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A HÓNAP KÉRDÉSE 

Beszélgetés Dauner Mártonnal 

I Ismerve az eltelt év történéseit, változott-e a tuda
tos erdővagyon-gazdálkodásról elképzeltek vég
rehajtásának lehetősége ? 

Az alapvető elképzelés nem változott. A végrehajtha
tóság időigénye sajnos igen. Előre kell bocsátanom, 
hogy azokat a gazdasági változásokat, melyek hatása 
meghatározóan érinti ágazatunkat - valamennyi össze
függésével - nem lehetett előrevetíteni. Az erdőgazdál
kodási vállalatok a már eddig végrehajtott privatizációk
kal azonban helyes irányban mozdultak el. Az ipari 
üzemek egy része önálló vállalattá alakult. Vagyonukkal 
elhatárolódtak, így a későbbi tulajdonosi változások fel
tétele adott lett. Az alaptevékenység középtávon meg
ítélésünk szerint pénzügyi szempontból nem lesz nye
reséges, így jövedelmet hozó kiegészítő tevékenységre 
szükség van továbbra is. A társadalom által elvárt tevé
kenységek finanszírozásához nem mindig fog az állam 
közvetlen költségvetési forrásokat biztosítani, ezért jö
vedelmező vállalkozásokat kell az államerdészetnek 
megtartani. De úgy, hogy az itt keletkező bevételek és 
kiadások, valamint az ahhoz kapcsolódó érdekeltség ne 
keveredjen az alaptevékenységgel. Az alaptevékeny
ségnél egészen más érdekeltségi rendszert kell mű
ködtetnünk. 

I Ezek szerint a társadalom számára tett szolgála
taink egy részét - véderdők, üdülő- és parkerdők 
- is az alaptevékenységnek kell finanszírozni? 

Az államháztartási törvényben szeretnénk érvényesí
teni az erdőtelepítéshez, valamint a gazdaságtalan er
dőkkezeléséhez szükséges pénzeszközök biztosítását. 
Ugyanez lenne érvényes a közjóléti területek és a töme
ges erdőpusztulással járó többletfeladatok költségbizto
sítására is. Általában az erdővel kapcsolatos ügyekhez 
támogatóan áll hozzá a parlament. A baj az, hogy az 
előterjesztett költségvetési tételekben sok pénz „bújik 
el" úgy, hogy nem tényleges erdőügyként jelentkezik, és 
így a szavazó képviselők nem mindig tudhatják, hogy 
döntésükkel esetleg az erdőkkel kapcsolatos összeget 
is csonkították. Az önállóan jelentkező erdőtelepítési 
összeget - figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket 
- számunkra kedvezően szavazták meg. A képviselők 
többsége nagyon jól érzi, hogy az erdőkön nem szabad 
takarékoskodni, mert sokszoros kárt okozhat a fenntar
tás hiányossága. Ezért lenne jó az államháztartási tör
vényben külön tételekként hozni az erdővel kapcsolatos 
igényeket. 

I Számíthat-e a szakközvélemény arra, hogy az 
erdőtörvény-tervezethez beadott módosítások is 
az országgyűlés elé kerülnek? 

A most lezajlott szakmai vita az erdőtörvényről csak 
egy közbenső állomása a törvényalkotás folyamatának. 
Az átvezetés és az azt követő újabb konzultáció után jön 
még a tárcaegyeztetés, majd a parlamenti munka. Kap

csolódnia kell a a természetvédelmi törvényhez, a va
dászati törvényhez (ez utóbbiak készültségéről semmi
féle információnk nincs). 

A főosztály feladata most az, hogy a közel húsz 
intézménytől megküldött véleményeket összedolgozza. 
A törvényalkotó felelőssége, hogy a helyenként megje
lenő, egymásnak ellentétes igényeket is úgy hangolja 
össze, hogy ebből időtálló jó törvény legyen. Örvende
tes, hogy koncepcionális véleménykülönbségek nincse
nek. Nagyon sok olyan javaslat jött be, amelyeket feltét
len be fogunk építeni az előterjesztésbe. 

Melyek a legsarkalatosabb részei a törvényterve
zetnek, amelyeknél nem lehet alku? 

Eltekintve a fontosság sorrendjétől, sarkalatos az 
üzemtervezéssel kapcsolatos rész, az erdőfelügyeleti 
rész, az erdőfenntartási alap kezelése, és fontosak a 
kezelésre vonatkozó szakmai szabályozók is. A tör
vénynek olyannak kell lenni, hogy minden tulajdonfor
mára értelmezhető legyen. Pontosan meg kell fogal
mazni a tulajdonos kötelességeit és a felügyelet jogait, 
hogy csak a funkciók adta szempontokat soroljam. 

És mi lesz a vadászati rész „B" változatával? 
A „B" változat, mint ismeretes, nem az FM Erdészeti 

és Faipari Főosztályának véleménye. Ezt a munkaköri 
anyagként szereplő törvénytervezetet már tavaly átte
kintette a minisztérium vezetése. Ott született döntés, 
hogy a vadászati önálló osztály eltérő véleménye „B" 
változatként szerepeljen a törvénytervezetben. 

• Ez a megoldás azzal a veszéllyel jár, hogy a 
parlament - ne adj Isten - a „B" változatra is 
voksolhat. 

Nagyon remélem, hogy mindkét fél számára elfogad
ható megoldás születik. Most az általunk is javasolt, a 
földtulajdonhoz kötött vadászati jog elismerését támo
gatja a minisztérium vezetése is. így a „B" változat 
valószínűleg nem kerül előterjesztésre. 

Egyesek szerint a jelenlegi tervezet nem veszi 
eléggé figyelembe a korszerű erdőfogalommal, 
mint fenntartandó ökoszisztémának az emberrel 
kapcsolatos elvárásait. Túl gazdálkodáscentrikus. 

Ez igaz. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ezeket a 
kérdéseket, részleteketatörvény preambulumában (be
vezetőjében) tárgyalnánk, itt kifejtve az erdő sokrétűsé
gét, a vele kapcsolatos szempontokat. Az erdő a tör
vényben már csak úgy jelenik meg, mint amely egy több 
funkciót biztosító nemzeti vagyon, mely a védelem és a 
gazdálkodás tárgya. 

I Elegendő csatlakozási pont van az előterjesztés
ben a természetvédelmi törvényhez? 

A kapcsolódó törvényekről annyit kell elmondani, 
hogy sajnos nincs információnk egyetlen törvényterve-
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zetről sem. Úgy néz ki, hogy az erdő- és termé
szetvédelmi, vadászati törvénytervezetek a különböző 
készültségi fokok miatt egyszerre nem terjeszthetők elő. 
Pedig a téma összefüggései miatt a képviselőknek is ez 
lenne a jobb. Ezeket az összefüggő szakkérdéseket 
egyszerre tekinthetnék át a törvényalkotás folyamatá
ban. A jó kapcsolatra épülő szakértő-képviselő munka
viszonyban ez hatékonyan működne. 

I Több helyen felmerült a kérdés, hogy a főosztály 
elég határozottan képviseli-e az erdőfelügyelet 
gondjait, szakmai, anyagi problémáit? 

Az erdőfelügyelet fontosságát a főosztály sem most, 
sem a jövőben nem becsülheti alá. A kérdés két problé
mát is takar. Az egyik a szakmai-morális háttér biztosí
tása, a másik az anyagi megbecsülés. Úgy érzem, hogy 
csak az anyagi gondok megközelítése felől merülhetett 
fel a bizonytalanság látszata. 1992-re a tárca költségve
tési keretlehetőségét részletezett bontásban még nem 
kaptuk meg a PM-től. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a 
költségvetéstől az ellátmányt ezentúl havi bontásban 
fogják kapni a kirendeltségek, ami kétségtelenül a 
hosszabb távú pénzügyi tervezés bizonytalanságával 
járhat. Az is tény, hogy - mint államigazgatási szakha
tóság - a költségvetéstől függ, és a lehetőségek össze 
sem hasonlíthatók az egyes vállalati jövedelmekkel. Eb
ből nyilván pszichés konfliktusok is adódhatnak. A sok
szor igen nagy különbség közelítését elsősorban csak 
az államerdészeti szervezet felállításával lehet megol
dani. 

Kincstár, holding, koncesszió - az eltelt év alatt 
ezek a fogalmak keltek szárnyra a szaknyilvános-
ságelőtt. Van-e már kialakult elképzelése a dön-

I téshozóknak? 
Szeretném hangsúlyozni, hogy az állami tulajdonosi 

intézményre, az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó 
törvényelőkészítés az elmúlt év végén vált világossá. 
Ezt nem lehetett megelőzni az államerdészet szerveze
tének és működési szabályozásának elkészítésé
vel. Előzetesen tehát úgy gondoltuk, hogy fel kell készí
teni az erdőgazdálkodási vállalatok szervezetét társasá
gi formában való gazdálkodásra éppúgy, mint nonprofit 
formában való működtetésre. A központi kérdés azon
ban az erdővagyon. Ennek a vagyonnak véleményünk 
szerint kincstárinak kell lenni. 

A szervezetre és annak működésére jelenleg még 
nincs kialakult és egyedül üdvözítő megoldás. Ez ügy
ben most folynak a tárcaközi szakmai viták. 

Az átalakulás aktuális részleteiről a vállalatvezetők
kel folyamatosan konzultálunk. A már most közvetlen 
államigazgatási irányítás alá tartozó vállalatok az átala
kulásra és az államerdészeti szervezetre előkészítettek. 

| Űres az Erdőfenntartási Alap. Miért? 
Az alap minimális pénzügyi tartalékkal működik, tehát 

ebben az értelemben nem üres. A baj ott van, hogy 3-4 
éve véglegesen elszakadt egymástól a három szektor 
(erdőgazdaság, állami gazdaság, termelőszövetkezet) 
Erdőfennntartási Alappal való pénzgazdálkodása. A 

legtöbb pénzt a befizetéshez képest a termelőszövetke
zeti szektor vitte el az alapból, mert itt jóval többet 
használtak fel, mint amennyi a befizetési kötelezettség 
volt. Ezt a gyakorlatot a jövőben nem folytathatjuk. 

