
Emlékeztető az MTA-VEAB Mező- és Erdőgazdasági Vállalati 
Munkabizottság 1997. november végi üléséről 

Az ülés Várhelyi István munkabizottsági elnök köszöntőjé
vel kezdődött. Ebben kiemelte a stratégiai kutatások fontossá
gát, amelyeknek egyes szakágazati eredményei szerepelnek a 
bizottsági ülésen. 

Az első előadást Csete László c. egyetemi tanár, az AGRO 
21 kutatási programiroda vezetője tartotta „A magyarországi 
agrárgazdálkodás illeszkedése Európához" címmel. Az előadó 
a csatlakozás néhány problémáját emelte ki. Kiemelten szólt a 
minőség biztosításának fontosságáról. A j ö v ő kulcsszavai: mi
nőség, versenyképesség, fenntarthatóság, innováció és vidék
fejlesztés. (A rurális (vidéki), a térségi fejlesztés kiemelt jelen
tőségű.) 

A témát folytatta a következő előadó, Sólymos Rezső c. 
egyetemi tanár, az M T A Erdészeti Bizottságának elnöke: „Az 
erdő-, a vad- és a fagazdaság az Európai Unióhoz való csat
lakozás előtt" című előadásával. Helyzetértékelést adott, felvá
zolta a tendenciákat. Részletesen ismertette az 1997. januárjá
ban elfogadott Európai Unió Erdészeti stratégiát. Sorra vette 
ennek mind a 22 pontját és elemezte, hogy az ott lefektetett 
elveknek mennyiben felel meg a magyar erdőgazdálkodás, il
letve a magyar erdőgazdálkodásnak mennyiben felelnek meg 
az ott lefektetett elvek. Külön aláhúzta, hogy a jelenlegi ma
gyarországi tendenciákkal ellentétben az Európai Unió Erdé
szeti Stratégiája elsőséget ad az erdő gazdasági hasznosításá
nak. 

A két előadás után élénk vita bontakozott ki, melynek főbb 
megállapításai a következők voltak: 

Somkuti Elemér professzor utalt az erdők sorsát fenyegető 
világtendenciákra. Az augusztusban Sopronban megrendezett 
W O O D T E C H Erdészeti Konferencia kiadványa alapján ki
emelte a magyar erdészeti szakközönség néhány figyelemre 
méltó kijelentését. 

Nagy László Rt. igazgatótanácsi elnök örömmel konstatálta, 
hogy az Európai Erdészeti Stratégia elfogadta a gazdasági ter
melés elsődlegességét. Felhívta a figyelmet az erdmények ki
egyenlítésének veszélyeire. Tájékoztatott arról, hogy három 
dél-dunántúli erdészeti vállalatnál megkezdték az ISO 9000 
minőségi szabvány bevezetésének előkészítését, minőség biz
tosításának bevezetését. 

Sólymos Rezső kifejtette, hogy az állami támogatás ott kell, 
ahol külön megterhelés van. Pl. egyéb szolgáltatások. Felhívta 
a figyelmet a II. Erdő- Vad és Fagazdasági Fórumra, melyet 
április 13-án tartanak meg. 

Csete László szerint az üzemi feladatokat el kell választani 
az egyéb feladatoktól. Jelenleg zavaros a helyzet. 

Csötönyi József MOSZ főtanácsos szerint az állami vezetés 
nem tesz meg mindent a magántulajdonú erdőgazdálkodás el-
őreviteléért. Ezzel szemben nagyon pozitív az M T A Erdészeti 
Bizottságának a tevékenysége. 

Várhelyi István megemlítette, hogy az erdészet fontosságát 
az agráriumban elismerik, az eredményeket is méltányolják. A 
magántulajdonú erdőgazdálkodás tapasztalatait a Munkabizott
ság az év elején megtárgyalta. 

Erre reagálva Csete László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
Glatz Ferenc, az M T A elnöke kiemelte egy megbeszélésen az 
erdészek jó működését. 

