
összehasonlítása céljából egy kertészeti célú ültetvény és egy 40 
éves fasor, továbbá — a dióállományoknak tölgyállományokkal 
való összehasonlítása érdekében — egy fiatal és két idősebb ko
csányostölgy-állomány adatait is felvettük. A fiatal és idős állo
mányok összehasonlítása alapján meg lehetett állapítani, hogy 
erdészeti célú dióállományok ültetése célszerű, elsősorban a dió
furnér, -rönk és fűrészipari rönk magas világpiaci árára való 
tekintettel. E mellett a gyümölcshozam — noha csak kisebb 
mennyiségben várható — ugyancsak nem elhanyagolható. 

A dió kettős (erdészeti és kertészeti célú) hasznosításának gondolata nem 
új keletű. A hazai szakirodalomban már a század elején is találhatunk erre 
vonatkozó javaslatokat, elképzeléseket. Az 1970-es évek végén az Erdészeti 
Tudományos Intézet irányításával a Faipari Kutató Intézet, valamint a Gyü
mölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet részvételével — a MÉM meg
bízása alapján — megkezdődtek a kutatások. A kutatások megalapozását szol
gáló, a termőhelyi feltételek feltárására vonatkozó eredményeket publikálták. 
Dr. Szodfridt István és Szőnyi Tibor táblázatos formában határozták meg a 
dió termesztésére javasolt termőhelytípusokat (klíma, hidrológia, talaj, ter
mőréteg-vastagság, fizikai talaj féleség). 

Erdészeti szempontból —• a dió termőhelyigényének ismeretében — Ma
gyarország észak-keleti részén elterülő Szatmár-Beregi síkságot tartottuk a 
vizsgálatok szempontjából legalkalmasabbnak. Ezen a területen választottuk 
ki Vásárosnamény határában a közel 0,8 ha-os erdőrészietet. Az erdősítést 
1980 tavaszán kísérleti jelleggel, magvetéssel végeztük el. Az erdősítésbe 
olyan hazai fajták magját vontuk be, amelyekről számos dióültetvényben 
végzett felmérés alapján meggyőződtünk, hogy legalább 2,0—2,5 m hosszú, 
ágtiszta, hengeres törzs kialakítására képesek. Ezek, az erről a tájegységről 
származó Milotai 10 (M 10), Tiszacsécsi 2 (T 2), Tiszacsécsi 83 (T 83) és a mező
földi tájegységről Alsószentiváni 117 (A 117) és Alsószentiváni 118 (A 118) 
fajták. A kiválasztott öt fajta megját 3 X 3 m-es hálózatban, fészkenként 3—3 
db felhasználásával vetettük el. A fehérgyarmati erdészet szakemberei saját 
belátásuk szerint végezték el az aktuális pótlást, metszéseket és ápolási mun
kákat. Kilenc év után visszatértünk a témára és elvégeztük az első részletes 
állományfelvételt. 

* Az I. Nemzetközi Diótermesztési Szimpóziumon elhangzott előadás rövidített anyaga. 



Ezzel párhuzamosan még két további területen végeztünk felmérést: Tisza-
csécse határában létesített kertészeti dióültetvényen, valamint Túristvándi kö
zelében, mezőgazdasági művelésű táblákat tagoló fasorban. A törzsenkénti 
állományfelvétel során a következő adatokat rögzítettük: mellmagassági át
mérő (Di,s — két egymásra merőleges mérés átlaga mm pontossággal), teljes 
magasság (Ht). ágtiszta törzsmagasság (Ha — tized m pontossággal). Az ág-
tiszta törzsmagasságnál a jelenlegi, vagy az éppen esedékes nyeséssel elérhető 
magasságot mértük. A felmérés során minősítettük az egyes fák koronaalak
ját, továbbá a termőrefordulást is. 

Az ültetvénynek referenciaként történő felhasználásával szeretnénk tá
jékoztatást adni az eddigi tapasztalatokról. 

A Vásárosnamény 4 E mintaterület közül 0,8 ha gyertyános-tölgyes klímá
ban, a Tisza hullámterében található. A termőhely típusa időszakos vízhatású, 
mély termőrétegű, vályogos, humuszos öntés. A változó vízhatásra és az idő
szakosan levegőtlen, túlnedvesedett körülményekre vasfoltok, vasszeplők utal
nak. 

A felvétel során 869 törzset regisztráltunk. Az adatok kiértékelésénél nyil
vánvalóan későbbi pótlásból származó kommersz, valamint a bokrosodó ( l em
nél rövidebb ágtiszta törzsű) egyedeket igyekeztünk kiszűrni (173 db). A 
különösen jó növekedésű, egyenes törzsű, megfelelő koronaalakú fákról gyü
mölcsmintát gyűjtöttünk be. Az összegyűjtött adatokból számítottuk 1 ha-ra 
vetítve a körlapösszeget (G—m 2/ha) és a fatérfogatot (V—m 3/ha) az erdészeti 
gyakorlatban használatos kocsányostölgy (KST) fatérfogatfüggvény alapján. A 
helyszíni tapasztalatokból és a számításból kitűnt, hogy 

a kiértékelhető törzsek több mint egyötöde különösebb törzsnevelő met
szések hiányában is 2 m-nél hosszabb ágtiszta törzsmagasságot nevel. 

Az egyes fajtaszármazékokon belül csaknem azonos arányban fordulnak 
elő koronában szétágazó és végigfutú törzsű koronaalakok. Ez a származékok 
variabilitását mutatja. 

Erdészeti hasznosításra az A 117 és a T 2 fajtaszármazékok látszanak 
a legalkalmasabbnak. 

