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„Pusztul a nemzeti múltunk! Kell,
hogy a szellem letisztuljon és 

tudjon tisztálkodni, egészséget ápolni” 
(„Bessenyei Gy.)

A Szeniorok Tanácsa 2010. február
12-én tartotta évnyitó rendezvényét az
OEE 425. sz. tárgyalójában. Az elnök
köszöntötte az elõadót, a tagságot, elsõ
alkalommal megjelent szeniorokat,
majd indítványára, az utolsó ülésünk
óta meghalt dr. Madas László kollé-
gánkra a szokásos módon kegyelettel
emlékeztek. 

Következõkben az elnök felkérte dr.
Nagy Dánielt, az FVM fõosztályvezetõ-
jét „Erdészeti politika idõszerû kérdé-
sei” címû elõadásának megtartására re-
mélve azt, hogy ily módon tájékozód-
hatunk az új Erdõtörvény fontosabb ré-
szeirõl, az újszerû részletekrõl; továbbá
azt, hogy a korosztályunkat foglalkozta-
tó kritikus kérdésekre megnyugtató vá-
laszokat kapunk. 

Az elõadásból kiemelt fontosabb
részletek:

Az új erdõtörvény módosítását szük-
ségessé tették az elõzõ törvény óta be-
következett változások; az átrendezõ-
dött tulajdonviszonyok, az erdõfenntar-
tási alap megszûnése, a megkezdett ter-
mészetközeli, gazdálkodási módszerek,
az illegális fakitermelések elleni haté-
konyabb fellépés, illetve az új szabá-
lyok szerinti támogatási feltételek figye-
lembe vétele stb. 

Az új, az erdõkrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról (Evt.) szó-
ló 2009. évi XXXVII. törvény számos
korábbi szabályozást pontosított, több
új jogintézményt vezetett be, a jelentõ-
sebbek: 

• Átalakult az erdõ definíciója. Az új
Etv. erdõnek tekinti mindazt, amit
az Országos Erdõállomány Adat-
tár erdõként tart nyílván, másrészt
a tv.-i feltételeknek való megfele-
lés mellett, irányadó a természet-
beni állapot. 

• Az új Etv. korlátozottan forgalom-
képessé, illetve forgalomképte-
lenné nyilvánítja a kizárólagos tu-
lajdonban álló állami erdõket, szi-
gorúan szabályozza azt, hogy ki
kezelheti.

• Elõírja az erdõre vonatkozó erdõ-
gazdálkodási szerzõdések garan-
ciális tartalmi elemeit, pontosítja
az erdõgazdálkodói nyilvántartás
szabályait.

• A kisebb tulajdonosok védelmé-
ben bevezeti az erdõfelújítási biz-
tosíték jogintézményét.

• Civil részvétellel létrehozza az Or-
szágos Erdõ Tanácsot a társadalmi
egyeztetések megteremtése érde-
kében.

• A törvényben is nevesíti az üzem-
mód fogalmát, lehetõvé téve a vá-
gásostól eltérõ üzemmódok alkal-
mazásának adminisztrációját, ellen-
õrzését.

• A többlépcsõs engedélyezési eljá-
rások ésszerûsítésével csökkenti
az adminisztrációs terheket, növel-
ve a terepi ellenõrzés lehetõségeit.

• A korábbinál részletesebben sza-
bályozza az erdõgazdálkodási és
erdõvédelmi bírság tényállásait.

• Megteremti az illegális fakiterme-
lés elleni hatékonyabb fellépés
eszközrendszerét stb..

Az új erdõtörvény környezetvédelmi
szempontból jelentõsebb változásai:

• A törvény bevezeti a természetes-
ségi állapotra vonatkozó jogintéz-
ményt.

• A korábbi hármas rendeltetésû er-
dõknél, az állami tulajdonú er-
dõkben elõírja a folyamatos erdõ-
borítást biztosító, átalakító üzem-
mód fokozatos, területi hányad
szerinti bevezetését.