Várhelyi József erdészeti igazgató megköszönte a jó előa
dásokat. Kiemelte, hogy szerinte is fontos a gazdaságos tevé
kenység. Az erdészeti propagandát lényegesen javítani kell. A 
magántulajdon nem rosszabb az államinál. 

Horvát Róbert ÁESZ osztályvezető szerint az erdő közjóléti 
fejlesztése túl gyors volt. Szerényebb eszközökkel is el lehet 
érni a célt. 

A vita után Várhelyi István beszámolt a Munkabizottság 
1997. évi tevékenységéről, melyet a tagok helyeslően elfogad
tak. 

Héjj Botond titkár ismertette az előre kiküldött 1998. évi 
munkaprogram főbb pontjait, melyet a jelenlévők egyhangúlag 
elfogadtak. Rögzítésre került, hogy az első munkaülés a nagy
kanizsai tagok szervezésében kerül megtartásra. A Munkabi
zottság például hangsúlyosan foglalkozik a PhD hallgatók 
munkájának segítésével és a stratégiai kutatásban továbbra is 
részt vesz. 

A munkabizottsági ülést a tagok kötetlen beszélgetése kö
vette. 

Dr. Héjj Botond Dr.Várhelyi István 
titkár elnök 

Hírek 
a horvát erdész barátaimról 

A néhány év óta „igazán" független, de belháborús viszo
nyok között és az ENSZ patronálását „többé-kevésbé" élvező 
Horvátország gazdasági és politikai „tényezői" (állítólagos 
szakemberei), különböző vállalkozók időszerű kapcsolatok 
létrehozását kezdeményezték Magyarországon visszaemlé
kezve a többszáz éves „közös országlás" vizonylagos pozitív 
emlékeire, tapasztalataira. 
Néhány próbálkozásról az erdészek, erdészeink soraiban én 
is tudok, sőt aktív és érdeklődő szereplője is voltam, illetve 
vagyok ilyen Je lenségeknek" . 
A horvát erdészeti egyesületnek és hivatalos lapjuknak a Su-
marszki Lisztnek (horvát írás szerint Sumarski üst) még 
1932. év óta - amikor Zágrábban éltem és végeztem az egye
temet - elég jó ismerője vagyok, egyetemi barátaim is van
nak ott. Igaz, főleg az idősebb és nyugdíjas kollégák között, 
s egyesekkel még levelezési viszonyban is vagyok. így tu
d o m hogy az ottani körülményekhez képest elég jól dolgoz
nak, jó eredményeik is vannak. Ezt szinte irigylem tőlük és 

szeretném bizonyos körülményekre felhívni a mi erdésztár
sadalmunk figyelmét. Legalábbis tanulságos lehet néhány 
„jelenség" a magyar erdésztársadalom számára is. 
így például ők már visszaszerezték a fővárosukban a mienk
hez hasonlóan még a múlt században felépült reprezentatív 
egyesületi palettát, az osztrákok és magyarok nyomdokain 
haladva ugyanolyan erdőtörvényeik, erdőfelügyeleti és erdő
rendezési szervezetük, hálózatuk, hivatalaik és intézményeik 
vannak, mint nekünk, de sikeresebben gazdálkodnak, mond
hatni már évtizedek óta, mint mi. Sikerült jól-rosszul, de 
jobban mint nekünk állami és szövetkezeti formában meg
tartani a horvát erdőket és szinte kezükben tartják ma is a 
természetvédelmi hivatalokat, intézményeket. (Persze a va
dászattal, vadgazdasági szervezetekkel és társadalommal ők 
sincsenek jobb viszonyban, mint mi...) 
Ezeket a főbb tényeket híven reprezentálják az 1996. év má
sodik fele óta hozzánk - az OEE-hez - küldött, szerintem 
kitűnően szerkesztett és igen j ó erdészeti tudományos, szak
mai és társadalmi je l legű cikkeik, tanulmányaik ebben a havi 
folyóiratban. 