1992-ben a fakitermelés további csökkenésével szá
molunk. A csökkentett fakitermelés mellett változatlan 
erdőfenntartási munkák finanszírozására - reméljük -
elegendő lesz a pénz. Felméréseink szerint az előző 
vezetés 5-600 millió forintot vett ki a fenntartási alapból 
és osztott olyan munkákra, amelyek közvetlenül nem az 
erdőfenntartásra fordítódtak. Épült ebből a pénzből út, 
vadászház, közvetve oktatásra fordítódott, de futotta 
gépvásárlásra is. Azt szeretnénk, ha a privatizálásból 
származó bevételekből jutna a fenntartási alapba is. Ha 
egyéb értékesítés is lesz (házak, földek eladása), ebből 
is erdővagyont bővítő beruházást végezhessünk. 

Most derült arra is fény, hogy egy-két gazdaság, pl. 
Szombathely még 1989-1990-ben keletkezett befizeté
si kötelezettségének sem tett eleget. Most csak azt 
tudjuk tenni, hogy megvizsgáljuk, hogy reális teljesítés
sel mennyi idő alatt tudja az adós visszafizetni adóssá
gát az alapba. Ahhoz, hogy működőképes maradjon a 
vállalat, Szombathely esetében mintegy 120 millió fo
rintról van szó, többéves törlesztés látszik reálisnak. 

• Igazságtalannak tűnik, hogy akik tisztességgel fi
zették a jámlékot és nincs tartozásuk, azok sem 
kapják meg az igényelt erdőfenntartási munkákra 

I a pénzt. 
Ez az intézkedés a múltban keletkezett törlesztési 

elmaradás rendezésére irányult. Az állami erdőgazda
sági szektorban a szabályozott finanszírozással 1992-
ben nem lesznek gondok. A másik két szektorban csak 
akkor lesz fedezet, ha a veszteség megszűnik. 

I Mi a biztosíték, hogy jövőre lesz pénz, és a későb
biek folyamán nem kerül-e majd többszörösébe a 
most kényszerűségből elhanyagolt erdőrészletek 
rendbetétele? 

Az egyes felújítási munkák 1-2 éves elmaradása 
véleményünk szerint nem okoz akkora kárt, hogy a 
későbbiek folyamán ne lenne korrigálható a negatív 
hatás. Most kényszerhelyzetben vagyunk. Olyan szabá
lyozást kell alkotnunk az alappal kapcsolatban, ami 
megoldja a pénzügyi hiányhelyzetet, igazodik a tulaj
donváltáshoz. Ezt a javaslatot előkészítjük és elfogadá
sa esetén beépítjük az erdőtörvénybe. 

A jelenlegi gyakorlat folytatása, illetve annak kisebb 
módosítása csak elhúzná a válságot. Az új elképzelések 
érvényesítésével 1 -2 év alatt egyensúlyba hozható a 
jelenlegi torzulás. A javaslat kidolgozásánál az európai 
példákat is elemezzük. 

Befolyásolni tudja-e a főosztály az egyes helyeken 
feltűnően alacsony vadászati bérleti díj emelését, 
különösen ott, ahol pénzhiánnyal küszködik a vál
lalat, és mégsem emel bérleti díjat? 

A vállalati önállóság szuverenitását csorbítaná bármi
féle beavatkozás a bérleti kérdésekbe. Azt azonban 
éreztettük, hogy a díjtétel-módosításokkal egyetértünk. 



Ez jelen pillanatban az erdőgazdasági igazgatók felelős
sége. Az államerdészetnél elképzelésünk szerint sza
bályozottan fog működni ez a rendszer is. Reális bérleti 
díjakat kell minden területen megállapítani. 

Ha a vad az erdő szerves része, akkora vadgaz
dálkodásból származó jövedelem után miért nem 
kell erdőfenntartási járulékot fizetni, mint a kiter
melt fa után, hiszen a vad felújítást hátráltató 
tényező? 

A kérdés újszerű. Jogosnak tartom a felvetést, alapos 
elemzés útján meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e az 
érvényesítésre lehetőség. 

| Jól politizálunk mi, erdészek? 
Bármilyen furcsán hangzik, de az erdészeti ágazat

nak 1991-ben jelentős belföldi és külhoni eredményei is 
voltak. Ilyen volt a párizsi kongresszuson való részvéte
lünk és az a tény, hogy a magyar szakértői dokumentu
mokból négyet változatlan formában el is fogadtak. Je
lentős sikere volt a vándorgyűlésnek. Eredmény az is, 
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hogy egységes a nézet arról, hogy az erdőben minden
féle tulajdonlást el tudunk képzelni a jelenlegi állami 
tulajdon meghagyása mellettt. Ha a demokratikus nor
mákat elfogadva a polarizált véleményekkel a szakterü
leten közös nevezőt tudnánk találni, ez határozottan jó 
lenne. Ne kapkodjunk, és ne a személyeskedés szintjén 
álljunk meg. Az előrelátó erdőgazda bölcsességével, 
higgadtan, az egyes kérdéseket alaposan átgondolva 
döntsünk vagy javasoljunk. A személyeskedés helyett a 
hibák kijavításának szándéka vezérelje tetteinket. 
Konstruktív, alkotó hangvételű tárgyalásra van szükség 
minden fél részéről, bemutatva a lehetséges mozgás
irányokat, mert ez nem volt jellemző az elmúlt harminc 
évben. Az építő kritikát a szándék őszinteségével kell 
fogadni, de el kell utasítani azt, ha valakik valakik ellen 
dolgoznak. A cél ilyenkor a tapasztalat szerint nem az 
ágazat ügyének előrevitele, hanem csupán az indulat és 
feszültség levezetése, a személyeskedés. 

Pápai Gábor 

Ne vegye tőlünk senki türel
metlenségből jövő és zaklató 
sürgetésnek azt, ha négy évi si
kertelen várakozás alatt ismét 
felszólalunk a remény és csak- ""~~~~~~™~~""" 
nem kétségbeesés közt várt új erdőtörvény megalkotásáért. 

Mi még az esetben is mulaszthatatlan kötelességünknek is
merjük közönségünk, s bár csak lehetne az ország képviselő 
közönségének is, figyelmét minden lehető alkalommal az erdő
törvény mielőbbi megalkotásának eszközlésérefelhívni: ha ava
tatlanok részéről e felszólalásunkért netalán a szerénytelenség 
nem érdemelt vádjával illetnének is. 

Sokkal inkább ismerjük erdeink köz- és magángazdasági 
valamint rendőri ügyeinek állását, hogy sem elmulaszthatnák 
újabban is kifejezést adni annak, hogy az ország közönsége a 
törvényhozó testülettől erdőtörvényt is kér. Kérheti pedig jog
gal, még a jelen országgyűlés befejezése előtt, mert a kész és az 
erdészeti közönség előtt már minden ízében ismert s úgy az 
erdőbirtokosok mint a szakértők által alapelveiben s igen cse
kély kivétellel részleteiben is elfogadott erdőtörvényjavaslat 
újabb meg újabb szaktanácskozmányok bírálatain átszűrődve, 
rövid idő múlva négy év óta vár arra, hogy a földmüvelésimi-
nister az országgyűlés színe elé juttassa. 

Mennyi indokolt felszólalás történt e békességes várakozás 
ideje alatt, mennyi erdőpusztítás követteteti el s hogy a t. képvi
selő urak lelkéhez szóllható szavakkal is éljünk, hány erdőtiszt 
szenvedett erőszakos halált? mindez pedig azért, mert hiányos 
erdőtörvényünk rései új meg új és a képzelt jogosultság tudatá
val bíró bátorságot kölcsönöznek az erdőpusztítók és fatolvajok 
romboló tetteire, melyeket azok a hatósági védelmen jelenleg 
úgy szállva kívül álló erdőkön s az ezek védelmére hivatott 
közegeken büntetlenül elkövetnek. 

Több alkalommal mondottuk el és ma is ismételjük azok 
számára kik hallani nem akarják, hogy a rossz indulatú károsí
t o k és a jövővel sok helyt nem gondoló mondhatni rabló gazdál
kodás által veszélyes és pusztuló helyzetbe juttatott erdőségeink 
sorsán legelső sorban a régen várt erdőtörvény kiadása segít
het. 

Ne feledje senki, hogy minden nap, mellyel az új erdőtörvény 
életbe léptetése késik a legszerényebb feltétel szerint is ezerek 
nagy számára menő és gyakran következményeiben is örökre 
helyre-hozhatlan károkkal csökkenti Magyarország tökevagyo-
nának értékét. 

ERDŐTÖRVÉNYT KERUNK 
Jusson eszükbe azoknak, kik 

állásuknál fogva erdőtörvé
nyünk közvetlen megalkotói le
hetnek, hogy a fájától derűre 

^ borura megfosztott feltétlen er
dőtalaj területe hazánkban egyre szaporodik, hogy a törvény 
hiánya miatt most elhanyagolható újra-erdősítés, minél tovább 
késik, annál költségesebb lesz, söt költség tekintetében annyira 
drágábbá válhatik, hogy egyes magán tulajdonos erejéből az 
többé nem is foganatosítható. Es képes lehet-e majdan az állam 
az elpusztult összes erdőtalajt ismételt müvelés alá vétetni vagy 
különben is terhes pénzügyi viszonyai között éppen saját részé
ről erdősíttetni? 

Jusson eszükbe a világhírű Karst hegység országokra terjedő 
kopársága, melyről közvetlenül szerzett tapasztalatunk után 
írhatjuk ide, hogy az okszerű kezelés és az erdősítés el nem 
hanyagolása mellett, mint hajdan úgy ma is, a világ egyik 
legdúsabb erdőtalaja lenne, holott most szomorú látványt nyúj
tó silány kőtenger. Emlékezzenek a Vág, a Tisza és a Maros 
partjain lévő meg a nógrádmegyei és a többi fátlan, köves 
hegyoldalokra... 