• Védelmi, közjóléti és az elsõ há-
rom természetességi kategóriába
tartozó erdõkben megtiltja a tar-
vágás alkalmazását.

• Erdõ és fásítás telepítésénél termé-
szetszerû erdõ, valamint védett te-
rületek 200 méteres körzetében
korlátozza az idegen fajok alkal-
mazását.

• A véghasználati területek nagysá-
gát korlátozza.

• Az erdõvédelmi szolgálat létreho-
zásával elõsegíti az erdõk foko-
zottabb védelmét.

• A nem védett, Natura 2000 erdõk
esetében elrendeli az üzemtervi
elõírások felülvizsgálatát.

Az elõadás kapcsán számos kérdés
merült fel és hozzászólók voltak: dr.
Váradi G., dr. Halasy Gy., dr. Király P.,
dr. Szász T., dr. Varga T., Halász A.,
Köveskuti Gy., Balsai M. Észrevételeik a
következõkben összegezhetõk:

A kritikus kérdések egyike volt az er-
dõfenntartási alap megszüntetése, de a
kapott válaszok az aggodalmak jelentõs
részét eloszlatták. A pályáztatás egy esz-

köz, de nemcsak a forrás megszerzésé-
vel, rendelkezésre bocsátásával, hanem
az erõsebb ellenõrzési joggal lehet hatá-
sosabb. Az eredmény terhére végzendõ
többletfeladatok fedezetét ellentétesen
befolyásolja a többletadminisztráció és
az elõírt profitigény! Általában felmerült a
vagyonbiztonság feltételeinek behatáro-
lása, különös tekintettel az esetleges pia-
ci meghatározottságú holding jellegû ke-
zelési formára. A jövedelmezõség és az
erdõ forgalomképtelensége arányos biz-
tosítási keretei nélkülözhetetlenek a tar-
tamos erdõkezeléshez. A szakmai igé-
nyek érvényesítéséhez erõsíteni kell a
kommunikációt is.

Az elnök megköszönve az elõadó ki-
merítõ, szakszerû és a szak iránt elköte-
lezetten megosztott gondolatait, figyel-
mébe ajánlva a tagság tapasztalatát, to-
vábbi eredményes munkát kívánt és e
napirendet lezárta.

A megjelent tanácskozási jogú ta-
gok közül a törzstagok sorába válasz-
tották: Kondor Endrét és Köveskuti
Györgyöt. Továbbiakban dr. S Nagy L.
elnök megköszönte a tagság eddig bi-
zalmát, a munkájához nyújtott segítsé-
gét az elnöki, ill. titkári tisztségüket fe-
lajánlották a tagságnak, majd javaslatot
tett a további elnöklésre dr. Szász Ti-
bor tiszteleti elnök személyében, akit a
tagság egyhangúan megszavazott.  

A vezetõség-választás részleteit jegy-
zõkönyv tartalmazza, amelynek vég-
eredményeként dr. S Nagy Lászlót újra
választották elnöknek, Halász Gábor
kollégát elnökhelyettesnek. Az elnök
megköszönte a bizalmat jelezve, hogy
új munkatársával a megkezdett munkát
igyekeznek eredményesebbé és tartal-
masabbá formálni. Más tárgy nem lévén
az ülést bezárta.

Dr. S. Nagy László
* * *

„A természetben, a versenynél sok-
kal fontosabb rendezõ elv az együtt-

mûködés!”
(D.C Corten A.) 

A Szeniorok Tanácsa 2010. március
30-án tartotta soron következõ rendez-
vényét az OEE 425. sz. tárgyalójában. 