Abonyi István 



ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 

Az O E E Erdészet tör ténet i Szak
osztálya február 17-én a Magyar Mező
gazdasági Múzeumban tartotta idei má
sodik rendezvényét . Ezen ülésen a 
könyvek kerültek a középpontba. Nagy 
örömünkre három új erdészet- és vadá
szattörténeti kiadványt is bemutattak 
előadóink. 

Dr. Oroszi Sándor szakosztályelnök 
bevezetője és dr. Király Pál elnökségi beszámolója után dr. Járási 
Lőrinc kezdte meg a közelmúltban megjelent „Erdőgazdálkodás 
Bánkúttói Nagy-Milicig" című könyvének bemutatását. A szerző 
művében áttekintést nyújt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16. szá
zadtól napjainkig terjedő erdőhasználatának, erdőgazdálkodásának 
történetéről. Pár száz év az erdő életében nem túl hosszú idő, ám 
az erdőgazdálkodás a fahasználat, fakereskedelem stb. nagyon is 
sokat változik 15-20 generáció alatt. Ki emlékszik már az alig száz 
éve elterjedt keresztvágó fűrészre, vagy a már csak régi fényké
peken látható ökrös fogatra a motorfűrészek, modern közelítőgé
pek időszakában. Dr. Járási Lőrinc saját kutatásaira épülő kiad
ványát forgatva és a szerző előadását hallgatva betekintést nyer
hettünk az elmúlt századok észak-magyarországi erdészeti tevé
kenységébe. 

A szerző igen sokat foglalkozott a bükki, zempléni erdők 400 
éves leromlásának okaival (cserzés, faszénégetés), a rendszeresen 
visszatérő szakmai problémákkal, hibákkal - mint pl. a túlzott 
fenyvesítés - a fakereskedelemmel; valamint századunk nagyobb 
pénzügyi válságainak és a háborúknak az erdőre gyakorolt hatá
saival. Az előadó elmondta, hogy az egyes témák terjedelmének 
meghatározásakor soha nem a fellelhető források mennyiségét, ha
nem az erdőre gyakorolt hatást vette inkább figyelembe. így többet 
írt és beszélt a természeti tényezők - tavaszi fagyok, aszály - , 
valamint a legeltetés, makkoltatás, csersavtermelés témákról és 
azok a magtermésre, csemetékre, erdőhasználatra gyakorolt hatá
sairól. 

A szerző felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvben leírtak 
elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye hegyvidékeire, azon be
lül is Zemplénre épülnek, és ott értelmezhetők. Lehetséges, hogy 
az ország más erdőgazdaságainál más képet kapunk ezen időszak
ról, de nagy eltéréseket nem találhatunk. 

Dr. Csötönyi /ozíe/hozzászólásában szívből gratulált, valamint 
elmondta, hogy ünnep volt számára a könyv olvasása, és nagy 
örömmel hallgatta az előadást is. 

Dr. Magyar Eszter is szeretettel üdvözölte a kiadványt, és az 
erdők egykori lábon történő eladásának témájához fűzött néhány 
gondolatot. 

Dr. Kovács János is elismerően szólt az elhangzottakról, gra
tulált az erdészettörténészeknek, gyakorlati erdész szakembereknek 
és diákoknak egyaránt értékes és tanulságos íráshoz, valamint a 
szerzőt további előadások megtartására biztatta - főleg az erdészeti 
szakközépiskolások körében. 

Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, amely 
nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével. 
A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a szerkesz
tőség lehetőség szerint gondozza és közli. 
A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcsolatos rendelkezé
sek miatt felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a cikk, fotó, 
grafika stb. megjelenését követően szíveskedjenek a szerkesz
tőséggel a nevüket, lakcímüket, születési dátumukat, adószá
mukat (azonosító jelüket), és a nyugdíjasoknál a törzsszámot 
is közölni. 
A beérkezett adatok alapján kötött felhasználási szerződést 
követően negyedévenként utaljuk ki a honoráriumokat. 
A fentiek 1997. januártól érvényesek! 

Köveskuti György, Hajdú István és Béni Koméi is röviden hoz
zászóltak az előadáshoz. 