Az erdőtörvény megalkotása még a jelen országgyűlés tar
tama alatt lehetséges. Lehetséges pedig azért, mert a törvény
tervezet a képviselőház számos tagja, az erdőbirtokosok a jogá
szok és a szakemberek részéről már annyi és oly beható tárgya
lásokon ment át, hogy azon, feltéve azt, miszerint az erdészet 
szakbeli igényeinek kielégítése annak törvénnyé alkotásánál 
főelv leend, igen kevés változtatás tehető. 

Tiszteletteljesen kérjük azért a t. képviselőház összes tagjait 
és a t. földművelésiminister urat, hogy a törvénnyé avatásra már 
nem sok teendőt kívánó kész erdőtörvény-tervezetet, tekintettel 
erdőségeink szomorú viszonyaira, bokros elfoglaltságuk mellett 
is közelebbi figyelmük tárgyává tenni szíveskedjenek s hazánkat 
szerencséltessék az évek óta várt erdőtörvénnyel. 

A legszilárdabb meggyőződéssel merjük elmondani, hogy a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás rendezését s az ország 
évi költségét illető törvények után, szükségesség tekintetében 
egyetlen más irányú törvény sem állhat az erdőtörvény előtt s 
hogy ennek megalkotása, miként más alkalommal is nyilvání
tottuk, a jelen országgyűlés működésének gyöngyét képezhetné. 

Bedő Albert 
Erdészeti Lapok (1871.) 



Országos Erdészeti Egyesület 
FM Erdészeti és Faipari Főosztály 
Dauner Márton főosztályvezető úrnak 
Budapest 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai széles körben éltek az 

erdőkről szóló törvénytervezet véleményezésére kapott lehető

séggel. Valamennyi helyi csoport és bizottság bekapcsolódott a 

munkába és igen sok vélemény került papírra. Ezek közül egye

sek szélsőséges, egyéni véleményt tükröznek, mások körülhatá

rolható szűkebb részérdekeket képviselnek, többségükben azon

ban az erdő iránt érzett felelősség által vezérelt viták, tanácsko

zások során formálódtak. 

Az egyesület elnöksége az utóbbiakra alapozva igyekezett 

kialakítani csatolt, összegező véleményét. 

Úgy véljük, nem lesz haszontalan, ha a törvény előkészítésé

velfoglalkozókmegismerik a szakmai közvéleménynek a főirány

tól és az egyesület elfogadott alapelveitől eltérő áramlatait is. 

Ezért mellékeljük egyes szervezeti egységeink, illetve tagjaink 

csorbítatlan véleményét is. 

További együttműködésünket felajánlva tisztelettel: 

Schmotzer A ndrás 
Budapest, 1992. január 15. 

Az egyesület tagjai elöntő többségükben időszerű
nek, sőt fontosnak és sürgősnek tekintik az erdőkről 
szóló törvény megalkotását. Egyetlen szakosztály tartja 
- történelmi tapasztalatokra hivatkozva - kétségesnek, 
hogy a jelenlegi teljesen bizonytalan, átmeneti időszak
ban lehetséges időtálló törvényt készíteni. Figyelemre 
méltó megjegyzésük ellenére a törvényelőkészítő mun
kát fokozni kell, nehogy a gyors, a társadalom csaknem 
minden területére kiterjedő, radikális változások közben 
a magyar erdők ügye háttérbe szoruljon, kedvezőtlen 
pozícióba kerüljön. Sürgeti az új törvényi szabályozást 
az a tény is, hogy az adott keretek között immár nem
csak az erdőgazdálkodás, sőt az egyszeri erdőfenntar
tás lehetetlenül el minden szektorban, de az erdők pusz
ta létét is egyre több veszély fenyegeti. 

Természetesen az új törvényt csak akkor szabad a 
parlament elé terjeszteni, ha az ökológiai szemléletű, 
időtálló lesz, rövid és hosszú távon egyaránt valóban jól 
szolgálja az erdészet ügyét. 

A társadalmi vitára bocsátott tervezet igen sok erénye 
ellenére korántsem felel meg ennek az alapigénynek. 

A tervezet készítői elismerésre méltó, igen nagy mun
kát végeztek. Helyenként a legapróbb részletre is kiter
jedő figyelemmel törekedtek a tökéletességre és teljes
ségre. Kár, hogy az előkészítésre, majd a nagy szorga
lommal és hozzáértéssel összehordott „nyersanyag" 
rendezésére, összehangolására, a szerkesztésre és 

csiszolásra nem jutott elég idő, vagy erő. Emiatt a 
tervezet - bár valamennyi „elődjét" minőségben és ér
tékben messze felülmúlja - számos alapvető hiányos
sággal terhelt és csak kiinduló alapként használható fel 
egy beterjeszthető törvénytervezet készítéséhez. 

Szembetűnő az egyes fejezetek készítőinek stílusá
ban, teljesítményében, sőt felfogásában és megközelí
tési módjában is megmutatkozó különbözőség. 

Egyes részletek, pontok tartalmukat és formájukat 
tekintve is remekbe szabottak, mások az érthetetlensé-
gig zavarosak, homályosak, vagy magyartalanok. Na
gyon heterogén a tervezet tartalmi vonatkozásban is. 

Az egyes fejezetek arányai esetlegesek, tartalmi 
mélységei igen különbözőek. Az egyikből hiányoznak az 
alapfogalmak megértéséhez szükséges definíciók is, a 
másik olyan terminus technicus-t is meghatároz (csú
nyán és pontatlanul), ami az egész tervezetben -joggal 
- egyetlen egyszer sem fordul elő. 

A törvénybe illő, tömör részletek mellett az erdőgaz
dálkodás teljeskörű, részletes szabályozására való tö
rekvések is teret kaptak a tervezetben. Oldalakat tesz
nek ki az alacsonyabb szintű jogszabályokba, vagy 
egyenesen szakmai útmutatókba illő részletek. 

Nem ritka a tervezetben a logikai sorrendtől való 
eltérés sem. 

Az egyik fő hiányossága a tervezetnek, hogy nem 
készült hozzá - vagy nem került nyilvánosságra - a 
biztos kereteket adó preambulum és a részletes magya
rázat, indoklás. Ezek nélkül dönteni nem lehet, de véle
ményt adni is igen nehéz egy törvénytervezetről. 

Az említett és a hozzájuk hasonló hiányosságok el
kerülése érdekében az alábbi általános megjegyzése
ket ajánljuk szíves figyelmébe: 

1. A beterjesztésre kerülő törvénytervezet legyen 
lényegesen rövidebb, tömörebb. Csak időtálló, leg
alább egy emberöltőre szóló, a magyar erdők fenntartá
sát, gyarapítását és minél teljesebb társadalmi haszno
sulását szolgáló előírásokat tartalmazzon. 

A jelenlegi struktúrák részérdekeket szolgáló eleme
inek fenntartására, aktuális politikai vagy hatalmi kérdé
sek megoldására a törvényhozást harci terepként, vagy 
a törvényt eszközként felhasználni nem szabad. Ebből 
kiindulva az erdőgazdálkodás jogi szabályozásában a 
törvény egyértelmű és szigorú keretei között a kormány
rendeletnek és megfelelő mellékletekkel rendelkező mi
niszteri rendeletnek is helyet kell biztosítani. 

2. Az új erdőtörvénynek tükröznie kell az erdővel 
szemben támasztott követelmények és az egész er
dőfilozófia világméretű változását. A megszokás és 
a rövid távú érdek makacs ellenállása miatt a szemlélet, 
a gondolkodásmód lényeges átállítása általában igen 
nehéz feladat. 

VÉLEMÉNY AZ ERDŐKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
1991. SZEPTEMBER 12-ÉN KELT TERVEZETÉRŐL 



Esetünkben még nehezebb, hiszen az erdő - speciá
lis szerepe és tulajdonságai következtében - az egyéb 
területektől eltérő, gyakran konzervatívnak, vagy egye
nesen rendszeridegennek tűnő megközelítést és szabá
lyozást kíván. 

Emiatt reménytelen vállalkozás ma világos, egyértel
mű preambulum nélkül jó erdőtörvényt készíteni, de 
méginkább eltogadtatni. A preambulumban rögzíteni 
kell többek között az alábbiakat: 

— Korszerű, ökológiai szemléletű erdődefiníciót. 
— Az erdő környezetvédelmi jelentőségének felérté

kelődését és az erdővel szemben támasztott társadalmi 
igény ezzel kapcsolatos változását. Azt, hogy az erdő 
fő értéke - nemcsak az egész élővilág, de az ember 
nézőpontjából ítélve is - maga az erdő létezése. 

— Az erdő közvetlen materiális szolgáltatásait - be
leértve az elemi szükségletet jelentő főterméket, a kiter
melhető faanyagot is - már ma is, de különösen a 
jövőben másodlagosnak kell tekinteni. 

— Az erdei ökoszisztéma önfenntartó, önszabályozó 
és regenerációs képessége révén lehetővé teszi, hogy 
az ember - az erdő veszélyeztetése, sőt, ökológiai 
értékének, s védelmi szolgáltatásainak csökkenése nél
kül - produktumának meghatározott hányadát elsajátít
sa, kihozza az erdőből. Erről a természet által hosszú 
távon biztosított tisztes hozadékról - a tudományos és 
a szorosan vett természetvédelmi érdekek eseteit kivé
ve - belátható időn belül nem mondhat le az ember. 

—Az erdőt csak olyan mértékben szabad a közvetlen 
anyagi szükségletek kielégítésére igénybe venni (fát 
termelni, vadat, háziállatot tartani, stb.), hogy az az 
erdei életközösségben visszafordíthatatlan folyamatot 
ne indítson el, gyógyíthatatlan sebet ne üssön rajta és 
ne terhelje a jövőt hozamcsökkenéssel, vagy kény
szerű, többletértékkel nem fedezett költségnövekedés
sel. 