Dr. S Nagy László elnök köszöntötte
a megjelenteket, elõrebocsátotta, hogy
elsõ napirendként – a meghívóban is
jelzettek szerint – szervezeti kérdések-
kel foglalkoznak, de csak addig, amíg
az elõadó megérkezik, majd a fennma-
radt kérdéseket az elõadás után folytat-

A Szeniorok Tanácsának ülései
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ják. Javasolta, hogy Csobánci Erzsébet
tagtársat – aki korábban a titkári felada-
tokat nyolc éven át ellátta – egészségi
állapotára való tekintettel sorolják át a
tiszteleti tagok közé.

Felkérte Halász Gábor elnökhelyet-
test, hogy a Szeniorok Tanácsának mû-
ködését érintõ javaslatait terjessze elõ.

Halász Gábor javaslatai a Szeniorok
Tanácsa kommunikációs tevékenysé-
gének fejlesztésére vonatkoztak az
alábbiak szerint: 

1. Felhívta a figyelmet a rendezvé-
nyeik dokumentálásának fontosságára
és az írásba fektetett anyagok publiká-
lására, mert csak azok az ismeretek
lesznek késõbb fellelhetõk, felhasznál-
hatók, amelyek – fõként – nyomtatás-
ban megjelentek. 

2. Beszélt arról, hogy a tájékoztatás-
nak új formája is kihasználható. A ter-
jedelmesebb tájékoztatók, állásfoglalá-
sok stb. megjeleníthetõk az OEE hon-
lapján, és ezek rövid összefoglalóját
kellene eljuttatnunk az Erdészeti La-
pok Szerkesztõ Bizottságához, ill. fõ-
szerkesztõjéhez. A honlapon való
megjelenésnek több formája is lehetsé-
ges, attól függõen, hogy csak alkal-
mankénti tájékoztatók készülnek vagy
rendszeresen, meghatározott éves prog-
ram szerint és tematikával, akarnak a
nyilvánosság elé lépni.  Természetesen
az ezzel járó szerkesztési, szervezési
feladatokat elvállalja.

3. A tagnyilvántartási listára javasolja
felvenni a tagtársak e-mail elérhetõségét
(akinek van), megkönnyítve ezzel a Tit-
kárság és a saját levelezési feladatokat.

4. Sokszor elõfordul, hogy tagtársak-
ról, tevékenységükrõl méltatást kell ké-
szíteni. A jövõbeni hasonló feladatok
megkönnyítésére tette azt az – elnök úr-
ral egyeztetett – javaslatot. Kérjék fel a
tagtársakat, hogy írjanak magukról, pá-
lyájukról, életútjukról, hagyományoz-
ható gondolataikról egy kibõvített szak-
mai önéletrajzot, életút-leírást, útravalót
az erdészutódoknak stb. Nem határoz-
nák meg szigorúan a mûfajt és a terje-
delmet sem; ki-ki a saját közlési stílusá-
hoz igazítottan készíthetné el.

Schmotzer András tagtárs, az OEE
jelenlegi általános alelnöke tájékozta-
tást adott az Elnökség mûködésérõl, az
idõszerû feladatokról, a választási elõ-
készületekrõl, a vándorgyûlés szerve-
zési kérdéseirõl, a kitüntetések odaíté-
lésérõl.

Az elnök felkérte – az idõközben
megérkezett elõadót – prof. Kerekes Sán-
dort, az MTA doktorát, a Corvinus Egye-
tem Gazdálkodástudományi Kar, Kör-

nyezettudományi Intézetének igazgató-
ját, a „Megújuló természeti erõforrások
(erdõk) ökonómiája, közgazdasági érték-
rendje” címû elõadásának megtartására. 

Az elõadás jórészt általános környe-
zetvédelmi és környezettudományi te-
rületek világméretû és hazai problémái-
nak felvetésével, egyes témák részlete-
sebb kifejtésével foglalkozott.

A Római Club elsõ közismertté vált
jelentésétõl (A növekedés határai,
1972.) napjainkig, közel negyven év
alatt, a környezetvédelmi nyilvánosság
nagy fejlõdésen ment keresztül (a Kop-
penhágai konferencián, legutóbb már
közel 50 000-en vettek részt), de a kör-
nyezeti problémáink, gazdasági és tár-
sadalmi területen, legfeljebb átalakul-
tak, de nem csökkentek. 

