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Az Erdôfeltárási Szakosztály és az Erdé-
szeti Vízgazdálkodási Szakosztály 2000.
június 7-én Sopronban 32 fô részvételé-
vel együttes ülést tartott. Az ülés házigaz-
dája a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdômérnöki Karának Erdôfeltárási és
Vízgazdálkodási Tanszéke és a Tanulmá-
nyi Erdôgazdaság Rt. volt. A résztvevôket
az Erdômérnöki Kar nevében dr. habil.
Faragó Sándor dékán köszöntötte és
egyben beszámolt a Karon folyó átalaku-
lásokról, az új szervezeti forma kialakítá-
sáról. A TÁEG Rt. nevében Varga Tamás
mondott köszöntô szavakat. Az Erdôfel-
tárási és Vízgazdálkodási Tanszék oktatá-
si és kutatási feladatairól dr. habil.
Kosztka Miklós tartott elôadást. 

Bemutatta, hogy a tanszéken a koráb-
biakhoz képest változatlan létszámmal
mintegy meghatszorozódott az oktatási
feladat. Beszámolt azokról a munkákról,
amelyek a tanszék normális mûködésé-
hez és az elvárható fejlesztésekhez szük-
séges pénzügyi kereteket biztosítják. Kö-
szönetet mondott egyben mindazoknak,
akik támogatásukkal és megrendeléseik-
kel a tanszék mûködôképességéhez hoz-
zájárultak. Az Erdômérnöki Karon folyó
szervezeti fejlesztések eredményeként is-
mertette, hogy megalakult a Geomatika
és Mérnöki Létesítmények Intézete az Er-
dôfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék, a
Földmérési és Távérzékelési Tanszék,
valamint a GGKI-ba kihelyezett Elméleti
Geodézia Tanszék együttmûködésével.
A beszámolót követôen Markó Gergely
erdômérnökjelölt bemutatta az ERDUT-
TERV 1.0 programcsomagot. A saját fej-
lesztésû program alkalmas a helyszínrajzi
és a magassági vonalvezetés, a kereszt-
szelvények megtervezésére, valamint a
földtömeg kiszámítására. A program le-
hetôvé teszi a terepmodell alapján törté-
nô elôtervezést, amely több variáció ki-
dolgozására és összehasonlítására és a
kedvezô variáció kiválasztására ad lehe-
tôséget. 

Péterfalvi József egyetemi docens fel-
villantotta azokat az elsô eredményeket,
amelyeket az IPOLY ERDÔ Rt. és az FVM
Erdészeti Hivatala támogatásával a Bör-
zsöny feltáró hálózatának kialakításában
elért. A térinformatikára alapozott terve-
zési módszer lehetôséget ad arra, hogy
az erdôterületen érdekeltek minden igé-
nyét a feltáróhálózat kialakításakor figye-
lembe lehessen venni, majd a szükséges
kompromisszumokat tudatosan létre le-
hessen hozni. A beszámolókat a tanszék-
hez tartozó Úttechnikai és Vízügyi Labo-
ratórium felavatása követte. A délutáni
program a Hidegvíz-völgyben folytató-
dott. Gribovszki Zoltán egyetemi adjunk-
tus ismertette a Vadkan-árok oldalában
kialakuló suvadás elfajulásának okait és
a további károsodások megakadályozá-
sára tett intézkedéseket, amelyekre a tan-
szék tette meg javaslatait. A résztvevôk
tisztelegtek a brennbergbányai István-ak-
nánál felállított emlékmû elôtt, amelynek
tömedékelésérôl Tarjáni Antal erdômér-
nök számolt be. Az intercepciós kertek
egyikében dr. Kucsara Mihály egyetemi
docens foglalta össze az erdészeti vízgaz-
dálkodás oktatásának és kutatásának ala-
kulását és ezek szerves egységét. Hang-
súlyozta az együttmûködés szükségessé-
gét és bemutatta azokat a vizsgálatokat,
amelyek az ERTI és a tanszék mérési
módszereinek összehasonlítását teszik
lehetôvé. A vízmérleg egyes elemeinek
mennyiségi megismerése hozzásegíthet
ahhoz, hogy az erdôtelepítéseket, az er-
dôfelújításokat, valamint az erdômûvelé-
si eljárásokat a vízháztartás figyelembe-
vételével lehessen megvalósítani.
Gribovszki Zoltán egyetemi adjunktus a
hidegvíz-völgyi kutatóház mellett kiala-

kított mérôbukónál elemezte az erdôte-
rületek hordalékszállításával és a vízmi-
nôség-változással összefüggô eredmé-
nyeket. Ezek a kutatások is rámutatnak
arra, hogy a víz és erózió elleni védelem-
ben az erdôterületeknek jelentôs szerepe
van. Az összevont szakosztályülést baráti
beszélgetés zárta.

Dr. Kosztka Miklós
a szakosztály elnöke

Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2000.
április 27-én az Ipoly Erdô Rt. területén,
Királyréten tartott ülést.