— Az erdő - természeténél fogva - kettős tulajdonú 
jószág. Egyrészt minden embernek - sőt minden élő
lénynek - olyan elidegeníthetetlen, természetes ősi jus
sa, mint a levegő, vagy a napfény, másrészt a megne
vezett tulajdonos birtoka. Az ebből fakadó látszólagos 
bonyodalom egyértelműen és könnyen kezelhető: az 
erdő maga köztulajdon, megnevezett tulajdonosa csak 
a szakhatóság által jóváhagyott üzemterv szerint gaz
dálkodhat vele, faállományát csak engedéllyel termel
heti ki, felújítási kötelezettség mellett, s csupán az erdő 
tiszta hozamával rendelkezik szabadon. 

3. Az új erdőtörvény tulajdonsemleges legyen. 
Az erdőt magát - mint közvagyont - a tulajdonostól 

függetlenül egyforma következetességgel és szigorral 
védje, minden tulajdonos erdejére érvényes előírásokat 
tartalmazzon. Az állami tulajdonú erdők különleges stá
tusát és extra feladatait kormányrendeletben kell meg
határozni. 

4. Az ágazat irányítására és a másodfokú jogkör 
gyakorlására ne a törvény, hanem a kormány jelölje 
ki az illetékes minisztériumot. 

5. A semmivel sem indokolható módon szakkifejezé
seink közé naiv és primitív indítékkal beleerőszakolt, 
gyökértelen, szakmai hagyományokat sértő, a magyar 
nyelv természetétől is idegen erdőterv-tői való meg

szabadulás utolsó lehetőségét szalasztjuk el, ha nem 
váltjuk ki következetesen a törvénytervezetben minde
nütt a méltatlanul kiebrudalt üzemterv-vei. 

6. Bár lényegében valamennyi erdő egyidőben több 
funkciót is betölt, a különböző érdekek összehangolha-
tósága érdekében az üzemtervben továbbra is célszerű 
az erdőrészlet elsődleges rendeltetésének rögzíté
se. 

7. A természetvédelmi hatóság erdőkre vonatko
zó jogosítványait egy helyen, kiemelten kell az erdő
törvényben rögzíteni - a természetvédelmi törvénnyel 
összhangban - természetesen más-más jogkört bizto
sítva a fokozottan védett, az egyéb védelem alatt álló és 
a megnevezetten nem védett területekre. 

8. Az őshonos vad az erdőknek, s ennek következ
tében a vadgazdálkodás az erdőgazdálkodásnak elvá
laszthatatlan, szerves része. Ennek tudatában abszo
lút egységes állásfoglalás alakult ki a tervezet egyetlen 
alternatívfejezetével kapcsolatosan-természetesen az 
„A" változat mellett. 

Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy tisztességes, 
lelkiismeretes szakember nem működhet közre semmi
lyen formában olyan erdőtörvénynek csúfolt jogszabály 
készítésében, amely az erdő egyik elemét, ráadásul 
éppen a természetközeli erdő egészére legnagyobb, 
döntő hatással lévő elemét figyelmen kívül hagyja, vagy 
mesterségesen kiszakítva más érdekszférába helyezi. 

Az előtt is értetlenül állunk, hogy hogyan kerülhetett 
az erdőkről szóló törvénytervezetbe az egész törvény 
szellemétől és szándékától teljesen „testidegen" „B" vál
tozat. 

Mélységesen aggaszt bennünket, hogy a legégetőbb 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi problémáink 
megoldását minden erőfeszítésünk ellenére még ma is 
a „Vadgazdálkodás és vadászat" című törvényben 
igyekszik megoldani soros főhatóságunk. 

9. Nehezíti a törvényalkotást, hogy az átmeneti idő
szakban - a „bázistörvények" késése miatt - sok terü
leten nincsen elegendő, megbízható tájékozódási, vagy 
éppen kapcsolódási pontunk. Ennek ellenére-vélemé
nyünk szerint -gyorsítani és nem várakozni kell, kihasz
nálandó a szabadabb mozgásteret. 

Ugyanakkor legalább a saját törvényünk előkészíté
sére fordított erővel kell figyelemmel kísérni - és szá
munkra kedvező irányba befolyásolni - a kapcsolódó 
törvényeket. Nem szabad számításon kívül hagynunk, 
hogy ágazatunk társadalmi megítélése ma sem valós 
értékével arányos. 

10. Feltételezhetően a tervezet lényegesen lerövidül. 
Készültségi állapota sem indokolja, hogy a sok-sok 
véleményező által felismert valós, vagy vélt hibát, mó
dosító javaslatot oldalakon át tételesen felsoroljuk. 

A következő részletes megjegyzések csak a tartó
sabbaknak tűnő, az egyértelműen többségi véleményen 
alapuló, a értékelő munkabizottság és az elnökség vé
leményével összecsengő és mindenekelőtt az egyesü
let célkitűzéseivel és állásfoglalásával egyirányú észre
vételeket tartalmazzák. 

(Az egyesület részletesjavaslata az érdeklődőknek a 
titkárságon betekintésre rendelkezésére áll.) 



Az ellenterv készítésének indokolása 
Az erdő legalább annyira vadászok, halászok, horgá

szok, gombászok, bányászok, koszorúkötők, virággyűj
tők, kirándulók, üdülők, természetvédők, madarászok 
stb. tevékenységi területe, mint az erdészeké; legalább 
annyira botanikai, zoológiai, mikológiái, talajtani, geoló
giai, geokémiai, meteorológiai, ökológiai, bioszféra-bio
lógiai kutatások tárgya, mint az erdészeti kutatásoké. Er
dőtörvény-tervezetet készíteni tehát ugyanúgy jogosult 
bárki, mint az erdészek, sőt ugyanúgy kötelessége bár
kinek, mint az erdészeknek. Erdőtörvény készítésekor 
emellett elengedhetetlennek mutatkozik az erdővel kap
csolatos minden társszakma és társtudomány szem
pontjait, törekvéseit, kívánságait, tapasztalatait, kutatási 
eredményeit együttesen is figyelembe venni. 

Az FM által szerkesztett tervezet azonban gyakorla
tilag csak az erdészek-már fatermesztési módszerként 
is régen elavult - vágásos (erdőirtásos) fatermesztési 
technológiájának szempontjait tartalmazza. Az egyéb 
fatermesztési technológiák, az egyéb tudományágak és 
szakmák szempontjait, az ember és erdő viszonyában 
a maitól eltérő lehetőségeket a tervezet meg sem kísé
relte figyelembe venni. Emiatt hiányzik tervezetükből a 
megfelelő erdődefiníció, és hiányoznak az erdő létfelté
telei is, így az erdők megőrzésének éppen csak megem-
I ített célját semmi sem alapozza meg. A jelenleg elterjedt 
fatermesztési technológia törvényerővel való további 
erőltetése, az erdőknek továbbra is az emberi társa
dalmak alá való rendelése pedig ki is zárná a megőrzés 
célját. Ugyanez mondható el a korábbi erdőtörvényekről 
is, még ha azok megfeleltek is az annak idején rendel
kezésre álló ismereteknek. 

Az erdőben vagy az annak helyén tevékenykedő 
társszakmák és az erdőt, vagy annak részeit, maradvá
nyait vizsgáló társtudományok eredményeinek össze
gezése, együttes figyelembe vétele, új keretben való 
szintézise azonban lehetséges, sőt ez már a megfelelő 
összefoglaló tudomány, a bioszféra-biológia (ezen belül 
az ökoszisztéma-biológia) keretében meg is történt. Eb
ből következően a minden szempontot, de mindeneke
lőtt az erdők megőrzésének szempontjait figyelembe 
vevő erdőtörvény megfogalmazása már csak fogadásra 
vár. 

Az erdőtörvény célja 

Olyan erdődefiníciót adni, amely ellenőrzött előfelte
véseken (világnézeten, vizsgálati tárgyon, vizsgálati 
módszeren, fogalom- és mértékrendszeren) alapszik, 
így új, és végre megbízható ismereteket nyújt erdő és 
ember, ember és a többi populáció viszonyának lehető
ségeivel kapcsolatban. A régi előfeltevések és a régi 

ismeretek ugyanis az ellenőrzés, a szakmák és tudo
mányágak feletti kutatás folyamán alkalmatlannak bizo
nyultak. 

Olyan oktatási jellegű fórumok létrehozásának szor
galmazása, ahol elsősorban a döntéshozók megbizo
nyosodhatnak előfeltevéseink ellenőrzésének és erdő
fogalmaink megújításának, a bioszféra-biológiai ismere
tek alkalmazásának szükségességéről, és el is sajátít
hatják az ellenőrzés módszereit. 

Olyan döntéshozási fórumok létesítésének szorgal
mazása, ahol nem politikai módszerekkel (hatalomgya
korlással, szavazással, vágyálmok egyeztetésével), ha
nem tények és érvek, kutatási eredmények alapján szü
letik döntés, különösen az erdőkről, a bioszféráról, tartós 
létezési feltételeinkről, a jövő nemzedékekről. 

Hagyományos erdőfogalmaink 
Minden gyakorlati szakmának és elméleti tudo

mánynak van valamilyen - legalább belső használatra 
készített - erdőfogalma. Közülük a legszegényebb, a 
valóságot legkevésbé tükröző a mezőgazdászok, az 
építészek stb. „szántófölddé, legelővé, úttá, várossá 
alakítható terület" formájú fogalma. Alig gazdagabb en
nél az erdészek „faállomány", „fás növényekkel borított 
terület", vagy a „fás növények számára alkalmas hely" 
formájú fogalma. Ennél gazdagabb a botanikusok „nö
vénytársulás" fogalma, még gazdagabb az ökológusok 
„biocönózis" vagy újabban „cönoszisztéma", esetleg 
„élelmi hálózat" formájú erdőképe. 

Hiánytalan és ellentmondásmentes erdőképe azon
ban egyik felsorolt szakmának sincs. Nem is volt ilyes
mire szükség eddig, hiszen elég volt azt tudni az erdőről, 
hogy azt mivé akarom átalakítani, vagy hogy melyik 
részletének vizsgálatával lehet tudományos fokozatot 
szerezni. Ami eltérés volt az erdőfogalom és a valóság 
között, azt inkább puskával, fűrésszel, esetleg tűzzel, 
vagy a tudományban elhallgatással igyekeztünk meg
szüntetni, mintsem erdőfogalmaink változtatásával, 
gazdagításával. 