Például, jelentõsen növekedett a szol-
gáltató szektorban élõk száma. A ma élõ
emberek cca. 70%-a „felesleges” a gaz-
daság számára. Ez már nem csak a fejlõ-
dõ országok problémája. A világ lakosai-
nak 6%-a fogyasztja a javak 76%-át.

A világméretû szegénység korunk
egyik legjelentõsebb problémája, jelen-
leg az ENSZ felmérései szerint közel 1
milliárd embert érint napi szinten. 

„Lássunk tovább néhány elrettentõ
adatot: Naponta 24 000 ember hal éhen
vagy a tartós éhezés valamilyen követ-
kezménye miatt. Háromnegyedük öté-
vesnél fiatalabb gyerek. A legszegé-
nyebb 48 nemzet (a világ országainak
egynegyede) GDP-je nem éri el a három
leggazdagabb ember együttes vagyonát.
Közel egymilliárd ember lépte át a XXI.
század küszöbét úgy, hogy nem tud ol-
vasni és nem tudja leírni a nevét. A vilá-
gon évente fegyverkezésre fordított
összeg 1%-a elég lett volna, hogy 2000-ig
minden gyerek iskolapadba ülhessen.
Az adat nem teljesen korrekt, de a lé-
nyegre rámutat.”(mek.niif.hu) 

A munkáltatói választékban sem ró-
zsás a helyzet. A „multik” bevonulása a
foglalkoztatói körbe nagyon félreveze-
tõ lehet. Ugyanis valóban teremtettek,
mondjuk 700 000 munkahelyet látvá-
nyosan, de ezzel egy idõben megszûnt
1,4 millió munkalehetõség. 

A vásárlásról általában: a TESCO ol-
csóbb – ha van pénzed. Kérdés, hogy el
lehet-e adni a szabadidõt, és mennyiért?
Egy adott tevékenység növekedésével a
hozzá tapadó áruk egyre olcsóbbak
lesznek. A nagy bevásárló központok
által gerjesztett vásárlási szokások ered-
ményeként, a megvásárolt, hazavitt
áruk 70%-ára nincs semmi szükségünk.

Életforma, környezethasználat, kör-
nyezetterhelés: 

• egy-egy ország háromszorosát is
használhatja a területének. Mond-
juk, 2,1 ha jutna egy emberre, de
vannak akik, 6 – 7 hektárt használ-
nak. 

• Hollandia népsûrûsége 400
fõ/km2, 5 hulladékkezelõ mûve
van, jórészt nem a talajban, hanem
tápsón nevelik a növényeket. 

• Finnországot a leginkább környe-
zetbarát országok közé sorolják, de
meg kell nézni, hogy 10 – 15 év
alatt megduplázta az egy lakosra
számított energia felhasználását, ez
pedig – ha látszik most, ha nem –
több hulladékkal jár, amely csak
fokozódik a jövõben. Ha vesszük a
gõzmozdony hatékonyságát, ugyan-
ahhoz a teljesítményhez, feladat-
hoz a mai gépekkel 1/3-nyi energi-
át kellene felhasználnunk, de mi az
eredeti dupláját használjuk. 

• India, 2030-ra szuperhatalommá
növekszik, pedig Európa arra ké-
szült, hogy majd mi szállítjuk az
észt, õk meg ellátnak bennünket, de
ez egészen másként fog alakulni.

• Kitelepítettünk minden nehéz-
ipart Kínába.