Az ülés résztvevôit köszöntötte
Haraszti Gyula termelési vezérigazgató-
helyettes, aki ezt követôen tájékoztatást
adott az Ipoly Erdô Rt.-rôl, különös tek-
intettel az rt. gépesítési helyzetére, az
alábbiak szerint:

Az Ipoly Erdô Rt. 64 000 ha állami
erdôt kezel a Börzsöny és a Cserhát,
valamint a Gödöllôi-dombság területén.
A Társaság gazdálkodása a hagyo-
mányos erdészeti alaptevékenységre
épül. Ennek viszonyait alapvetôen meg-
határozza a természetes erdôtársulások
és az ôshonos fafajok kiterjedt térfoglalá-
sa, valamint a terület több, mint 50%-án
kiemelten érvényesülô természetvédelmi
és honvédelmi érdek. Valóságos termô-
helyi tényezô a tragikus szintû feltárat-
lanság.

Az alaptevékenység súlyozott szere-
pébôl adódóan az rt. elsôdleges jövede-
lemtermelô forrása a fahasználat. Az
évente kitermelésre és értékesítésre ke-
rülô, mintegy 150 ezer m3 vastagfa lehet-
séges választék-összetétele rendkívül
kedvezôtlen. A sarangolt választékok
aránya megközelíti a 80%-ot, az értékes
fûrészipari alapanyagok éves mennyisé-
ge nem éri el a 20 ezer m3-t. A mindebbôl
következôn viszonylag alacsony fedezet
meghatározza a Társaság lehetséges
szervezeti méreteit, valamint a beruházá-
sok racionális nagyságrendjét is. A tizen-
egy hagyományos erdészetet és az önál-
ló Gépjavító és Szolgáltató Üzemet kis
létszámú, képzett alkalmazotti állo-
mánnyal, az információs hálózatot kor-
szerûsítve, igyekszik az rt. hatékonyan
mûködtetni. Új utak keresése folyik a ki-
egészítô jövedelmet biztosító tevékeny-
ségek felfuttatása érdekében. Az évtized
elsô felének rendkívül nehéz helyzetébôl
stabilizálódó társaságot az elmúlt évek
tulajdonosi reorganizációja állította hatá-
rozott növekedési pályára. A lehetôvé
vált, eddig példátlan nagyságrendû beru-
házások célrendszerének meghatározása
óriási, a jövôt alapjaiban befolyásoló fele-
lôsség.

Szakosztályülések



Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 7-8. szám (2000. július-augusztus) 245

Ezt követôen Ruff János erdészetve-
zetô szólt, aki a rendezvénynek helyt adó
Királyréti Erdészetet mutatta be.

A következôkben Bodor László terüle-
ti fômérnök és Szima György mûszaki er-
dészetvezetô adott alapos, számadatok-
kal alátámasztott tájékoztatást az rt. for-
warderes technológiáiról, melyek a VAL-
MET–860 és a TIMBERJACK–230 típusú
kihordókon alapulnak. Részletes tájé-
koztatást kaptunk a fenti géptípusok mû-
szaki és ökonómiai jellemzôirôl is. Az
ülésen jelen volt Pentti Kaloinen, a
Valmet cég képviselôje és Veress László,
a TECHNITRADE Kft. ügyvezetôje is,
akik a Valmet cégrôl és a további Valmet
gépekrôl szolgáltak információkkal.

Az ülés a továbbiakban az ERDÔGÉP
Kft. tájékoztatójával folytatódott, mely-
nek során Sásdy Ottó ügyvezetô igazgató
adott tájékoztatást az SR–6 kihordóról és
a tervezett SR kihordócsaládról, melynek
tagjai univerzális traktor alapú gépek.

Ezt követôen az osztrák Konrad
Forstechnik (magyarországi képviselete:
Geolex Kft.) mutatkozott be, Richard
Konrad és Englert Sándor által tájékozta-
tást adva erdészeti gépeikrôl.

Az egyéb szakosztályi ügyek között
tagfelvételrôl, a 2000. évi WOOD TECH
kiállításról, a 2000. évi agrártámogatások-
ról és a 2000. évi külföldi tanulmányútról
esett szó. A Gépesítési Szakosztály új tag-
ja lett: Krivánszki Dénes (Ipoly Erdô Rt.).

A napirendi pontok vitájában dr. Hor-
váth Béla, Markó Gyula, dr. Mátrabérczi
Sándor és Szabó József vett részt.

Ebéd után a VALMET–860 és a TIM-
BERJACK–230 típusú kihordók mûködés
közbeni megszemlélésére és olyan vá-
gásterületek bemutatására került sor, me-
lyeken a közelítés kihordókkal történt. Itt
a kihordóknak az újulatra és a talajra gya-
korolt hatását lehetett tanulmányozni. A
kihordók mindkettôre vonatkozóan kí-
méletes gépeknek tekinthetôk.

A jól sikerült rendezvényen – melyért
köszönet illeti az Ipoly Erdô Rt.-t – össze-
sen 41-en vettek részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

A Gépesítési Szakosztály ez évi program-
jában fakultatívként szerepelt a SZOL-
NOKI FARMSHOW–2000 Mezôgazdasá-
gi Szakkiállítás és Vásár megtekintése,
melyet 2000. június 1–3-án rendeztek.