Dr. Oroszi Sándor köszönetet mondott dr. Járási Lőrincnek és 
remélte, hogy további könyveket is olvashatunk majd a szerzőtől. 

Második napirendi pontként „írások a hajdani vadászyilágból" 
szakmai sorozat első kötetét mutatta be Bányai József, a sorozat 
szerkesztője. A mű Illés Nándor vadászati írásait tartalmazza. Ke
vesen tudják, hogy az egykori selmeci professzor annak idején 
több mint száz vadászati publikációt írt álnéven. A könyv csak a 
„Tárcza" álnéven írt cikkeit tartalmazza eredeti, korhű szöveggel. 
Az előadó nagy tisztelettel és szeretettel beszélt Illés Nándorról, 
és több ízben is felolvasott a kitűnő stílusban megírt cikkekből. 
Kiemelte, hogy az írásoknak a vadászati érdemek mellett elsősor
ban művelődéstörténeti jelentőségük van. 

Köveskuti György az előadóval egyetértve megjegyezte, hogy 
újítani kell a vadászati írások terén, és vigyázni kell, nehogy ezen 
írások pusztán élménybeszámolókká egyszerűsödjenek. 

Harmadik napirendi pontként dr. Oroszi Sándor a magyar er
dészeti irodalom bibliográfiájának az Erdészettörténeti közlemé
nyek sorozat XXXIII. számaként megjelent legújabb kötetét mu
tatta be. A kiadvány a Csapodi István „Kiegészítések a Gerlai féle 
bibliográfiához" című - elsősorban botanikai témájú írásokat tar
talmazó, és Balogh Ferencné „Lakatos Károly bibliográfiája" cí
mű művek feldolgozása dr. Bartha Dénes és dr. Oroszi Sándor 
szerkesztésében. 

Az előadó pár gondolatot fűzött a most megjelent kötethez, 
melyet a teljes erdészeti bibliográfia - mely talán sohasem lehet 
igazán teljes - „hasznos pótlásának" tekinthetünk. 

Az előadások után dr. Rácz Józsefné dr. hívta fel a figyelmet 
a közeljövőben tervezett erdészeti múzeumi kiállításokra, és sze
retettel meghívta a szakosztálytagokat a Sopron régen és ma cím
mel rendezett soron következő időszaki kiállításra Sopronba, az 
Erdészeti Múzeumba. 

Béni Koméi szakosztálytitkár köszöntötte az Erdészettörténeti 
Pályázat nyertesét, új tagunkat, az ülésen is megjelent Fuják Jó
zsefet, aki a bemutatást megköszönve elmondta, hogy megtisztel
tetésnek érzi, hogy tagja lehet az Erdészettörténeti Szakosztálynak. 

A tavaszi programtervezet ismertetése után dr. Oroszi Sándor 
az előadóknak és a megjelenteknek köszönetet mondva zárta be a 
szakosztályülést. 

Borsó Zoltán 
ifjúsági titkár 

E havi számunk szerzői: 

Abonyi István erdőmérnök Budapest 
Bartha Dénes Soproni Egyetem Sopron 
Csányi Sándor erdész Gödöllő 
Czerny Károly erdőmérnök Ráckeve 
Gácsi Zsolt Soproni Egyetem Sopron 
Grenyó Tamás ÁERSZ Budapest 
Gribovszki Zoltán Soproni Egyetem Sopron 
Gyöngyösi Péter Fertő-Hanság NP. Szombathely 
Heil Bálint Soproni Egyetem Sopron 
Járási Lőrincz erdőmérnök Miskolc 
Körtvélyesi György ÁERSZ Budapest 
Leipold Árpád erdőmérnök Németország 
Mészáros Gyula erdőmérnök Veszprém 
Neumann Nándor Parkettagyár Császár 
Pápai Gábor O E E Budapest 
Sallai János mérnök Szentendre 
Sylvester Lajos újságíró Sepsiszentgyörgy 
Szabó Ibolya Nyírerdő Rt. Nyíregyháza 
Szendrődi László Soproni Egyetem Sopron 
Tibay György Továbbképző EMt. Gödöllő 

o 
A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor 
készítette. 