Az erdők megőrzéséhez azonban - különösen, ha 
már csak degradált, elszegényített maradékai állnak 
rendelkezésünkre - hiánytalan erdőfogalomra van 
szükségünk, amelyből a tartós létezés minden feltételét 
ki lehet olvasni. Ennek a célnak sajnos még az ökológu
sok erdőfogalmai sem felelnek meg. Ezért volt szükség 
újabb erdő-tudományágak keresésére, ezért juthattunk 
el a bioszféra-biológiai erdőfogalomhoz. 

A bioszféra-biológia erdőfogalma 

Ha föltesszük azt az eldöntendő formájú kérdést, 
hogy lehet-e az erdő vagy bármely ökoszisztéma a 
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sejttel analóg szerkezetű és működésű organizmus, 
tehát saját célú kibernetikai rendszer, vagyis másodfokú 
élőlény, a földi élet II. fokozata, sőt a bioszféra mint a III. 
fokozat biokatalizátor jellegű alkatrésze, akkor erre a 
kérdésre minden szempontból egyértelmű „igennel'Vá-
laszolhatunk. Az kell csak ehhez, hogy föltegyük a kér
dést, és alkalmazzuk a tudománytörténet-írás tanulsá
gait, a tudományfilozófia ajánlásait és a rend
szerelemzés módszertani követelményeit, és így járjuk 
végig az örvényrendszer szemléletű bioszféra-biológiá
hoz vezető utat. Nevezhetjük ezt az erőfeszítést másod
fokú gondolkodásnak vagy tudomány, gazdaság, politi
ka feletti kutatásnak is. 

Az erdő szerves tulajdonságai bárki által megfigyel
hető és ellenőrizhető tényeken alapulnak, még ha e 
tények jelentős része nincs is együtt egy-egy konkrét 
helyen az évezredes emberi tevékenység következté
ben. Közülük a legfontosabbak a következők: 

1 . A mérsékelt övi erdők egy-egy területen átlagosan 
kétezer, egymással egyenrangú, de különböző funkció
jú élőlény-populáció önszervezett élelmi hálózatbeli 
együttműködésének eredményei. Minden élőlény-po
puláció tesz valamit a társpopulációk és az ökosziszté
ma, az erdő egészének fennmaradásáért, sőt a biosz
féra tartós létezési feltételeinek fenntartásáért is. Mind
ezt azon kívül teszi, hogy önmagát is fenntartja. Ez az 
autokatalízis elv érvényesül a sejten belül a DNS-mole
kulák esetében is. Nem az erdőnek van tehát „rendelte
tése", „célja", „funkciója" az emberrel szemben, hanem 
fordítva, az embernek (is) az erdővel, a bioszférával 
szemben. 

2. Az élőlény-populációk élelmi hálózatbeli önszer
vezett együttműködésének megnyilvánulása többek kö
zött az, hogy az erdő egy bizonyos tűrőképességi hatá
ron belül képes ép, egészséges, optimális, klimax álla
potának elérésére, fenntartására, szükség esetén rege
nerálására. Ennek a képességnek és az optimális álla
potra való törekvésnek alapja az a kölcsönhatásrend
szer, amelynek léte az ökológiában SIO (szupraindivi-
duális organizáció) néven ismert, de amely valójában 
bioszférán belüli, ökoszisztémán belüli, populációkon 
belüli stb. organizáció. Ennek feltétele, hogy az élőlény
populációk a korlátlan létszámnövekedésre és helyfog
lalásra vonatkozó genetikai programjuk megvalósítása
kor vagy ne legyenek képesek egymás tevékenységét 
kizárni, vagy - ha ezt a képességet mégis megszerzik, 
pl. ember esetében, akkor - képesek legyenek e prog
ramjukat maguk korlátozni. 

3. Az ép, egészséges erdőben hiánytalan az élelmi 
hálózat populációinak fajlistája, a populációk korosztály
viszonya, létszáma, változékonysága és változatossá
ga; maximális a „biomassza" és a talaj mennyisége, 
vagyis maximális mennyiségű anyag végez zárt vonalú 
kényszerpályák menti örvénylést (helycserét, körforgal
mat) az erdő felszínnel párhuzamos határain belül; mi
nimális az erózió, a határokat elhagyó anyag- és ener
giaáram, és ez nem nagyobb a határokon beáramló 
anyag- és energiaáramnál, tehát az erdő anyag- és 

energiamérlege nem negatív; minden populáció növe-
déke - a kisebb ingadozások ellenére - egyenlő apadé-
kával. Ha a populációknak vagy az erdő egészének 
növedéke van, akkor regenerációs fázisról, gyógyulás
ról, ha pedig apadéka van, akkor degradációs fázisról, 
beteggé válásról, katasztrófájáról kell beszélnünk. Az 
erdő egészségének (és populációi, egyedei egész
ségének) feltétele még az is, hogy a bioszféra is egész
séges állapotú legyen. 

4. Az erdő (és a bioszféra) tűrőképességi határán 
belül lehet csak remény arra, hogy a sérüléseket, hiá
nyokat akár önerőből, akár emberi segítséggel pótolni 
lehessen. 

5. Az erdő (és a bioszféra) mértéke az ép, egész
séges állapottól való távolság. A kórkép a hiányzó po
pulációk, korosztályok, talajszintek, aktív és tartalék 
anyagok, betöltetlen funkciók, területhiányok felsorolá
sával adható meg. 

6. Az emberré válás, az emberi kultúra kezdete -
Leibundgut gondolatával egyezően - az önszervezett 
élelmi hálózatok működésével való szembefordulást, 
erdő- és bioszféra-vírussá válást, ellenműködést jelen
tett. Az erdők kiirtása, helyükön szántóföldek, legelők, 
városok, fatermesztő ültetvények létrehozása mára az 
erdők legnagyobb részének (a Magyarországnak neve
zett területen mintegy 95%-ának) pusztulásához veze
tett. Az erdők és a bioszféra megőrzése ennek a ví
russzerű működésnek a feladását, az erdőkkel és a 
bioszférával való viszony .kölcsönös" előnyökre való 
helyezését, s az erdők, a bioszféra ép, egészséges 
állapotának a regenerálását (a regeneráció segítését) 
követeli meg. 

7. Erdőszakmának azt a több populációnál bárhol 
megfigyelhető, ember esetében azonban még csak el
méletben létező, de annál sürgősebben kialakítandó 
erdőtenyésztő, erdőorvosi, erdőéltető (és bioszféra-él
tető) szakmát kell neveznünk, amely leginkább a tehe
nészethez hasonlítható. Etetni, hizlalni, gyógyítani kell 
az erdőt, hogy fájáért, egyéb termékeiért fejhessük, de 
ne üssük agyon. Vágásérettséget állapíthatunk meg a 
fapopulációk egyedeire, mint ahogy golyóérettséget ál
lapítunk meg vadpopulációk egyedeire, de az erdőre 
nem. A ma általánosan elterjedt erdőirtásos fatermesz
tés - az erdő kétezer populációjából egyetlen fapopulá-
ció egyetlen korosztályának telepítése, ápolása, műve
lése, rendezése, védelme, használata - ugyanúgy nem 
„erdőgazdálkodás", mint ahogy a ragadozók kiirtásával 
folyó szarvastenyésztés sem „vadgazdálkodás". 

Az erdő törvénye 

Az eddigi erdőtörvények az FM mostani tervezetével 
együtt részben a rövid távú (eddig néhány évtizedet 
megélt) emberi vágyaknak az erdőre való kény
szerítését, részben az így kivédhetetlen erdőpusztulás 
ütemének lassítását eredményezték vagy célozták. Ez 
az ellenterv viszont azért készült, hogy egy Magyaror
szág által mutatandó jó példán keresztül megállítsa az 
erdők további pusztulását a bioszféra más területein is, 



elősegítse a regeneráció megindulását, s ezzel a földi 
élet megmentésének elvi és gyakorlati módszerét adja. 

Az erdőkkel szembeni hagyományos viszony ellen
kező irányúvá változtatásához az alábbi tervet kell vég
rehajtanunk: 

1. Az erdők, az egyéb ökoszisztémák és a bioszféra 
optimális állapotra való törekvését a legfontosabb em
beri céllá, az erdők és a bioszféra optimális állapotát a 
legfontosabb értékkékeW nyilvánítani. E célt és értéket 
ezért nem is törvényi, hanem alkotmányi keretekbe kell 
foglalni. 

2. Ezen eddig ismeretlen vagy félreismert cél és érték 
felismerésének és elismerésének módszereként mű
szaki-kibernetikai, azaz tényeken, érveken, kísérlete
ken, képzésen alapuló eljárást kell alkalmazni. A politi
kai és a jogi eljárások ebben az esetben alkalmatlanok. 
Erdő és ember viszonyában a kölcsönös előnyökre való 
alapozást nem szabad „választásokon" elfogadni vagy 
elutasítani, hanem kutatási eredményekből következő 
egyedüli lehetőségként tudomásul venniszükséges. 

3. A cél elérésének legfontosabb eszkőzeitaz erdők 
és egyéb ökoszisztémák maradékai, valamint a biosz
féra-biológiai ismeretek jelentik. Minden egyéb anyag, 
energia, módszer, eszköz és ismeret aszerint minősí
tendő, hogy alkalmas-e a cél elérésére, a földi élet 
megőrzésére. 

4. Az erdő, a többi ökoszisztéma és a bioszféra 
törvényének érvényességét a Föld teljes területére és 
minden emberre ki kell terjeszteni, még ha lassan, foko
zatosan is. 