Ezt bizonyítja kiemelkedő vastagsági és magassági növekedésük, megfelelő 
törzs- és koronaalakjuk. A kiértékelt egyedek mintegy 40%-án már ebben a 
korban több-kevesebb termés mutatkozik. A törzsek közel egytizedén fagy
repedések találhatók. Ezek többsége egy foltban koncentrálódik, feltehetően 
a kissé fagyzugos részen. 

Annak érdekében, hogy a telepítési technológiára, az ápolásokra, vegyszeres 
kezelésekre, valamint az ültetési hálózatra vonatkozóan viszonyítási alapunk 
legyen, felvettük egy hasonló korú ültetvényszerű diós adatait is. A tiszacsécsi 
ültetvény 1977—1978-ban létesült, 8X10 m-es hálózatú telepítéssel. Az ültetvény 
talaja enyhén savanyú humuszos öntés, mechanikai összetétele homokos vá
lyog, a mélyebb részeken agyagos vályog. Telepítés előtt 400 q/ha szerves 
trágyát szórtak ki. Telepítés után a fák körül árnyékoló trágyázást végeztek 
(15 kg/tő). A már korábban részletezett módszerrel a vásárosnaményi kísér
letben is megtalálható T 2 és M 10 fajtákból 50—50 törzset vettünk fel. 

Hasonló módon mértünk fel továbbá Túristvándi közelében egy idős (40 éves) 
10 m-ként telepített diófasort a koronavetület adataival kiegészítve. Mielőtt 
az adatokat összevetnénk, szükséges néhány megjegyzést előrebocsátanunk: 



— az ágtiszta törzsmagasság az összehasonlításnál nem játszhat sze
repet, hiszen a kertészeti célú ültetvények metszési módszerei alap
vetően különböznek a szűkebb telepítési hálózatú, erdőszerű ültet
vényektől ; 

— figyelembe kell venni, hogy a kertészeti célú ültetvényeknél, vala
mint a mezőgazdasági táblák mentén levő fasorok (lásd Túristvándi) 
esetében a tápanyag-utánpótlás eltér a kettős hasznosítás céljából 
telepített ültetvényétől. 

A felmért fiatal és idős állományok adatait hasonló korú KST-állományok 
adataival vetettük össze. Ennek eredményét két ábra segítségével szeretnénk 
bemutatni. Az 1. ábrán a vásárosnaményi erdőszerű, a tiszacsécsi gyümölcs
termesztési célú diós és egy gelénesi, hasonló korú kocsányostölgy-állomány 
jellemző adatait láthatjuk. 

A három állomány átlagmagassága hasonló, a legnagyobb átmérőt a tisza
csécsi ritka hálózatba ültetett diós mutatja. Ennek ellenére — a nagyobb 
egyedszám miatt — a vásárosnaményi állomány 1 hektárra vetített fatér-
fogata a nagyobb. A kocsányostölgy-állomány kiugró fatérfogatát a rendkí
vül magas — mintegy 30 ezer db/ha — törzsszám magyarázza. Kiszámoltuk 
a könnyebb összehasonlítás kedvéért az egy fára eső fatérfogatot is és a kö
vetkező értékeket kaptuk: 

vásárosnaményi diós 6,02 m3/törzs 
tiszacsécsei diós 0,11 m3/törzs 
kocsányostölgy-állomány 0,0.03 m3/törzs 

Ezekből a számokból azonban még nem vonhatók le messzemenő követ
keztetések az állományok fiatal volta miatt. Ahhoz, hogy a fatérfogat ada
tok értékelhetők legyenek, idősebb állományokat is összehasonlítottunk. A 2. 
ábrán a túristvándi diófasor, egy gelénesi ugyanolyan korú (40 éves) kocsá
nyostölgyes és egy vágásérettségi korhoz közel álló (86 éves) révleányvári ko
csányostölgy-állomány grafikonját mutatjuk be. Ezen jól látható, hogy az 
idősebb kocsányostölgy-állomány — a vastagsági növekedést kivéve — min
denütt jelentősen nagyobb (három, négyszeres) értékeket ad. Figyelembe véve 
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Fiatal (9—14 éves) dió- (Juglans regia L.) és kocsányostölgy-állományok fatermési 
adatainak összehasonlítása — 1. Dió (Juglans regia L.) erdőszerű ültetvény 9 éves, 
Vásárosnamény; 2. Dió (Juglanas regia L.) gyümölcstermesztési célú ültetvény 14 

éves, Tiszacsécse; 3. Kocsányostölgy-állomány 14 éves, Gelénes 



Idősebb dió- (Juglans regia L.) és kocsányostölgy-állományok fatermési adatainak 
összehasonlítása — 1. Dió (Juglans regia L.) 40 éves, Túristvándi; 2. Kocsányos
tölgy-állomány 40 éves, Gelénes; 3. Kocsányostölgy-állomány 86 éves, Révleányvár 

azonban, hogy kedvező körülmények között egy adott területen ez alatt az 
idő alatt (80—90 év) vágásérett dióállományt hozhatunk létre, ezek az adatok 
másként értékelhetők. Különösen akkor, ha összevetjük a jelenlegi faárakat, 
amihez álljon itt tájékoztatásul egy táblázat: 

Késelési rönk Fűrészrönk 
Fafaj (furnér) I. osztály II. osztály 

ezer Ft/m3 ezer Ft/m3 

szelíddió 37 16,1 10,8 
kocsányos- és 

16,1 10,8 

kocsánytalan 16—17 cca. 7,0 cca. 6,3 
tölgy 

cca. 6,3 

A diónál a legértékesebb választékok esetében több mint kétszeres árbevétel 
várható. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 

megfelelő termőhelyen érdemes kettős hasznosítású, de elsődlegesen fa
termési célú dióállományokat létrehozni. 