A kiállításon a Szolnoki Mezôgép Rt.
mellett további csaknem félszáz gyártó,
illetve kereskedô mutatta be mezôgazda-
sági gépeit, berendezéseit, termékeit.

A kiállított géptípusok között számos
olyan is akadt – traktorok, talajmûvelô

gépek, gödörfúrók, permetezôgépek,
mérômûszerek, gépalkatrészek stb. –,
amelyek az erdôgazdálkodás területén is
érdeklôdésre tarthatnak számot. A kiállí-
tott gépek közt szinte minden kategória
elôfordult, de jellemzô volt a nagy telje-

sítményû, kisebb fajlagos költséggel üze-
meltethetô gépek túlsúlya.

A rendezvényen a szakosztály tagsá-
gának kb. egyharmada vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Június 14-én, a Magyar Tudományos
Akadémián rendezték Oroszi Sándor
fenti címû doktori értekezésének nyil-
vános vitáját.

A kutató Erdély 3,8 millió hektárnyi
erdôterületébôl 1380 ezer hektár szá-
zadforduló-környéki gazdálkodását
vonta górcsô alá. A vizsgálódás tárgya a
620 ezer hektáros erdélyi kincstári, a
160 ezer hektárt borító Naszód-vidéki
és a 600 ezer hektáros székelyföldi er-
dôkben végzett gazdálkodás elemzô
bemutatása, az eltérô gazdálkodási for-
mák összehasonlítása volt. A hagyomá-
nyos erdélyi kincstári erdôgazdálkodás-
nak a helyi és az országos ügyei egya-
ránt bekerültek a dolgozatba. A
Naszód-vidéken az állam mintegy bér-
be vette a volt határôröktôl az erdôket
és ott kincstári gazdálkodást folytatott.
A tulajdonosoknak ennek eredményé-
bôl juttatta vissza a bérleti díjat és az
osztalékot. A Székelyföldön az állam
csak szakmai (üzemtervek készítése,
vágásterület kijelölése és erdôfelújítá-
sok stb.) munkákat végzett.

Az opponensek közül az erdész-
szakmát képviselô Solymos Rezsô ki-
emelte, elsô alkalommal történt meg,
hogy a 100 évvel korábbi erdôgazdál-
kodás országos és helyi szintû esemé-
nyeit valaki egy dolgozatban bemutas-
sa. Fekete György közgazdász a disszer-
tációt modellértékû munkának minôsí-
tette. Jó lenne, ha más kutatók, egyéb
vidékekre is és más korokra is végezné-
nek hasonló kutatásokat. Elmondta azt
is, hogy bár a három opponens három
tudományterület képviselôje, de a dol-
gozat sokrétûsége alapján még több
szakma képviselôje is találna a saját
szakterületét érintô érdekességeket.
Romány Pál agrártörténész hasonló-
képpen nyilatkozott. Örömmel fogadna
hasonló vizsgálódásokat a mezôgazda-

ság területérôl, például a ménesbir-
tokok történetének a feldolgozását.

A Bíráló Bizottság tagjai, Járó Zoltán,
Lôkös László, Magyar János, Madas
András, Bondor Antal és Tóth Béla
100%-os, maximális pontszámmal hoz-
ták meg döntésüket: javasolják az Aka-
démia Doktori Tanácsának a fiatal kuta-
tó számára a mezôgazdasági tudomá-
nyok doktora cím odaítélését.

Magunk részérôl gratulálunk a fiatal
kutatónak szép eredményéhez, és remél-
jük, hogy a dolgozat a széles szakmai kö-
zönség számára is hozzáférhetô lesz.

Detrich Miklós

Könyvismertetés

Békés megye
famatuzsálemei
Békés megyében a természetvédelmi tö-
rekvéseknek évtizedek óta ékes példáit
lehet tapasztalni. Most a Kôrös-Maros
Nemzeti Parkért Egyesület kiadásában,
Szelekovszky László szerkesztésében a
megye faóriásainak és famatuzsále-
meinek regisztere jelent meg impozáns
kiadvány formájában. 13 nevezetes, 14
különleges faegyed adatai, a hozzájuk
fûzôdô legendák ismertetése után fafaj
szerinti csoportosításban mutatják be a
méretesebb, korosabb példányokat. A
kiadvány értékét fokozza az a tény, hogy
122(!) színes fotón is csodálhatjuk a me-
gye történelmének élô tanúit. A szer-
kesztô és adatgyûjtô munkáját csak di-
csérni lehet, s a könyvecskét példaként
állíthatjuk a többi megye elé. Ugyan egy-
re jobban fogynak természeti értékeink,
azért van még mit lajstromba vennünk,
óvnunk, s az utókornak megôriznünk.

Dr. Bartha Dénes

Kincstári erdôgazdálkodás
és állami erdôkezelés a
XIX–XX. század fordulóján,
erdélyi példák alapján