• A mai európai életforma nem tart-
ható. A felsõoktatásban végzettek
aránya: 65%. Elveszítjük azt a ké-
pességünket, hogy ellássuk ma-
gunkat. Ilyen problémákból kelet-
kezett a német – török kérdés. Eu-
rópának 580 millió lakosa van, a
GDP lakosra vetített átlaga 18 000 –
tõl, 43 000 euróig terjed. Ugyanez
Afrikában 9000 euró. A Föld népes-
sége hamarosan eléri a 9 milliárdot,
de Európában marad a mai szinten.
Lehetne elemezni Olaszország
észak-dél problémáját. A beván-
dorlók jelentõs része nincs regisz-
trálva. Nem lehet fenntartani ezt az
állapotot. A társadalmi feszültsége-
ket meg kell oldani. Amerikában is
voltak, vannak gettók. Ameriká-
ban, a lakosság 60%-a funkcionáli-
san analfabéta.

• Magyarországi népesedési pro-
blémák: meg kell csak nézni, Ma-
gyarországon a születések szá-
mát, ahol magas, ott laknak a ro-
mák. Ha be akarjuk léptetni õket
a termelési ágazatba, akkor a gaz-
dasági kirekesztés politikáját kell
megszüntetni. 

Radikálisan kell változtatni ezen az
életformán!

Biomassza hasznosítás:
A téma bevezetõjében, az erdei ter-

mékek energetikai célú hasznosításáról
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az elõadó – közgazdasági és környezet-
tudományi oldalról megvilágítva – erdé-
szeti szakembereknek is továbbgondol-
kodásra érdemes kérdéseket vetett fel. 

Az erdõ haszonkulcsa sohasem képes
a 2-3%-os meredekséget túlhaladni. Az
erdõnek 100 – 170 év után nem lesz nö-
vekménye. Mindig sarkalatos kérdés,
hogy mikor kell kivágni az erdõt? Erre a
közgazdaságtannak vannak számítási
módszerei. Másik nagy kérdés: ültessek-e
erdõt? Ez a 2 – 3% azt sugallja, hogy ne. A
bankba a pénzemet beteszem, és még fi-
zetnek is érte (esetleg többet, mint 2-3%)
és nem nekem kell fizetni azért, hogy õr-
zik. Nem létezik olyan ember, aki befek-
teti a pénzét 3%-nál alacsonyabb jövedel-
mezõséggel. A társadalmi diszkontláb kri-
tikus határa e tekintetben 10; ha ennél na-
gyobb, érdemes befektetni, ha kisebb,
nem. Ezt figyelembe véve nem keletkez-
nének új erdõk. Hogyan lehet megváltoz-
tatni az irányt. A közjavakat fenn kell tar-
tani és a közjó-funkciót is értékesíteni
kell. A társadalomnak fizetnie kell a köz-
jóléti szolgáltatásokért (közvetve vagy
közvetlenül). A közjóléti szolgáltatásban
résztvevõ vagyonrészek tulajdonviszo-
nyai is érdekes szerepet játszhatnak a fent
említett folyamatokban.

Hozzászólások: dr.Szász Tibor, dr.
Király Pál, Köveskuti György, dr. S.
Nagy László tagtársak hozzászólásaik-
kal, kiegészítõ észrevételeikkel udvari-
asan az elõadás általános részeivel fog-
lalkoztak és nem – az esetlegesen kriti-
ka alá vonható erdészeti, szakmai
résszel.

Az elnök megköszönve az elõadó-
nak a tagsággal megosztott érdekfeszí-
tõ, mindig aktuális gondolatait, figyel-
mébe ajánlva a tagság tapasztalatát,
együttmûködési készségét, további
eredményes munkát kívánt és e napi-
rendet lezárta, majd felhívta a figyelmet,
a Corvinus egyetemen mûködõ Altern-
csoportra, amely Kindler József pro-
fesszor kezdeményezésére jött létre
1997-ben, világméretû és helyi környe-
zeti problémák tanulmányozására, a
globalizációs folyamatok kritikájának
kimunkálására és alternatív társadalmi-
gazdasági modellek felkutatására. A
tagság külön figyelmébe ajánlotta az Al-
tern-csoport KOVÁSZ címû folyóiratát,
amelynek elsõ száma 1997 Karácsonyá-
ra jelent meg és az egyetem honlapján
is hozzáférhetõ, valamennyi szám. 