Az előzetes elképzelés szerint fenti céloknak megfelelő elegyetlen dióállo
mányok telepítésének fontosabb lépései a következők lennének: 

— Részletes termőhelyfeltárás és — különösen az előzőleg mezőgazda
sági művelésű területeken — bioteszttel szermaradványok vizsgálata. 

— Meteorológiai megfigyelések a fagyzugos területek kiszűrése céljá
ból. 

— Az adott területen optimális fajta kiválasztása, a megfelelő mag-, ill. 
oltványminőség biztosítása. 



— A telepítési hálózat megválasztása. 
— Az eddigi tapasztalatoak szerint egy 20 év körüli állományban az 

5X3 m-es hálózat kialakítása látszik célszerűnek, míg a vágásérett ál
lományban a 150—200 törzs/ha az optimális. Ennek megfelelően a 
telepítési hálózat magvetésénél 5X2 vagy 6X3 m-es lehetne, oltvány 
esetében ennél tágabb hálózat javasolható. Ebből kell még fiatal 
korban a nem megfelelő törzseket szelektálni és 20 éves korra ki
alakítani a fenti hálózatot. 

— Az ápolási munkához és az esetleg szükséges trágyázáshoz jól 
felhasználhatók a gyümölcstermesztési célú dióültetvények kezelésé
nél kialakult módszerek. 

— A metszések, nyesések elvégzésénél azonban elsősorban a megfelelő 
hosszúságú és vastagságú, egyenes, ágtiszta törzs kialakítását kell 
szem előtt tartani. 

— A növekedési erélytől és a koronaalaktól függően, feltehetően az ál
lományok 20—30 éves kora között kell beállítani a növedékfokozó 
gyérítéssel a véghasználati 150—200 törzs/ha darabszámot. 

A dió gyümölcsként történő hasznosításáról részletesen nem akarunk szólni. 
Csupán azt jegyezzzük meg, hogy az előbb elmondottak szerint létrehozható 
állományban jóval kevesebb termés várható, mint az erre a célra kialakított 
ültetvényeken, a kezelések eltérő volta és az ebből származó kisebb növőtér, 
rövidebb, keskenyebb korona stb. miatt. Figyelembe véve azonban a dió 
rendkívül magas világpiaci árát — héjasán 100 deviza Ft/kg — az ebből szár
mazó bevétel sem elhanyagolható, még abban az esetben sem, ha nem szá
molunk évenkénti rendszeres, nagymennyiségű terméssel. 

Ahhoz, hogy pontos telepítéstechnológiát dolgozhassunk ki a dió kettős 
hasznosítására, még sok kutatásra van szükség. Ennek érdekében tervezzük 
különböző — telepítési, fajtaösszehasonlító, valamint elegyítési — kísérletek 
beállítását, létrehozását. 

A vadgazdálkodás terén gyökeres szemléletváltozást sürget az Osztrák Erdészeti 
Egyesület. Mivel a vadállomány az erdő számára már el nem viselhető méreteket 
öltött, erőteljes apasztásra van szükség, olyan hatósági előírások kellenek, amelyek 
ezt elősegítik. Részleteiben többek között a következőket tartják szükségesnek: 

— az erdő—vad viszonylatában az erdő kell. előnyt élvezzen; 
— szabadulni kell a túlhajtott trófeakultusztól: 
— a lelövési tervek — amennyiben egyáltalában szükségesek — az erdő állapotá

ra, kell, hogy alapozódjanak; 
— lazítani kell a vad minősítésén, mert ez egyik legnagyobb akadálya az apasz-

tásnak; 
— a tervben szereplő számok alsó határt képezzenek és ezek teljesítését erőseb

ben károsított területeken hatóságilag ellenőrizni kell; 
— meg kell szüntetni minden olyan tilalmat, ami megnehezíti a lelövést; 
— a lelövési irányelvek tanácsok legyenek, de ne hatósági előírások; 
— a tilalmi időket rövidíteni szükséges; 
— korlátozni kell az etetést. 

Az utóbbi években az ország egész területén bevezették az ellenőrző kerítéseket, 
és ezek már szemléletesen mutatják, hogy vad ellen védve a növényzet milyen 
gyorsan regenerálódik és milyen gazdagon áll be a természetes újulat. 

(ÖFZ, 1990. 6., Ref.: Jéróme R.) 



A KÖZJÓLÉTI ERDŐGAZDÁLKODÁS 
KÖLTSÉGÉRŐL A MECSEKBEN 

DR. PAPP TIVADAR 

Erdeink többcélú hasznosítása (termelés, védelem, üdülés) sajátos 
helyzetet teremtett az erdőtervezés és erdőgazdálkodás számára. Sajátos 
azért, mert a fatermelési és védelmi rendeltetésű állományok egységes 
elvek szerint tervezhetők és ennek megfelelő az előírások végrehajtása. 
Nem ilyen egyértelmű a gazdálkodás és tervezés a közjóléti (üdülés, 
sport, turisztika) erdeinkben. Növeli a gazdálkodás gondjait az a tény, 
hogy ezekben az erdőkben valamennyi fahasználati beavatkozás a nem 
mindig szakértő, de annál kritikusabb kirándulók szeme előtt zajlik. 
A közvélemény csak ítél, de nem mérlegel. Vajon nekünk erdészeknek 
van-e lehetőségünk mérlegélésre? 

Erre a kérdésre igyekszem mindkét oldalról konkrét példán keresztül 
választ adni. Tervezői tevékenységem mellett úgy vélem egyfajta gazdál
kodói magánvéleményt is képviselhetek, mivel a tárgyalásra kerülő 
árpádtetői erdészetnek kilenc évig voltam a vezetője. 