• 
A Gépesítési Szakosztály 1998. január 20-án részt vett az 

MTA Agrár-Műszaki Bizottságának Kutatási és Fejlesztési Ta
nácskozásán, Gödöllőn. A tudományos konferencián: 

- a szántóföldi és kertészeti technológiák, 
- az állattartás és takarmányféldolgozási technológiák, 
- az állattartás és környezet, 
- az agrártermelés ökonómiai kérdései, 
- az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése, 
- a mezőgazdasági gépgyártás és üzemfenntartás és 
- az agrár-műszaki alapkutatások 

tárgykörökben összesen 209 témakör került ismertetésre előadás, 
illetve poszter formájában. 

Az „Erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése" témakörben kilenc 
előadás hangzott el, nevezetesen: 

Dr. Kovács Jenő c. egyetemi tanár (SE, Sopron) - dr. Maros
völgyi Béla egyetemi tanár (SE, Sopron): A fagazdaság helyzete 
és fejlesztése. 

Ormos Balázs vezérigazgató (TAEG Rt.): Erdőfelőjítási szer
vezési terv. 

Dr. Horváth Béla tanszékvezető egyetemi tanár (SE, Sopron): 
Az erdősítések gépesítésfejlesztése. 

Fekecs Lajos műszaki osztályvezető (SEFAG Rt., Kaposvár): 
A keskeny sortávolságú (1,5 m) erdősítések ápolására kifejlesztett 
STEMAG 88H erdőművelő alapgép ismertetése és az első üze
meltetési tapasztalatok. 

Kutas Lajos erdészeti igazgató (Szombathelyi Erdészeti Rt.): 
Erdősítések ápolása kisgéppel. 

Hopp Tamás erdészeti igazgató (Zalaerdő Rt.): Kíméletes, tiszta 
faanyagkiszállítás forwarderrel a zalai bükkösök természetes fel
újító vágásaiban. 

Dr. Marosvölgyi Béla egyetemi tanár (SE, Sopron): A fahasz
nosítás új igényei és lehetőségei. 

Dr. Kosztka Miklós tanszékvezető egyetemi tanár (SE. Sopron): 
A feltáróhálózat kialakítását befolyásoló tényezők és az optimális 
útsűrűség. 

Dr. Bác.satyai László tanszékvezető egyetemi tanár (SE, Sop
ron): Szúkárosodott területek térképezése GPS-technológiával. 

A témakörhöz öt posztereló'adás is kapcsolódott: 
Spingár Péter erdőművelési ágazatvezető, doktorandusz (SE

FAG Rt., Kaposvár): A BPG-600 pásztázógép vizsgálata. 
Major Tamás egyetemi tanársegéd (SE, Soporn): A VTZ-1 er

dészeti zúzó jellemzése és üzemeltetésének eddigi tapasztalatai. 
Czupy Imre egyetemi tanársegéd - dr. Széc.hey Béla József c. 

egyetemi tanár (SE, Sopron): Zaj- és rezgésmérés az erdészetben. 
Dr. Péteifalvi József egyetemi adjunktus (SE, Sopron): Erdé

szeti utak tervezése az informatika felhasználásával. 
Gribovszki Zoltán doktorandusz (SE, Sopron): Adatok az erdé

szeti kis vízgyűjtők felszíni vizeinek minőségéhez. 
A szekció előadásait kb. 70-en, köztük 20 szakosztálytag hall

gatta végig, illetve vett részt több közülük az előadásokat követő 
vitában. 

A konferencián a szakosztály megjelent tagjai betekintést nyer
hettek a rokon szakterület, a mezőgazdasági gépesítés legújabb 
kutatási eredményeibe is. 

Dr. Horváth Béla 

• 
A Gépesítési Szakosztály 1998. január 15-én Budapesten tar

totta tisztújító értekezletét. 
Az ülés első napirendi pontjaként a régi vezetőség nevében 

Káldy József elnök beszámolt az elmúlt 4 év tevékenységéről, 
majd a vezetőség lemondott. 