A legsürgősebb, egymással egyenrangú és egyide
jűleg megkezdendő tennivalók: 

1. A meglévő védett területeken - vagy szükség 
esetén azokon kívül is - olyan ökoszisztéma-rezervá
tum hálózatot, ezen belül erdőrezervátum hálózatot kell 
kijelölni, amelynek területein megindulhat, sőt emberi 
segítséggel gyorsítható is az erdőkönszervezettségéből 
következő regeneráció, más néven az erdő ép, egész
séges, optimális, klimax állapotának visszaállítását és 
fenntartását célzó szukcesszió. Ennek a hálózatnak a 
kijelölése a KTM elhatározásá
ból, valamint több felsőoktatási és 
kutatási intézmény közreműkö
désével már megindult, és hama
rosan be is fejeződik. A területek 
rezervátumokká való minősítésé
hez, a kezelőszemélyzet kijelölé
séhez és kiképzéséhez, a mun
kafeltételek megteremtéséhez 
azonban az egész társadalom, 
főleg a legmagasabb döntéshozó 
fórumok támogatására is szük
ség lesz. 

2. A többi ökoszisztéma- és er
dőmaradékon olyan fatermeszté
si és egyéb gazdálkodási (vadá
szati, vízrendezési, termé
szetvédelmi) technológiákra kell 

áttérni, amelyeknek eredményeként a jelenlegi állapot 
legalábbis nem romlik tovább, vagy még javul is, még 
ha nem is olyan gyorsan, mint ahogy az a rezervátumok 
területén várható. Az alternatív fatermesztési, vízrende
zési stb. technológiák bevezetése természetesen évti
zedeket, esetleg száz évet is igénybe vehet. Az erdőta
lajok erodáltságának megszüntetését, a faállományok 
elegyességének és vegyeskorúságának visszaállítását 
azonban akkor is mielőbb meg kell kezdeni. A nem 
létszükségletekre irányuló tevékenységet ugyanakkor 
meg kell szüntetni vagy a minimumra kell szorítani. Az 
erdőkkel, a bioszférával szembeni tartozásaink az 
egyéb adósságainkat vagy értelmetlenné, vagy aláren
deltté teszik. 

3. Az akác-, nemes nyár-, fenyő-, dió- stb. ültetvénye
ken és a legalább egymillió hektár parlagterületen is 
meg kell kezdeni az ott valaha létezett és jelenleg is 
lehetséges természetes ökoszisztémák regenerálását. 
Ezt a természetes szukcesszió lépcsőinek megfelelően 
kell megindítani, tehát az erdő saját pionír fáinak, sőt 
cserjéinek, lágyszárúinak telepítésével. Eddig szántott 
területeken fatermesztő ültetvények telepítésére is sor 
kerülhet. A regeneráció segítése végett a parlagokon 
mindenféle tüzelést, égetést meg kell tiltani. 

4. A szükséges képzettség elsajátítása miatt olyan 
kiképzési, átképzési és kutatási intézményeket kell lét
rehozni, amelyekben először a politika, a gazdaság, a 
tudomány, a természetvédelem, a honvédelem döntés
hozói, majd a többiek is elsajátíthatják a megfelelő isme
reteket. Erre a célra a felsőoktatási törvénytervezet (el
lenterv) szerint Megismerési Akadémiák Bioszféra 
Egyetemeinek erdőtenyésztő karaira, bioszféra éltető 
népfőiskoláira lesz szükség. 

E törvénytervezet bevezetése, majd megvalósításá
nak megkezdése vagy fölöslegessé teszi külön vadá
szati, halászati, vízrendezési, természetvédelmi stb. tör
vények készítését, vagy mindannyiunk közös célja alá 
rendeli ezeket. Utóbbi esetben az alternatív szakmai 
technológiák leírását a végrehajtási utasításokban, a 
képzési fórumok tanterveiben kell megadni. 



JA VASLA T 
jogszabályalkotásra (-módosításra) 

A területi védelemtől függetlenül védett természeti 
értékek körét szabályozó, a 7/1988. (X.1.) KVM. számú 
rendelettel módosított 1/1982. (111.15.) OKTH. számú 
rendelet a természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok 
meghatározása tekintetében nem felel meg a védelem
re vonatkozó nemzetközi előírásoknak, de a hazai ter
mészetvédelem érdekeinek sem. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok köré
nek meghatározásából sajnálatosan hiányzik két, véde
lemre méltó állatfaj meghatározása. A farkas (Canis 
lupus) és a medve (Ursus arctos) valamikor hazánkban 
is honos állatfaj volt. Részben a gazdálkodási viszonyok 
megváltozása miatt beszűkült élettér, részben az okta
lan vadászat következtében mindkét állatfaj hazánkban 
kipusztultnak ítéltetett meg a jogszabály megjelenése 
időpontjában. Ennek következtében semmiféle termé
szetvédelmi oltalomban nem részesülnek az említett 
fajok visszatelepülő egyedei. 

Ugyancsak nem részesültek természetvédelmi olta
lomban a hazánkban korábban honos, időközben 
visszatelepülő hiúz (Lynx lynx) egyedei egészen 1988-
ig. A 7/1988. (X. 1.) KTM. sz. rendelet nyilvánította 
védetté a hiúzt. Sajnálatos, hogy a hiúz egyedei, mint 
visszatelepülő állatfaj egyedei csupán védettnek, és 
nem fokozottan védettnek minősülnek. A felsorolt három 
állatfaj visszatelepülő egyedei alapvetően az ökológiai 
egyensúly biztosítására szolgálnak. Természetvédelmi 
oltalom alá helyezésük alapvető természtvédelmi érde
keket szolgál. A korábban kipusztult, és gyér számban 
visszatelepülő állatfajok hatékony védelme a hatályos 
jogi szabályozás rendszerében csak fokozottan védett 
természeti értékké nyilvánításukkal valósulhat meg. Úgy 
gondolom, a javaslat ökológiai, zoológiai jelentőségét 
nem kell bővebben kifejtenem, és elég csupán ana 
utalnom, hogy az állatvilágban betöltött szelekciós tevé
kenységük nemcsak az élővilág egyensúlyát, de a ter
mészetes környezet helyreállítását és állapotának a 
megóvását is szolgálja. így pl. a túltartott állatál
lománynak a természetes környezetben, pl. az erdőben 
okozott károkozását nagymértékben csökkentené a fel
sorolt nagyragadozók jelenléte, nem beszélve arról, 

hogy szelekciós tevékenységükkel jól szolgálnák az 
állatállomány minőségi javulását is. 

A területi védelem alatt álló természeti környezet 
nagymértékű károsodását idézik elő a korábban betele
pített muflon (Ovis musimon) faj egyedei. Véleményem 
szerint a muflon kimondottan károsító tényezőként jele
nik meg a védett területen, így a nem őshonos, mester
ségesen betelepített és tájidegen állatfaj jelenléte nem 
kívánatos. Erre figyelemmel szükségesnek látom a vé
dett természeti területen lévő muflonállomány felszámo
lását. 

Az előbbiekben vázolt nézetekkel okozati összefüg
gésben a védett természeti területen élő vadállo
mánnyal való „gazdálkodást", az állomány létszámának 
és összetételnének szabályozását alapvetően alá kell 
rendelni a természetvédelem érdekeinek. A vadon élő 
állatok nélkülözhetetlen részei a terület ökoszisztémá
jának, s mint ilyenek, nem vonhatók más, a termé
szetvédelemmel ellentétes érdekek körébe. A termé
szetvédelmi oltalom alatt álló területen levő vadon élő 
állatok állományszabályozását - annak hatósági és 
gazdálkodási kérdéseivel együtt - a természetvédelem 
körébe kell utalni, ha meg kívánjuk akadályozni a termé
szetes környezet további pusztulását, az ökológiai 
egyensúly további romlását. 

Az ismertetett gondolatmenetet tovább folytatva 
szükségesnek látom annak alkotmányos szintű szabá
lyozását, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló 
vadon élő állatfajok kizárólagos állami tulajdonban le
gyenek, s csak a természetvédelmi hatóság által meg
határozott feltételekkel és módon kerülhessenek ki az 
állami tulajdon köréből (korlátozott forgalomképesség), 
azzal a megszorítással, hogy a fokozottan védett állat
fajok forgalomképtelen állami tulajdonnak minősülje
nek, a természetvédelmi hatóság jogosuljon kijelölni 
elejtésük esetén azt az állami szervet (múzeumot, gyűj
teményt stb.), amely kezelői jogot szerezhet az elejtett 
állat preparátumán. 

Lényegében ugyanezt az elvet javaslom érvényesíte
ni a természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajokra 
is. Dr. Fehérvári Szabolcs 

örömmel üdvözlöm dr. Szodfridt István javaslatát az 
„alávont terület" nevének megváltoztatására. (Erdészeti 
Lapok, 1991. október, 289. old.) Szabadjon nekemis java
solni valamit: a lap ugyanezen számában, a 290. oldalon 
szerepel a „fafajcsoportok" szó. Ehelyett üdvösebb lenne 
az „állomány, állománytípus" szó használata. 

A fő- és mellékfafajokkal jellemzett állománytípusok 
nagyon jó megnevezése szerepel az erdőtervezési útmuta
tóban. 

Reményfy László 

A megváltozott termelési cél az erdőművelés módo
sítását is megköveteli. Irányt kell venni az értékfa-ter-
mesztésre, meg kell hosszabbítani a termesztés időtar
tamát, lassítani a kitermelés menetét, a természetest 
közelítő felújítási eljárásokat kell követni - ökológiailag 
igényesebb erdőművelési rendszereket megvalósítani. A 
vadászatot mindezeket lehetővé tevő módon kell gyako
rolni. 

(AFZ 35. Ref.: Jéröme R.) 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
PÁPAI GÁBOR 

HM ERDŐGAZDÁLKODÁS - KASZÓPUSZTA, VESZPRÉM 
Kaszópusztai gondok és tények 

Az elmúlt nyáron egy országos értekezlet utáni be
szélgetésen kért meg Végvári Jenő, a HM Kaszói Erdő
gazdaság igazgatója, hogy menjek le hozzájuk. Szeret
né bemutatni gazdaságukat ország-világ előtt, és sze
retné, ha végre megszabadulnának azoktól az előítéle
tektől, melyeket az elmúlt évtizedek történései címkéz
tek rájuk. 