Pécs városát északról a Városi Tanács parkerdeje és a Mecseki EFAG 
árpádtetői erdészetéhez tartozó állományok határolják. Elsődleges rendeltetés 
szerint a teriilet 59,4 % -a a fatermelési és 40,6 % -a különleges (üdülés, természet
védelem, sport-turisztika) rendeltetésű. A gazdálkodás szempontjából igen 
lényeges szempont a vágásérett és ahhoz közelálló állományok aránya, ame
lyet területi és fatérfogati adatokkal együtt a táblázat mutat be: 

Korosztály 
Össz. terület ha 
különleges ha 

% 
fatérfogat e. m 3 

különleges e.m 3 

0/. 

Az adatokból látható, hogy az értéket képezó' idős állományok uralkodó 
hányada tartozik a közjóléti rendeltetésű erdők közé. Különösen igaz ez, ha 
figyelembe vesszük, hogy a 100 év feletti kocsánytalan tölgyesek 68,4%-a, 
és a tölgy elegyes bükkösök 63,9 % -a kezelendő ilyen módon. És ekkor vetődik 
fel az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen módon? 

Számos erdőtervi tárgyalás nyitott kérdése a természetvédelmi területekkel, 
valamint a közjóléti erdőkkel szembeni igények kielégítése. Ekkor már konkrétan 
kell fogalmazni a következő kérdésekben: vágásérettségi kor, felújítási mód, 
felújítás időtartama, egyéb fahasználati beavatkozások ideje, erélye stb. 
A felmerülő tervezési, majd gazdálkodói problémákat konkrét példán keresztül 
célszerű elemezni. Erre a célra kiválóan alkalmas az árpádtetői erdészet 
Misina-kant avari erdőtömbje. A tömb uralkodó állománytípusai a gyertyános 
kocsánytalan tölgyes, kislevelű hárs, molyhos tölgy, virágos kőris eleggyel, 
továbbá a gyertyánnal — egyedül itt a Mecsekben — mészkövön kialakult 

81—90 91—100 100— mindösszesen 
600,3 475,1 578,7 6593,1 
231,6 261,3 391,0 2681,5 

38,6 54,9 67,6 40,6 
248,4 193,8 255,2 1741,9 

79,4 92,0 170,5 688,2 
31,9 47,5 66,8 39,5 



bama rendzina, tavaszi aszpektusban az egész területen a medvehagyma 
(Attium ürsinum) az uralkodó] lágyszárú. Az állományok elegyaránya szerinti 
megoszlás a következő: 

K T T 58 % , B 25 % , Gy 7 % , KST 4% , MOT 3 % , V K 3 % 
A 100 év feletti állományok 91,0 ha-t ölelnek fel, átlagkoruk 110 év, eredetük 

sarj. Mivel vágásérett erdőkről van szó, nem érdektelen materiális értékük 
sem. Tehát csak fahasználati oldalról nézve a jelenlegi értékesítési árakat, 
kialakult választékarányokat és termelési költségeket figyelembe véve 77 millió 
forint árbevétel érhető el letermelésük esetén. 

Az Erdőtervezési Útmutató szerint a közjóléti állományokban a vágásérett
ségi kort csak addig lehet felemelni, amíg műszakilag hasznosítható faanyagot 
kapunk, az állomány megfelel elsődleges rendeltetésének. A vágásérettségi 
kort esetünkben a termőhely és az állapot határozza meg. Száraz termőhelyen 
a tölgy, még a sarj eredetű is eltartható 120—-130 évig műszaki károsodás 
nélkül. Üde, félnedves vízgazdálkodás esetén már minden további év érték
vesztést okoz. Az OKTH érvényben levő rendelete értelmében hegyvidéken 
egy erdőrészleten belül 5,0 ha-nál nagyobb, összefüggő tarvágással nem kezel
hetők a védelmi rendeltetésű erdők. A fahasználat folytatására csak kifogás
talan szakmai minőségű, befejezett erdősítés után kerülhet sor. A 91,0 ha-t 
kilenc, átlagosan 10 ha nagyságú erdőrészlet alkotja, tehát valamennyi mini
mum két ütemben termelhető. Ez azt jelenti, hogy legalább 10—15 év szükséges 
az utolsó állományrész letermeléséhez. Külön figyelmet érdemel, hogy az 
ökológiai adottságok alapján a terület 40—50 % -án megvan a természetes fel
újítás lehetősége. A többi erdőré.szletben alátelepítés után tarvágásos felújítás 
végezhető. 

A tervezési elvek ennek megfelelően előírják a felújítások megkezdését 
aljnövényzet vágás után alátelepítéssel. A sikeres alátelepítést követően, 2—3 
év múlva indokolt az anyaállomány levétele, az igen változatos kitettség és 
terepadottságokra való tekintettel maximum 1,0—2,0 ha-os foltokban. Ez 
utóbbi nagyságrendet még — az anyaállomány alatt most is jelen levő, és 
rendkívüli vitalitással bíró — kislevelű hárs elleni hatékony ápolási tevékeny
ség is indokolja. Mivel a városi parkerdőhöz közvetlenül csatlakozó területekről 
van szó, kiemelt figyelem középpontjában állanak, ahol a tölgyes helyett 
csak tölgyest, és nem hársat vagy gyertyánt kell felújítani. Az alátelepítést 
követő állomány alatti ápolás elengedhetetlen feltétele a véghasználat meg
kezdésének. 

