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Elôadók:
Dr. Mészáros Gyula: Az elmúlt 1000

év erdôgazdálkodása a Bakonyban
Dr. Csôre Pál: Az erdô- és vadgaz-

dálkodás intézményrendszere az Ár-
pád-házi királyok korában

Rakonczay Zoltán: A honvédségi er-
dôgazdaságok kialakításának története

Szekeres György: A HM Veszprémi
Erdôgazdaság tevékenysége a kezde-
tektôl

Zsúfolásig megtelt az elôadóterem. A
Soproni Egyetemrôl jött hallgatók ér-
deklôdésén látszott, hogy a fiatalságot
is érdekli a múlt, és hogy a szûkebb pát-
riák történetének ismerete éppúgy hoz-
zátartozik a helyes vezetôi döntéshez,
mint az alapos szakismeret. Sokszor a
jelentéktelennek hitt történés is befo-
lyásolhatja a késôbbi sorsok alakulását.

Érdekes volt megtudni, hogy hogyan
alakultak ki a HM területek, s hogy a
kor törvényességét is figyelmen kívül
hagyó államigazgatási eljárást is jobb
volt „elhallgatni”.

A másik, hogy a megalakult HM er-
dôgazdaságokat, s vele együtt a szak-
embereit is az erdészek nagy közössége
kirekesztette. (Érdekes, hogy valami
ilyesmi játszódott le a termelôszövetke-
zeteknél és állami gazdaságoknál dol-
gozó kollégákkal is. Hogy ez miért volt,
arra talán csak egy mélylélekbúvár pszi-
chológus tudná megadni a választ.)

Nagyon jó rendezvény volt.
Pápai Gábor

A veszprémi HM helyi csoportja és az Erdészet-

történeti Szakosztály millenniumi emlékülése

Összevonás
A takarékossági és ingatlanracionalizá-
lási program részeként a HM Budapesti
Erdészeti Rt.-be olvad a HM Kaszó Er-
dôgazdasági Rt. A Somogy megyei Te-
rületfejlesztési Tanács vidékfejlesztési,
elsôsorban a várható foglalkoztatási
gondok miatt, levélben tiltakozott az
összevonás miatt.

A 15 ezer hektáron gazdálkodó, az
elmúlt évben már 1 milliárd forint nettó
árbevételt elérô, 326 millió forint alap-
tôkéjû, tartósan állami többségi tulaj-
donban maradó cég 1993-ban alakult
részvénytársasággá. Az elmúlt évi nye-
reségadatok egyelôre nem ismeretesek.

Az elsôsorban erdô- és vadgazdálko-
dást, külföldi bérvadásztatást folytató

társaság 1998-ban még 861,1 millió fo-
rint nettó árbevételt ért el, ebbôl az ex-
port árbevétele meghaladta a 617 millió
forintot. A két fûrészüzemet is mûköd-
tetô Kaszó Rt. 1998-at 20,1 milliós adó-
zás elôtti, illetve 19 milliós adózott
eredménnyel zárta. A korábban is HM
kezelésben lévô erdô- és vadgazdaság a
somogyi térség egyik, idegenforgalmi
szempontból is legvonzóbb és legláto-
gatottabb területe. Kaszó-pusztán szál-
loda, vendéglátó és egyéb kiszolgáló lé-
tesítmények mûködnek. A társaság
rendkívüli igazgatósági ülésén megerô-
sítették az összevonás hírét, s bejelen-
tették, hogy a jövôben a társaság Kaszói
Erdészeti Igazgatóság néven mûködik
tovább.

(tájoló)

Polgármester-vendégek
A Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. mûködési
területének önkormányzati vezetôit látta
vendégül. A rendezvényeken – hét alka-
lommal – több, mint ötven polgármester
vett részt. Dr. Magas László, a társaság
vezérigazgatója elöljáróban a magyar er-
dôkrôl, az erdôgazdálkodás kereteirôl,
szükségességérôl beszélt a meghívott
polgármestereknek. Megemlítette, hogy
a rendszerváltást követô és sok helyen
máig kusza tulajdonosviszonyokat meg-
sínylették a magyar erdôk, s bár az évti-
zeddel korábban kitûzött erdôtelepítési
koncepciót már láthatóan nem képes
maradéktalanul teljesíteni a szakágazat,
országunk erdei az utóbbi évek során is
folyamatosan gyarapodnak.

(Kisalföld, Németh D.)


