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Résztvevô felek megállapodtak a közös
érdeklôdési körbe tartozó erdészeti ku-
tatások és az ezzel összefüggô tevé-
kenységek területein történô együttmû-
ködés folytatásáról (lásd az 1997. évi
együttmûködési megállapodást).

Résztvevô felek szakértôi kölcsönö-
sen kicserélik aktuális ismereteiket a
megoldásra váró problémákban elért
eredményeikrôl.

Résztvevô felek keresik a kétoldalú
közös munka további lehetôségeit a tu-
dományos-technikai projektek megol-
dásában. A nemzetközi pályázatokról
kölcsönösen informálják egymást.

A résztvevô felek megállapodtak az
együttmûködési témákban dolgozó ku-
tatók cseréjérôl. A kutatócserék száma
és idôpontja a feladatoknak megfelelô-
en kerül meghatározásra. A szerzôdô
felek a kutatócserék lebonyolítása so-
rán a szállást a társintézménynek térí-
tésmentesen biztosítják.

Résztvevô felek megállapodtak a
kölcsönös, ingyenes, periodikus és
nem periodikus irodalom cseréjében –
1 példányszámban – minden kiadvány
kiadása esetén.

Résztvevô felek megállapodtak,
hogy saját kiadványaikban kölcsönös
publikálási lehetôséget biztosítanak an-
gol nyelven.

A szerzôdô felek által szervezett
konferenciákon a társintézmények ku-
tatóinak részvétele ingyenes.

Az itt nem részletezett kérdésekben

az 1977. május hóban aláírt együttmû-
ködési megállapodás angol nyelvû vál-
tozata az irányadó.

Az okmányt a szlovák fél részérôl
doc. Ing. Ján Havsky, CSc. igazgató,
magyar részrôl dr. Führer Ernô CSc. fô-
igazgató írták alá.

A ceremóniát követôen kérdeztem a
szlovák kutatót.

– Szlovákia mintegy kétmillió hektár
erdôvel rendelkezik, melynek 40%-a
van állami tulajdonban, a többi önkor-
mányzati, egyházi és magántulajdonú.
52%-a lombos, fôleg bükkbôl áll, míg a
többi a magashegységeket jellemzô luc-
fenyôbôl.

Legnagyobb problémánk, hogy még
nincs elfogadott erdészeti stratégiánk,
erdészeti politikánk, és az ebbôl kiin-
duló törvényalkotással is le vagyunk
maradva. Jelenleg az 1977-es törvény
alapján dolgozunk, amely ugyan itt-ott
ki lett toldozva, foltozva, de igencsak el
van maradva a rendszerváltozás óta be-
következett jogi és gyakorlati közegtôl.

– Önök is EU-tagok lesznek.
– Igen és éppen ezért kellene olyan

nemzeti erdôstratégiát kidolgoznunk,
amely követi az európai törekvéseket,
még akkor is, ha az Uniónak nincs elvá-
rása a közös erdészeti politika tekinte-
tében. Legnagyobb problémánk, a ter-
mészetvédelem és a feldolgozó faipar
elvárásainak teljesítése, ami sokszor po-
litikai felhangokkal terhelt. A faipar azt
mondja, hogy termeljünk, és lehetôleg

itthon dolgozzuk fel a nyersanyagot,
mert mindez munkahelyet teremt.

A privatizálással gomba módra sza-
porodtak a kisebb-nagyobb fûrészüze-
mek, amelyek elavult technológiával
dolgoznak, és elôbb-utóbb tönkre fog-
nak menni.

A természetvédelem is erôsen hallat-
ja a hangját, hiszen a kétmillió hektár
erdôbôl 42% védett. Ez igen magas szá-
zalék, és alaposan megköti az erdôgaz-
dálkodó kezét. Noha öt fontossági kate-
góriába sorolják a védettséget, de ez
sem könnyít az erdészeken. Nekünk
nincs kifogásunk a magashegységi terü-
letek védettségét illetôen, de az alacso-
nyabb régió gazdasági erdeit védeni
sokszor túlzásnak tartjuk. Mint ahogy a
jelenleg ezerre becsült medveállomány-
ból is elegendô lenne hatszáz.

– Magyarországi helyzetet érzek sza-
vaiból.

– Nyugvópontra kellene jutnunk mi-
nél elôbb a faipar, a zöldek, a társada-
lom és az erdészek szándékait illetôen.
Az alkotmányunk alapján az elmaradt
hasznot, illetve a gazdálkodás akadá-
lyoztatásából származó veszteséget ki
kellene az erdészeknek fizetni, de az
érvényben lévô törvények ezt nem te-
szik lehetôvé.

Így az erdészek maradnak a faipar és
a természetvédelem ôrlôkövei között –
mondotta Ján Havsky igazgató.

– Köszönöm a tájékoztatást!
Pápai Gábor

Roller Kálmán
90 éves
A „KAPOCS” teljes számot szentel
Roller Kálmán 90. születésnapjának. Ta-
nártársai, diákjai, barátai köszöntik a
Soproni Divisio vezéregyéniségét. A ki-
advány eredeti felvételeket és hajdani
emlékeket közöl az idôs professzorról,
aki „a kanadai magyarság érdekében, a
magyar mérnökök szakmai hírnevének
öregbítésében végzett tevékenysége el-
ismeréseként” Mádl Ferenc köztársasá-
gi elnöktôl átvehette a „Magyar Köztár-
saság Érdemrend Tisztikeresztje” kitün-
tetést.

Isten éltessen Kálmán Bácsi!!!

Magyar–szlovák tudományos 
együttmûködési megállapodás

Führer Ernô (balról) és Ján Havsky