Az elmondottakból —• úgy vélem — kiderül, hogy itt belterjes, rendkívül 
nagy élőmunkaigényű, ugyanakkor a többszöri visszatérés miatt fahasználati 
szempontból kimondottan költséges tevékenységet kell végezni a gazdálkodónak 
azért, hogy megfeléljen a társadalmi elvárásoknak a közjóléti erdőkben. Az üzem
szerű véghasználatokban mindez egy, vagy két felvonulással elvégezhető. 
Űgy vélem, hogy elsősorban a társadalom érdekében végzett különleges 
szolgáltatások többletköltségeit nem egyedül a gazdálkodónak kell viselnie. 
Egyes nyugati államokban ezt az értékkülönbözetet az állam megtéríti a 
gazdálkodónak. 

A többletköltségen túlmenően igen jelentős az az anyagi kár, amely a 
továbbtartás eredményeként a faanyag műszaki értékcsökkenéséből adódik. 
Kevésbé vitatható ez esetünkben is, ahol a felsorolt sarjeredetű állományok 
130—140 évesek lesznek a tarvágás idején. Bármennyire szabadáras termék 
lesz a faanyag — úgy vélem — a csökkenő iparifa-hányad mellett érdemben 
nem nő a sarangolt választékok ára olyan ütemben, mint a termelési költség. 



Következésképpen az üzemszerű, pontosabban üzemi méretű (5—10 ha) 
felújítási költségek megtermelése is veszélybe kerülhet. 

Joggal vetődik fel a kérdés: ilyen önfinanszírozó közjóléti erdőgazdálkodás
tól elvárható-e a társadalmi igények maradéktalan kielégítése? Úgy vélem 
egyáltalán nem. Igenis szükség van a költségek megosztására és bizonyos arányú 
átvállalására, ellenkező esetben nem várható előrelépés ezen a területen. 
Megítélésem szerint: 

— erdőrészlet mélységben fel kell mérni valamennyi közjóléti rendeltetésű 
állományban végzendő munka költségigényét; 

— össze kell vetni a hagyományos erdőgazdálkodási gyakorlat azonos terüle
teinek költségigényével; 

— a gazdálkodói, majd országos szinten összeállt adatokból megtudható, 
hogy egyáltalán milyen nagyságrendű feladattal kell foglalkoznunk szak
mailag és pénzügyileg; 

— felmérhető az állományok esetleges túltartásából bekövetkező értékvesz
teség, amely egyértelműen a kezelő vesztesége; 

— a környezetvédelem hivatalos intézményének részt kell vállalnia a többlet 
költségekből; 

— rangsorolni kell a kiemelt területek üdülőerdeit a kevésbé terhelt területek
kel szemben. 

Amíg a közvélemény elé nem tárunk konkrét egyenleget, csak nőhet szak
mánk presztízsvesztesége ezen, a reflektorfényben álló területen. 

HAZÁNK VÉDETT FA-
ÉS CSERJEFAJAI IV. 

Szedrek, rózsák 

A Rubus nemzetségbe tartozó málna 
(R. idaeus L.), hamvas szeder (R. cae-
sius L). és a rendkívül változékony földi 
szeder (R. fruticosus agg. L.) vágásterüle
teink, parlagterületeink kellemetlen nö
vényei. A nemzetség másik két hazai fa
ja közül a molyhos levélfonákú. sárgás
fehér szirmú, fényes, fekete termésű 
molyhos szeder (R. canescens DC.) a Ma-
gyar-Közép-hegység száraz tölgyeseiben, 
cserjéseiben viszonylag gyakori, míg a 
kövi szeder ritka, ezért védelmet élvez. 

Kövi szeder 1000 Ft 
(Rubus saxatilis L.) 

Alig tüskés növény, meddő sarjai in-
daszerűen leterülők, nem fásodók. Virá
gos ágai 10—30 cm magasak, levelei 
hármasak, szirmai fehérek, felállók, ter- Köri szeder (Rubus saxatilis L.) 
méscsoportja a málnához hasonlóan pi
ros. Euro-Szibéria montán-szubalpin ré
giójában él. Hazánkban a Tornai-Karszt
ról, a Bükkből és a Bakonyból ismert, 
a zempléni-hegységbeli Telkibányáról bi- Főként szurdokerdőkben, ritkábban szik-
zonytalan előfordulási adatai vannak, lai bükkösben találjuk. 



Magyarországról eddig közel harminc 
vadrózsafajt írtak le, melyekre általában 
a rendkívüli változékonyság, nagyfokú 
hibridizációs képesség jellemző. Főként 
cserjésekben, erdők szélén, utak, mezs
gyék mentén teremnek. Két fajukat ré
szesítjük védelemben. 

Havasal,ji rózsa 1000 Ft 
Rosa pendulina L . 

Tüskétlen (!) cserje, kétszeresen fű-
részes levélkékkel. Virágai élénk vagy 
sötét rózsaszínűek, kocsánya később le
hajlik, bókol, termése hosszúkás, na
rancsvörös. Közép-Európában honos, ná
lunk az Északi-Középhegységben, a 
Zempléni-hegység, Tornai-Karszt, Bükk, 
Karancs, Mátra, Börzsöny, illetve a Nyu
gat-Dunántúlon a Kőszegi-hegység és a 
Vendvidék (Felsőszölnök) montán bük
köseiben, szurdok- és sziklaerdeiben, er
deifenyveseiben él. 

Havasalji rózsa (Rosa pendulina L.) 

Szentendrei rózsa 2000 Ft 
(Rosa sancti-andreae DEG. et. TRTM.) 

Tarackoló, vastag ágú cserje. Levél
kéi deresek, mindkét oldalon bársonyo-

Szentendrei rózsa (Rosa sancti-andreae 
(DEG. et TRTM.) 