Ezt követően a jelölőbizottság elnökének, dr. Mátrabérczi Sán
dornak irányításával sor került az új vezetőség megválasztására. 
A Gépesítési Szakosztály új vezetősége: 

- szakosztályvezető (elnök): dr. Hotváth Béla. tanszékvezető 
egyetemi tanár (Soproni Egyetem Erdészeti Géptani Tanszék); 

- szakosztálytitkár: Fekecs Lajos osztályvezető (Somogyi Er
dészeti és Faipari Rt.). 

A továbbiakban dr. Horváth Béla szakosztályelnök: 
- az új vezetőség nevében megköszönte a bizalmat, majd is

mertette az elkövetkező 4 évvel kapcsolatos elképzeléseit; 
- előterjesztette a Szakosztály 1998. évi munkatervét, melyet 

a tagság elfogadott; 
- a Szakosztály nevében jelölteket javasolt az Egyesület külön

böző vezető posztjaira, kiket a tagság szavazással jelöltként meg
erősített; 

- a Szakosztály nevében javaslatot tett az 1998. évi kitünteté
sekre, mely előterjesztése szintén megerősítést nyert. 

Az ülés záró napirendjeként a RÁBA Rt. Jármű Üzletága mu
tatkozott be. Brasch József fejlesztési igazgatóhelyettes tájékoz
tatást adott a Rába Rt. jelenlegi tehergépkocsi gyártásáról. Jelezte, 
hogy a gyár képes a Szakosztály által korábban megfogalmazott 
műszaki elvárásokat kielégítő, erdészeti célokra alkalmas tehergép
kocsi vagy járóképes alváz gyártására. A témában az illetékesek 
közt a tárgyalások folytatódnak. 

Dr. Horváth Béla 

• 
Beszámoló 

az OEE Informatikai Szakosztályának üléséről 
Döntöttünk az új tagok fölvételéről, valamint elvégeztük a tiszt

újítást, melynek keretében a tagok újraválasztották Csizmazia And
rás elnököt és Facskó Ferenc titkárt. Megtettük jelölési javaslatun
kat a tisztújító közgyűlésre. Ezt követően Facskó Ferenc az inter
netről tartott egy rövid ismertetőt, majd eszmecserét folytattunk az 
internet ágazati használhatóságáról. 

Határozatot hoztunk arról, hogy a szakosztály levelezési listáját 
februárban létrehozzuk. Megállapodtunk abban, hogy az elkezdett 
eszmecserét a listán tovább folytatjuk azzal a céllal, hogy kiala
kítsunk egy koncepciót az ágazat internetes szabványának és hol
napjának kialakítására. Ennek elkészülte után támogatókat kere
sünk terveink megvalósítására. 

Csizmazia András 

• 
Gál Sándor 
(1940-1997) 

Közel egy év után is nagyon nehéz tollat fognom úgy, hogy 
múlt időben kell írnom egy kiváló munkatársunkról. 1997. április 
16-án távozott közülünk, alig 57 évesen. 

Erdészeti pályafutását szinte gyerekfejjel. 16 éves korában 
kezdte. Nehéz fizikai munkával, az edzett férfiakat is próbára tevő 
fakitermeléssel kereste kenyerét. Vezetői hamar felfigyeltek szor
galmára, megbízhatóságára, és továbtanulásra biztatták. Munka 
mellett végezte el az erdészeti technikumot Szegeden. 1965-től 
már erdészként dolgozott, 1968-tól pedig rábízták a nagyoroszi 
MÁV-rakodó kezelését és az erdészethez tartozó, közel 100 hek
táros mezőgazdasági terület minden gondját-baját. 

Évtizedeken keresztül a Bernecebaráti - majd összevonás után 
a Kemencéi - Erdészet egyik biztos támasza, „kulcsembere" volt. 
Szerénysége, nyugodt, derűs természete pedig jótékonyan hatott 
mindnyájunkra ebben a mai zaklatott világban. 