„A Kovász klasszikus tudományte-
rületeken átívelõ környezettudomá-

nyi folyóirat. Különös hangsúlyt he-
lyez az ökológiai fenntarthatóság tár-
sadalmi és gazdasági vonatkozásai-
ra. Olyan, tudományos igénnyel ké-
szült tanulmányokat közöl, amelyek
középpontjában a gazdaság, a társa-
dalom és a természeti környezet kö-
zötti kapcsolat beható elemzése áll, il-
letve amelyek kritikailag viszonyul-
nak az uralkodó társadalmi-gazda-
sági rendszerhez.”

Folytatva a szervezeti kérdések napi-
rendet, az elnök javaslatára a tanácsko-
zási jogú tagok közül kiegészítették az
állandó tagságot 25 fõre. A tagság – két-
fordulós, titkos szavazással – Schmotzer
Andrást, dr. Váradi Gézát, Wágner Ti-
bort, Czebei Sándort és Virágh Jánost
beválasztotta az állandó tagok közé. Tá-
jékoztató hangzott el az éves feladat-
tervrõl, a feladatainkhoz kapcsolódó, a
Szeniorok Tanácsának eredetileg vállalt
funkcióihoz illeszkedõ tennivalókról;
korábban Lessenyi Béla által felvetett,
ún. „hagyományozható gondolatok”
összeállításának felelevenítésérõl.

Az elnök megköszönte a tagtársak
aktív részvételét. Más tárgy nem lévén
az ülést bezárta.

Összeállította: Halász Gábor

2010. április 22-én 20 erdészruhás al-
földi ember jelent meg a Kerecsend
községhatárában lévõ Berek erdõ-
ben, ahol szintén erdészruhás embe-
rek vártak rájuk. Az ok: Az OEE Szol-
noki Helyi Csoportja vendégségbe
ment az Egri Helyi Csoporthoz.

A szakmai programot az EGERER-
DÕ Zrt. Egri Erdészete szervezte.

A fogadásunkra megjelent dr. Jung
László, a Helyi Csoport elnöke, vezéri-
gazgató-helyettes, Garamszegi István
erdészetvezetõ, Urbán Pál osztályveze-
tõ, valamint a terület „gazdája” Gáspár
József kerületvezetõ erdész. Az ellát-
mányról Babiczki József ágazatvezetõ
gondoskodott.

A kerecsendi Berek erdõ az erdész-
szakmában nagy ismertségnek örvend.
köszönhetõ ez különleges fekvésének
(az Alföld és a Mátra találkozásánál fek-
szik), valamint a fekvésbõl, termõhelyi
viszonyaiból származó botanikai és zo-
ológiai fajgazdagságának. 

Dr. Jung László vezérigazgató-he-
lyettes üdvözölte az alföldi vendégeket,
majd a szakmai bemutató következett.

Az erdõ múltjának, jelenének, jövõjé-
nek bemutatását egy rövid erdõjáró sé-
ta követte, melynek során a vendégek
több kérdést tettek fel.

A kérdések nemcsak a Berek erdõvel
voltak kapcsolatosak, hanem a szakma
napi problémáit is érintették.

A Berek erdei program után utunk
Eger másik oldalára vitt, ahol Szõlõcske

környékén természetes felújításokat lát-
hattunk. A kisebb hegyi séta a hegyvidék-
hez nem szokott izmainkat jótékonyan
megdolgozta, csaknem el is fáradtunk. 

A séta végeztével autóba ültünk és
szálláshelyünkre, a közeli Várkúton lé-
võ turistaszállóhoz utaztunk, melynek
mûködtetését Ágoston Gyula barátunk,
tagtársunk felesége látja el.

Alföldiek az Egri Helyi Csoportnál