Csapody Vera rajzai 

+ Rosa saneti-afujreaa 
• SoaS pondulina 

san szőrösek, alul mirigyesek. Az egész 
növénynek kellemes terpentinillata van. 
Virágai élénk rózsaszínűek, a szirmok 
külső peremén leváló mirigyes függelé
kek sorakoznak. Csipkebogyói korán, már 
augusztusban érnek, cseresznyenagysá-
gúak, sötétvörösek, durva sertékkel bo
rítottak, s C-vitamintartalmuk megha
ladja az összes hazai rózsáét. A 20-as 
évek elején Trautmann Róbert építész 
fedezte fel, s Degen Árpád neves bota
nikusunkkal együtt vezették be a tudo
mányba. Közép-Európában lelőhelyeit 
többnyire kultúrkörnyezetben (sövények
ben, felhagyott kertekben, temetőkben) 
találjuk. Hazánkban klasszikus termőhe
lyét a szentendrei Pismány-hegyen, egy 
kertben, még 1944-ben védetté nyilvání
tották, később a tiszántúli Prügy köz
ség temetőjéből is előkerült. A szentend
rei rózsa fontos kultúrreliktum-fajunk. 

Bartha Dénes 



Alapítványi közgyűlés keretében, ünnepélyes hangulatban került sor Budapesten, 
1990. április 26-án, az Erdészeti Információs Központban létrehozott „Wagner Ká-
roly-alapítvány" okmányának aláírására. Az alapítvány első hozzájárulóit és az 
azt kezdeményező Magyar Hitelbank képviselőit dr. Berdár Béla, a Pilisi Állami 
Parkerdőgazdaság főigazgatója köszöntötte, majd méltatta a nemes szándékkal lé
tesített alapítvány jelentőségét, az évszázados egyesületi könyvtár további fenntar
tásának lehetőségét. Dr. Herpay Imre, az OEE elnöke is köszönetét fejezte ki az 
alapításban részt vevő szervek és intézmények vezetőinek, képviselőinek azért a 
megértő segítségért, amely lehetővé tette az alapítvány megindítását. Reményét 
fejezte ki, hogy a támogatás további, szélesebb körű megértésre talál az erdészeti 
szervezeteken túl tagságunk és az erészeti szakemberek körében is. Ezt követően 
dr. Berdár Béla bejelentette, hogy az alapítvány elnevezésére még további négy 
javaslat érkezett. A közgyűlés az eredeti elnevezés mellett foglalt állást, a követ
kező megfontolás alapján. 

Egyesületünk történetéből ismeretes, hogy Wagner Károly 1879. december 21-én 
bekövetkezett halálát követően, 1880. január 25-én tartott választmányi ülésen 
Bedő Albert titkár, mint az ERDÉSZETI LAPOK szerkesztője, a lap útján gyűjtést 
indított Wagner Károly emiékére oly alapítvány megtételével, amelynek célja az 
erdőtisztek segélyre szorult özvegyeinek és árváinak évenként segélyt adni. Ez az 
alapítvány a második világháború végéig élt. A Wagner Károly elhalálozását be
jelentő szerkesztői (Bedő Albert) emlékezés ismertetése: 

... míg élni fog Magyarország földjén hazáját szerető és annak javát 
szolgáló erdész, tisztelje a „Wagner Károly" nevet, mert ő volt közü
lünk az első, ki szakunk tudományának a toll üdvös útját az „ERDÉ
SZETI LAPOK"-ban megnyitotta ... 

mint intelem hatotta át a közgyűlés résztvevőit és támasztotta alá a „Wagner Ká-
roly-alapítvány" elnevezést. Tette annál is inkább, mert az intelem gondolati kap
csolatrendszerének tárgyi bizonyítéka a házban elhelyezett magyar erdészeti szak
irodalom több ezres kötete, míg szellemi értéke a hasznosításban való munkálkodás. 
Az intelem emlékezésére utal az is, hogy a hazáját szerető erdésznemzedék, a ma 
erdésztársadalma jövőt szolgáló feladatai végrehajtásában, s megvalósításában vál
tozatlan akarattal munkálkodik. (Riedl Gyula) 

Az erdészettörténeti szakosztály Budapesten, a Csillagvölgyi úti erdészeti infor
mációs központban tartotta ülését. Az előzetesen kiadott napirendtől eltérően leg
először az ülés székhelyét, illetve az OEE könyvtárát tekintették meg. A könyv
tárat Riedl Gyula mutatta be, aki megfelelő történeti ismertetést is adott. A szak
osztály tagjai kifejezték azon kívánságukat, hogy minél előbb használni lehessen 
az egyesület új helyre költözött könyvtárát. 

A könyvtárlátogatást követően az épület tanácstermében dr. Oroszi Sándor az 
első előadónak, Hajdú Istvánnak adott szót. Hajdú a magyar erdőgazdálkodás ki
alakulásáról, fejlődéséről beszélt. Az erdőgazdálkodás korszakait a somogyi részek 