Miután az új vezetés mindössze három éve dolgozik, 
nem szeretnék, ha a múlt szakmai túlkapásait, azok 
szakmai következményeit még ma is rajtuk kérnék szá
mon. Nem valamiféle katonai csodabogarak ők, hanem 
erdész szakemberek, akik igyekeznek legjobb tudásuk 
szerint intézni a gazdaság ügyeit, melynek helyzete, 
tartamossága megítélésük szerint semmivel sem 
rosszabb, mint az országos átlag, sőt. 

A felkérésnek eleget tettem. Mielőtt a terepi bejárásra 
sor került volna, utánanéztem Kaszópuszta történelmi 
időkbe vesző múltjának. 

A környékbeli birtok számtalanszor cserélt gazdát. 
1295-ben Thomasina, III. Endre király anyja László co-
mesnek, Mihály fiának adományozta. 1332-37-ig a pá
pai tizedjegyzékben is szerepel. 1484-ben Batthyány 
Boldizsár kőszegi kapitánynak és Gerebeni Lászlónak 
zálogosították el. 1550-ben Várady Zsigmond, 1562-63-
ban Kurbin Mahmud hűbérbirtoka. 1715-ben gróf Ná-
dasdynak majd az esztergomi főkáptalannak és a legú
jabb időkig Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztélynek 
volt birtoka és Kaszópusztán új vadászlaka. 

A sok gazdacsere, úgy látszik, átokként ül a tájon, 
mert ez a gyakorlat 1945 után sem változott. 

* 
Somogyszobot elhagyva kifogástalan aszfaltúton ha

ladva messziről lehetett látni az útpadkát és az árkot 
kaszáló brigádot. Nem is lett volna ebben semmi külö
nös, de közelükbe érve kiderült, hogy valamennyien 
asszonyok. Kaszát asszonyi kézben ritkán látok, hát 
megálltam egy-két szóra. Márkus Lászlóné'világosított 
fel, hogy ők az erdőgazdaság dolgozói, s most, az 
erdősítésekben nem lévén munka, rendbeteszik a köz
ponthoz vezető útpadkát. Erre nincs férfierő, hát elvég
zik maguk, az utaknak, padkának rendben kell lenni. 
Havi nyolcezer körül visznek haza. 

Végvári Jenő igazgató és Szabó Vilmos főmérnök 
„birodalma" 15 000 ha összefüggő erdőtömbből és a 
hozzá tartozó mezőgazdasági területekkel összefüggő 
mintegy 25 000 ha vadászterületből, valamint a Baláta-
tóból és a hozzá tartozó természetvédelmi területből áll. 
Ez utóbbi vízfelszíne évről évre változik, de átlag 90 ha 
területet borít víz. 

Fafaj összetétele: KST 40%, 
Cs 9%, 
É 25%, 
Fenyő 12%, 
Gy 6%, 

a többi egyéb lágy, bükk és nemes nyár. 
Az erdőgazdaság kitermelhető fatömege bruttó 

84 000 m . Erdőfelújításaik döntő része mesterséges, 
az országos átlaghoz viszonyítva nem rosszak. 

Az erdőgazdaság négy főerdészi kerületre oszlik, 
önálló erdészetei nincsenek. Ezen belül működik a 16 
hagyományos erdészkerület, melyek nagysága nem éri 
el az 1000 ha-t. 

A terület jellegzetes somogyi táj. Dombokkal tarkított, 
rinyákkal (vízátfolyásokkal) szabdalt, száz és kétszáz 
méter között változó tengerszint feletti magasságon fek
szik. 

Sajnálatos módon a rinyák lecsapolásával a hajdan 
vízben bővelkedő táj igencsak megváltozott. Nemcsak 
a természet pompás gazdagsága, változatossága tűnt 
el, hanem megszűnt egy egészen egyedi foglalkozás is, 
az árokmetsző. Az e mesterséget űző derék somogyi 
atyafiak dolga az volt, hogy a rinyák folyását terelges
sék, ha az egyes területek művelését ideiglenes járha
tóvá tétellel lehetett csak megoldani. Ezek az emberek 
élő teodolitok voltak, mert sokszor csak néhány centi
méteres szintkülönbségen múlott, hogy a víz elfolyik-e 
a kedvező irányba vagy sem. 

A ma már nyilvánvalóan káros emberi beavatkozás 
ellenére rendkívül nagy értéket képvisel a terület. Élőfa-
készlete közel hárommillió m . Nem véletlen, hogy 1945 
után az orosz javak kezelésében volt. Az orosz javak 
után önálló erdőgazdaság lett, majd az évtizedek alatt 
tapasztalt átszervezési kényszer ragályos betegsége 
vissza-visszatért. így volt a terület az iharosi, a nagya
tádi, a kaposvári erdőgazdaságnál, volt önálló HM, 
veszprémi HM, budapesti HM, önálló HM erdőgazda
ság, ismét HM veszprémi, majd megint önálló HM erdő
gazdaság. 

„Most is szárnyra keltek hírek a hovatartozásunkat 
illetően, de úgy tudjuk, hogy maradunk a Honvédelmi 
Minisztériumnál. A szakmai felügyeletet természetesen 
változatlanul a Földművelésügyi Minisztérium és a hoz
zá tartozó erdőfelügyelet látja el. A vállalati felügyeletet 
viszont a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja" - avat be 
a HM Erdőgazdaság rejtelmeibe Végvári Jenő, majd 
felkerekedtünk, hogy körülnézzünk Kaszópusztán. 

A két fűrészüzem között van egy központi nagyrako
dó, ahol nemcsak a saját termelést deponálják, hanem 
a környékről felvásárolt faanyagot is. A rakodó igen jó 
helyen van, mivel a Budapest-Gyékényes-Fiume vasút
vonal mellett fekszik. 

„A két fűrészüzemben 15 000 m3 faanyagot dolgo
zunk fel" - veszi át a szót Szabó l////7»?5főmérnök. 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
„A Szenta I. fűrészüzem hatvan környékbeli ember

nek ad munkát. S hogy mennyire nem egyszerű a 
privatizáció itt nálunk, azt pont a fűrészüzem helyzete 
bizonyítja. Pillantanyilag gazdaságosabb bizonyos alap
anyagot exportálni, mert jobb az árfekvése, mint a fél
készárunak, de kenyeret kell adni az itt dolgozó hatvan 
embernek is. 

Figyelembe kell venni, hogy Szenta térsége Dél-Bel-
ső-Somogy, valamint az ország egyik legelmaradottabb 
vidéke. Innen nem nagyon tudnak hová menni az em
berek munkát találni, ha feleslegessé válnak. Itt szinte 
kivétel nélkül mindenkinek az erdő és az erdőhöz kap
csolódó munkahelyek adnak kenyeret. 

Nagyon átgondolt és jól megfontolt lépésként tervez
zük a fűrészüzemek óvatos leválását, valamint privati
zálását. 

A belső tartalékokat próbáljuk feltárni. Sokat várunk 
az eddigieknél hatékonyabb, korszerűbb gazdálkodási 
formáktól, és az önálló exportjog kihasználásától. így 
rugalmasabban és számunkra a legelőnyösebb szem
pontok figyelembevételével gazdálkodunk és kereske
dünk. Ez nemcsak a pillanatnyi érdek kihasználását 
jelenti. Alapos elemzés után döntöttünk úgy, hogy élünk 
az önálló export lehetőségével. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy a közvetítők csak a kurrens anyagot adták el, és 
ahol igazán kellett volna a segítség, ott magunkra ma
radtunk. A kelendő portékát nekünk sem gond eladni, 
kár az árrésért. Sokszor nem is a 4% körüli jutalék 
kifizetése volt a gond, hanem a vevő által kifizetett pénz 
átfutási ideje. Nem volt ritka, hogy 2-3 hónapot is késett 
az átutalás. Ezt képtelenség elviselni. 

A Szenta II. fűrészüzemünk tipikus esete volt az 
elmúlt évek meggondolatlan beruházásainak. Az erede
tileg brikettálónak készült üzemről a próbaüzemeléskor 
már kiderült, hogy a szállító cég kihozatali paramétereit 
nem érte el. Az akkori tűzifaárral pedig a fabrikett nem 
volt piacképes, mert az amortizációs költségekkel ter
helt ár jóval magasabb volt. 

Most, mire a tűzifaárral szemben piacképes lenne a 
fabrikett és el lehetne adni, nem tudunk brikettálni, mert 
az üzemet négy éve leszerelték. Jelenleg bútorlécet, 
parkettfrízt, fűrészárut termelünk benne. De az amorti
zációt még mindig nyögjük. 

A fakitermelést privatizáltuk és ez nagy könnyebb
ség. Sajnos a szállításnál, rakodásnál nem ilyen jó a 
helyzet. Azt is meg kell mondani őszintén, hogy a ter
melésirányító kollégák félnek a privatizálástól. Úgy tű
nik, félnek az újtól, a nagyobb, és mindenféleképpen 
f egyel mezettebb követelményektől." 

A vadászház előtt az aszfalton lópatkócsattogás je
lezte, hogy Guzsvinecz József \os&\os előállt a terepi 
bejárásra. Felkapaszkodunk a „féderes"-re, ahol Végvá
ri Jenő a nagy témáról, a vadászatról kezd beszélni. 

„Abból kell kiindulnunk, hogy ez a terület mindig na
gyon jó vadászterület volt. Volt itt vad mindig anélkül is, 
hogy azt túlszaporították volna. És ami lényeges, a vad 
jóval az ember előtt élt itt. Hiszen a rengeteg vízfolyás, 
égeres, rét ideális élőhely. Jó tíz éve jutott eszébe 
valakinek, hogy a vadkár ellen - amit a kaszói erdőtömb 
szarvasai, dámjai, őzei, disznói okoztak - kerítéssel kell 
védekezni. A bentmaradt, túlzsúfolódott állományt ete
téssel kell szinten tartani. 