Amikor néhány éve súlyos betegségéről értesültünk, nagyon so
kan aggódtunk érte. A sok szenvedést, bizonytalanságot végül a 
sikeres műtét követte, mindnyájunk nagy megkönnyebbülésére és 
örömére. Igaz, hogy az orvosi döntés szerint nyugdíjazták, de a 
majdnem helyreállt egészsége lehetővé tette, hogy ismét bekap
csolódjon az erdészet munkájába, a tóle megszokott lelkiismere
tességgel és szorgalommal. 

Úgy gondoltuk, hogy ez sokáig így lesz. Nehezen fogjuk fel, 
hogy egy alattomos, ártalmatlannak tűnő vírus miatt örökre elvesz
tettük Őt. 

Amíg élünk, el nem felejtjük és szeretettel emlékezünk Rá. 
Bukri Julianna 



EMBER az ERDŐÉRT ALAPÍTVÁNY 
Pályázati felhívása 

Az „Ember az Erdőért Alapítvány" Kuratóriuma pályázatot hirdet: 
— olyan tudományos kutatások támogatására, melyektől a természetes, illetve termé

szetszerű erdők megőrzésére, fenntartására és telepítésére, valamint a fenyő-, nemes
nyár-monokultúrák lombos, elegyes állománnyá alakítására vonatkozó új tudományos 
törvényszerűségek, ismeretek, módszerek, eljárások várhatók; 

— olyan könyvek, írásművek, tanulmányok kiadásának támogatására, melyek az erdészeti 
ismeretterjesztést, az ökológiai szemléletű erdőgazdálkodás szakmai igényességének fel
emelését szolgálják; 

— erdészethez kapcsolódó kiállítások, szakmai táborok, szakmai tanulmányi versenyek ren
dezéséhez. 

A pályázaton egyének, csoportok, intézmények, szervezetek vehetnek részt. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 1998. május 15., illetve folyamatos. 
Az egységes pályázati űrlapon a támogatandó cél rövid ismertetése szükséges a felmerülő 
költségek részletezésével. 
Elbírálás évente kétszer történik, melynek nyilvánosságra hozataláról a Kuratórium elnöke 
gondoskodik. 

Az űrlapok és további információk beszerezhetők a Kuratórium titkáránál 
(Osváth Györgyné, Földművelésügyi Minisztérium 
Budapest V., Kossuth L. tér 11. Telefon: 301-4341) 

• o • o • 
Külön pályázatot hirdetünk az 1848-as szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére: a sza
badságharc eszmeiségét tükröző, illetve az erdészeti szakemberek szabadságharccal való 
kapcsolatáról, részvételéről szóló vers vagy szépirodalmi jellegű írásmű (max. 25 oldal 
terjedelmű) készítésére. 
A külön pályázat díja: I. helyezett 150 ezer Ft 

II. helyezett 100 ezer Ft 
III. helyezett 80 ezer Ft 

A pályázatra eddig nyomtatásban nem közölt írásokat várunk. A pályázat „Jeligés", a ké
szítő nevét, címét lezárt borítékban kérjük mellékelni. 
A pályázatokat 1998. szeptember 15-ig kérjük beküldeni az Alapítvány címére (1860 Bu
dapest 55. Pf. 1.) 
A pályázatok elbírálására szakértőket kérünk fel. A Kuratórium fenntartja azt a jogot, hogy 
a díjakat kiadja-e. A díjazott írásműveket az Alapítvány erdészeti szakmai lapban közzé
teszi. 

• ) • O • 

Javaslattételi felhívás 
Ember az Erdőért Emlékérem adományozására 

Az Ember az Erdőért Alapítvány a hosszú távú, tartamos erdőállomány-gazdálkodás fenn
tartása, fejlesztése, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, kutatási, oktatási, tervezési, felügye
leti, igazgatási és nemzetközi területen végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeré
seként EMLÉKÉREM adományozására vár javaslatokat. 
Javaslatokat az Alapítvány címére (1860 Budapest 55. Pf. 1.) kell beküldeni 1998. május 
15-ig. 

Ember az Erdőért Alapítvány 
Kuratóriuma 