erdészeti emlékeinek bemutatásával ismertette. Különösen érdekes volt előadásának 
azon része, amelyben a Somogyban lévő viszonyokat az ország más részeivel ha
sonlította össze. Az előadáshoz dr. Nagy Domokos Imre szólt hozzá, aki további 
adatokra, forrásokra (például a „Tudományos Gyűjtemény" cikkeire) hívta fel a 
figyelmet. A második előadó, Szakács László „Töredékek egy reformkori erdészeti 
szakíró, Tomaschek Ede munkásságához" címmel tartott előadást. Többéves kuta
tási eredményeit most tárta a szakmai nyilvánosság elé. Kitért a reformkori erdész 
életpályára, majd három könyvét ismertette. Űj, a szakirodalomból alig ismert 
tényekkel bizonyította, hogy Tomaschek Ede erdészeti elgondolásokkal igyekezett 
Magyarország viszonyain javítani. Az előadás után több hozzászóló (dr. Csőre Pál, 
dr. Nagy Domokos Imre, dr. Hegyi Imre, dr. Király Pál) méltatta a vállalkozás ered
ményeit. A Tomaschek szolgálati helyén felmerült problémákról vita alakult ki, 
amely azzal végződött, hogy mi elsősorban az elméleti munkái alapján ismerjük 
a reformkori erdészt. A harmadik napirendi pontként az egyesület választási bi
zottsága által kiírt választás került lebonyolításra. Dr. Csőre Pál vezette le a szak
osztály vezetőségének választását. Bevezetőben felolvasta az eddigi elnök, dr. Hiller 
István levelét, aki nem kíván a következőkben a szakosztály elnöke lenni. Meg
növekedett feladatai, másirányú elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy a követ
kező ciklusban is elláthassa az elnöki feladatokat. A szakosztály elnökének és a 
szakosztályközlemények szerkesztőjének dr. Oroszi Sándort javasolja. A szakosztály 
elfogadta a javaslatot, és egyhangúlag megválasztotta az OEE erdészettörténeti 
szakosztály elnökévé. Az eddigi titkárt, dr. Kovács Jánost pedig megerősítette tiszt
ségében. A szakosztály röviden megtárgyalta az eddig végzett munkát, majd az új 
elnök ismertette elképzeléseit. Tájékoztatást adott a szakosztályközlemények újbóli 
megjelentetésére azzal, hogy a következő kötet előállításához a pénz rendelkezésre 
áll és újabb kötetek megjelentetésére is ígéret van. Tehát munkára, kiterjedt fel
táró, feldolgozó munkára hívott fel. A szakosztályülés baráti beszélgetéssel fejező
dött be. (Dr. Oroszi S.) 

Az egyesület könyvtárának fejlesztése és üzemeltetése céljából létrehozott 

# 

Wagner Károly-alapítványhoz 

1990. március 31-ig beérkezett hozzájárulások: 

Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 
Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
MN Veszprémi Erdőgazdaság 
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
ÉRDÉRT Vállalat 
Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat 
Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaság 
Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság 
„Bedő Alberf'Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Asotthalom 
Budapesti Erdőfelügyelőség 
Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
Lignimpex Külkereskedelmi Vállalat 
ERFATERV 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdészeti Szakközépiskola, Mátrafüred 
„Kiss Ferenc" Erdészeti Szakközépiskola, Szeged 
Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség 
Fővárosi XII. ker. tanács 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 

1 000 000,— Ft 
500 000 — Ft 
500 000.— Ft 
300 000— Ft 
300 000.— Ft 
200 000— Ft 
200 000,— Ft 
200 000— Ft 
100 000,— Ft 
100 000,— Ft 
100 000 — Ft 
100 000,— Ft 
80 000,— Ft 
50 000,— Ft 
50 000,— Ft 
50 000— Ft 
40 000— Ft 
25 000,— Ft 
20 000 — Ft 
20 000 — Ft 
20 000 — Ft 
10 000.— Ft 

200 000— Ft 



Az erdőhasználati szakosztály március 29-én, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnál 
tartott kihelyezett ülést. A rendezvény programja: Terepi számítógépek a fahasz
nálatiján. Czizmazia András informatikai osztályvezető köszöntötte a szakosztályt 
és tartott rövid ismertetőt a témával kapcsolatban. Jablonkay Zoltán az ERTI tu
dományos osztályvezetője előadásában és a terepen mutatta be a PSION XP típusú 
terepi számítógépet. A számítógép alkalmas többek között: a primer faanyag szám
bavételére, az erre a célra kialakított programcsomag segítségével. A terepen tör
ténő alkalmazás bemutatására a visegrádi erdészet egyik vágásában került sor. Az 
itt felvett adatok a gazdaság központjában felállított IBM PC számítógépre kerül
tek átvitelre. Ezen a számítógépen az adatok többcélú feldolgozására nyílik lehe
tőség. Az adminisztráció csökkentése mellett az erdőhasználati és fakereskedelmi 
döntésekhez is gyors információt nyújt. A látottakkal kapcsolatban élénk vita 
alakult ki, amelynek lényege, hogy a jövő útja a számítógépes adatfelvételezés, 
amely a gyakorlatot megfelelően kiszolgálja. A bemutatott eljárás üzemi kipró
bálása, illetve elterjesztése javasolható. 

A szakosztályi vezetőségválasztást követően ez volt az első rendezvény, így dr. 
Andor József újraválasztott szakosztályvezető itt köszönte meg a bizalmat. Méltatta 
dr. Pethő József volt titkár munkáját és köszöntötte Ormos Balázs új titkárt, aki 
ismertette a szakosztály elé tűzött szakmai célokat és az 1990. évi programot. Hoz
zászóltak: Czizmazia András, dr. Andor József, Hegyi István, dr. Pethő József, 
Bakó Csaba, Garamszegi István, Ferenczi Tamás, Ormos Balázs. (Ormos Balázs) 

* 

A XXII . európai erdészeti északi síversenyt ez évben Ausztriában rendezték meg. 
Az osztrák kollégák kedves meghívására viszonylag nagy számú csapattal tudtunk 
részt venni a rendezvényen. Mivel a hazai bajnokság hóhiányában elmaradt, ezért 
a versenyzők az induláskor találkoztak először, örvendetes, hogy egyetemünk két 
hallgatója is a résztvevők között szerepelt. A versenyt a szokásos szakmai program 
előzte meg. Az ossiachi erdészeti oktatási intézményben a természetszerű erdő
gazdálkodás kérdéseiről, az erdők szociális-üdülési funkcióinak jelentőségéről hall
hattunk érdekes előadásokat. A szakmai bemutató keretében a résztvevők korszerű 
erdészeti gépekkel, elsősorban áthelyezhető kötélpályákkal ismerkedhettek meg. 

Az egész Európában tapasztalható hóhiánynak tudható be, hogy a korábbi évek
hez képest viszonylag kevés, „csak" mintegy 700 résztvevő állt rajthoz. A futamo
kat kitűnő hóviszonyok mellett, Feistritztől mintegy 60 km-re, az 1700 m magas
ban fekvő, Schönfeld nevű síterületen rendezték meg. Kiemelkedő eredménynek 
számít Bozsik Anna 3. helye a női felnőtt mezőnyben, kategóriájában Kiss Zoltán 
és Nagy Tamás 4., női váltónk 5. helyezése. (Gerely Ferenc) 

* 

A Csongrád megyei csoport (Szeged) 
szakmai bemutatóval egybekötött tapasz
talatcserét szervezett a DEFAG ásott
halmi erdészete területére március 14-
én. A rendezvény házigazdája Polner 
Frigyesné erdészetvezető volt, aki mun
katársai segítségével az alföldi erdei- és 
feketefenyvesek első tisztításának elvég
zését mutatta be különböző korú (6—12 
éves) állományokban. Bemutatták és 
költség-összehasonlító adatokkal ismer
tették a korán elvégzett nevelővágás elő
nyeit, valamint a gyökérrontó tapló el
leni, Phenofiílal történő védekezés sike
rességét . 

Március hónapban, Kistelek város te
rületén, a kisteleki erdészet szakemberei 
fásítást végeztek az erdőfelügyelőség ál
tal biztosított fásítási anyaggal. Mint
egy kettőezer fácskát ültettek el a vá
ros utcáiban. (Sere Ferenc) 

Lotterhoff Ottó erdőmérnök 1990. már
cius l-jén, váralanul elhunyt. Szelestye-
hután, 1913-ban született. Gödöllőn érett
ségizett, majd 1940-ben szerzett erdőmér
nöki oklevelet. Első munkahelye az egye
temen, a földméréstan tanszéken volt, 
1942-ben Erdélybe került, a nagybányai 
erdőigazgatósághoz. A háború befejezé
se után is munkahelyén maradt, azonban 
közel két évig hiába várt erdőmérnöki 
alkalmazására. Visszatért Magyarország
ra, a szombathelyi erdőigazgatósághoz, 
ahol a szentpéterfai erdőgondnokságra 
nevezték ki. Ennek megszűntével, 1950-
ben, Somogyba került, először a barcsi 
erdőgazdaság főmérnöke lett, utána át
szervezéssel a Nagyatádi Állami Erdő
gazdaság főmérnöke volt, annak 1961-
ben történt megszűnéséig. Ezt követően 
Kaposvárra került, és mint a Dél-somo
gyi Állami Erdőgazdaság főmérnöke dol
gozott, 1973-ban történt nyugalomba vo
nulásáig. 



Martos András erdőmérnök, nyugal
mazott egyetemi adjunktus, 1990. április 
2-án, csendben elhunyt. Három és fél 
évtizedig volt az egyetemen a meteoro
lógiai oktatás gondozója, kevés azoknak 
a kollégáknak a száma, akik nem az ő 
szavaival ismerkedtek meg a szakmánk 
érdekes és fontos területével. 1922-ben 
született erdészcsaládból, a Somogy me
gyei Eddén. 1940-ben iratkozott be az 
akkori József nádor Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem soproni Erdőmér
nöki Karára. Tanulmányai befejezté
vel tervező- és építőmérnökként számos 
erdészeti út megalkotásában játszott je
lentős szerepet. 1952-ben került Botvay 
Károly tanszékére oktatónak. Kezdetben 
csak a gyakorlatokat vezette, később az 
előadások tartását is átvette. 1983-ban 
vonult nyugdíjba. A hazai erdők mikro-
klimatikus viszonyainak megismerésé
ben maradandót alkotott, több jegyzetet 
készített, pontos és lelkiismeretes okta
tó- és nevelőmunkájáért miniszteri és 
rektori dicséreteket kapott több alka
lommal. Értő és meleg szívű gondozója 
volt éveken keresztül az ezüst-, arany- és 
gyémántdiplomás kollégák ügyeinek. Áp
rilis 6-án kísértük végső nyughelyére a 
soproni Szent Mihály-temetőben. 

Tóth László okleveles erdőmérnök, 
nyugalmazott egyetemi adjunktus. 1990. 
március 19-én, 35 éves egyetemi oktatói 
szolgálat után, életének 63. évében vá
ratlanul elhunyt. Galgamácsán született, 
1927. december 28-án, édesapja erdész 
volt. 1948-ban iratkozott az egyetem er
dőmérnöki karára. Oklevelének megszer
zése után, 1952-től, a hódmezővásárhe
lyi, majd a veszprémi erdőtelepítési ál
lomáson dolgozott beosztott mérnökként. 
1953-ban az egyetem elektrotechnikai 
tanszékére került tanársegédnek, ahol az 
elektrotechnika c. tantárgyat tanította a 
bányamérnök-hallgatóknak. Onnan 1961-
ben áthelyezték a fatechnológiai tanszék
re, ahol 1962-ben adjunktusi kinevezést 
kapott, mely beosztásban dolgozott 1988. 
évi nyugdíjazásáig. Sok tanszéki kuta
tásnak volt közreműködője, amelyek so
rán az oktatásnál tőle megszokott pre
cizitással tevékenykedett. A hallgatók 
tisztelték és becsülték. Volt tanítványai 
közül többen felkeresték, közvetlen mun
katársai a tisztelet mellett a bánatát is 
elfedő humoráért szerették. 

* 
Zsarnay István erdőmérnök 1990. már

cius 18-án, életének 67. évében, Baján 
elhunyt. 

Űj belépő 

Szanyi László erdőmérnök, Vancouver, 
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