Meg is épült a 136 (egyszázharminchat!) kilométeres 
vadkárelhárító kerítés. Megépült, de nem volt benne 
köszönet! 

Hullott a vad a kerítésen kívül és belül, mert vándor
lási útvonalát egyik napról a másikra elzárták. 

A vad ösztönére hallgatva ki, illetve be akart törni. A 
szerencsétlenek csak magukat törték-zúzták össze. 

A minőség nem romlott észrevehetően, mert 10-12 
kg-os gímbikákat nem volt nehéz produkálni. Termé
szetesen az intenzív vadtartás fokozott vadtakarmányo
zást és vadászatot is jelentett. 



A nehezedő gazdasági körülmények miatt a kerítésen 
belül maradt vadállomány etetése, fenntartása egyre 
komolyabb problémát jelentett. 

Egyszerűen nem bírta el a kaszói erdő és a tartamos 
erdőgazdálkodás a vadfenntartás miatt reá háruló költ
ségeket. Megindult főleg a gímszarvasállomány lerom
lása, ami a súlycsökkenésen túl a trófea habitusának 
romlásához is vezetett. 

A szakmai észrevételek és a gazdasági szorítás ne
gatív hatásaként végül is megszületett a döntés. Foko
zatosan le kell apasztani a kaszói túlszaporodott gím
szarvas-, dámszarvas- és őzállományt, s le kell bontani 
azt a hatalmas kerítést, ami az erdőgazdaságot végül is 
zárttá tette. 

A kerítésen belül persze, a túlszaporodott szarvasál
lomány mellett, normális erdőfelújítást csak a vágáste
rületek körbekerítése mellett lehetett elvégezni, ami ter
mészetesen növelte a nagykerítésen belül lévő szarvas
állomány sűrűségét. Közel 25 km erdősítést védő kerí
tést építünk évente, ami durván 6 millió forintunkba kerül 
minden évben. 

Amikor döntés született, hogy a nagykerítést lebont
juk, egyidejűleg a lehető legpontosabban fel kellett be
csülnünk a vadlétszámot. Ennek alapján készítettünk 
egy drasztikus kilövési tervet. így 1989 óta évente 1000 
gím-, 150 dámszarvast, 150 őzet és 800 vaddisznót 
kellett kilőnünk. Végül is, hogy mennyi szarvas és egyéb 
vad él Kaszópusztán és környékén, azt pontosan meg
mondani senki nem tudja. Hogy a vad sok-e vagy kevés, 
azt a vadgazda az erdősítések és a fiatalosok állapotán 
tudja lemérni. Természetesen a környező mezőgazda
sági területeken tapasztalt vadkár is jelzésértékű. A 
túlszaporodott vadlétszám erőteljes apasztásának ked
vező jelei már mutatkoznak. Sikeresebbek az erdősíté
sek, kevesebb a mezőgazdasági, a mennyiségi és mi
nőségi vadkár, kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb a 
vadgazdálkodás." 

* 
Az erdei körséta közben megálltunk a Baláta-tónál, 

amelynek a vízszintje az elmúlt négy év alatt jelentősen 
apadt. A tó környéke természetvédelmi terület. Gondo
zatlan, ősállapotú vidék. 

A 200 ha-os védett területből valamikor 100 ha volt a 
szabad vízfelület. A jelenlegi száraz periódus valószínű
leg nem az első, mert az idősek emlékezete szerint a 
század elején is már annyira kiszáradt, hogy át lehetett 
sétálni a mintegy 300 m széles tófenéken. 

A védett terület zárványként helyezkedik el az erdő
gazdaság területén. Az erdőgazdaságnak kellene meg
akadályozni a turisták invázióját. Ez persze nem megy. 
Ha annyit elérhetnének, hogy a látogatók a kijelölt útvo
nalon menjenek a tó partján felállított madármegfigyelő 
kilátóba és vissza, az már eredménynek számítana. 

* 
„Három év alatt 70 km kerítést bontottunk le. Megin

dulhatott a szarvasok vándorlása, migrációja. Az állan

dó vadlétszám a vándorlás megindulásával termé
szetesen az eddigihez képest megváltozik, de ennek 
ellenére az évi 1000 db szarvaskilövési tervet mindaddig 
teljesíteni szeretnénk, amíg az erdősítésekben és a 
mezőgazdsági kultúrákban számottevő károsítást ta
pasztalunk. Az mindenesetre érdekes megfigyelés és 
tanulság, hogy a kerítés egyharmadának lebontása után 
nem a kerítésen belül élő szarvasok vándoroltak ki, 
hanem a kívül élők jöttek be. Sajnálatos, hogy miközben 
minden figyelmünket a szarvasprobléma megoldásának 
szenteltük, a vaddisznóállomány túlszaporodott. Ennek 
bizonyára a megváltozott mezőgazdasági növényter
mesztés, táblásítás stb. is oka. Az erőteljes vadlétszám-
apasztással párhuzamosan zökkenőmentesen folytat
nunk kellett a vendégvadásztatást. De ennél is több 
gondot jelent a területünkön élő dámvad mint telepített 
vad. Nemcsak azért, mert nincs rá külföldi kereslet, 
hanem azért is, mert igen agresszíven károsít. 15 éve 
Gyulajból telepítettek ide mintegy 100 db-ot, és úgy 
látszik jól érzik magukat, mert a 4 kg-os trófea sem 
ritkaság. Sajnos nagyon bitorolja az erdőt. Az erdei 
vadkár csökkentését 1000 ha vadfölddel próbáljuk meg
oldani, melynek művelése nem is egyszerű dolog, mert 
az 1000 ha ezer helyen található." 

A mintaszerűen rendben tartott nyiladékokon po
roszkálva feltűnt, hogy az átlagosnál vékonyabb ágfát is 
szépen felkészítve sarangolják. Kérdésemre Szabó Vil
mosfőmérnök elmondta, hogy most az ágfa gyűjtési 
tarifája 120 Ft, a tűzifáé 400 Ft, ha valaki száradékot 
gyűjt, 600 Ft-ot kell köbméterenként befizetnie. Ha 
mindezeket a munkákat kijelölt vágásterületeken vég
zik, akkor ezért még a gallyakat is össze kell szedni és 
elégetni. Tehát teljes vágástakarítást kell végezni. 

„Messze vagyunk a „világtól", ezért fokozott a felelős
ségünk a környéken lakókkal szemben. 

Mi szállítjuk a gyerekeket az iskolába Nagyatádra, 
Somogyszobra, kit hova kell. 

Ha segítség kell, hozzánk fordulnak télen hókotrásért, 
nyáron szúnyogirtásért. Legutóbb egy templom javítását 
kérte a tiszteletes úr. 

Szeretnénk, ha olyannak ismemének, amilyenek 
most vagyunk. Hogy ne kérdezze senki - mint a leg
utóbbi sajtótájékoztatón egy újságíró, amikor meglátott 
egy magaslest - , hogy: „arról mikor szállt le a katona?" 

Nyitottak vagyunk. Bárki bármikor jöhet, akár mint 
szakember, akár mint üdülni vágyó. Jó lenne, ha végre 
nem misztifikálnák sem a kívülállók, sem a szakmabéli
ek a kaszói tevékenységet. 

Mi itt a déli végeken éppen úgy gazdálkodunk, mint 
bármely más kolléga az FM tárca alatt. Nem hi
szem,hogy a szakmai feladatokat annyira eltérően olda
nánk meg, mint amilyen eltérően néha bennünket, a 
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozókat, kezelnek"-fe
jezi be mondandóját Végvári Jenő. 



NAGY MIKLÓS 

KASZÓI ERDŐGAZDÁLKODÁS 

FELÜGYELŐI SZEMMEL 
A gazdaság erdőfelügyeletét és vadászati felügyele

tét kezdettől, azaz 1968-tól fogva a Veszprémi Állami 
Erdőrendezőség, illetve jogutódja, az Erdőfelügyelőség 
látja el. 

Az erdőgazdaság erdőgazdálkodását és az azt igen
csak befolyásoló vadgazdálkodását a rendelkezésünk
re álló néhány adatsorral kívánom szemléltetni. 
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1968 89 46 147 419 

1969 63 46 45 

1970 84 51 58 301 

1971 113 54 44 385 

1972 107 64 74 576 

1973 144 61 43 583 

1974 116 60 39 685 

1975 155 73 130 689 

1976 142 85 177 652 

1977 160 75 127 677 

1978 137 78 119 608 

1979 129 75 160 637 

1980 182 76 217 683 

1981 149 80 63 782 

1982 155 81 254 640 

1983 195 94 95 663 
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1986 211 111 69 1321 
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1987 194 105 175 1279 14 

1988 161 111 94 1385 33 

1989 189 112 142 1428 41 

1990 152 84 155 1430 81 

1991 169 83 150 1416 71 

Összes: 3790 2656 

A véghasználati redukált terület erdőtervi előírása 
160 ha volt, 1980-tól 1990-ig 176 ha-ra emelkedett, 
1990-től 2000-ig ismét 157 ha. Megállapítható, hogy 
szándékos túltermelés nem történt. Az 1983. évi hótörés 
(főleg fenyő) következtében 3-4 év alatt 480 ha fiatal 
állományt kellett végvágni az üzemtervi előírás mellett, 
ami jelentősen emelte a véghasználati, illetve kötele
zettség alá vont területet. 

A Budapesti Erdőgazdaság már 1973-ban - a már 
akkor jelentkező erős vadkár miatt - hozzáfogott a fia
talosok bekerítéséhez. Pár évig sikerrel. 

A fiatalosok folyamatos bekerítése, a vadlétszám fo
lyamatos emelkedése odavezetett, hogy az állandó vad-

Szarvas Dám Őz Vaddisznó Összes, db 

Term. vad
éi tartó kép. 

372 - 300 150 822 

Fenntartha
tó vad., üt. 
szerint 

1350 300 300 150 2100 

Lelövés: 

1972 370 - 54 178 602 

1973 415 94 161 670 

1974 389 104 120 613 

1975 271 78 115 464 

1976 350 84 99 533 

1977 461 82 91 634 

1978 414 87 97 598 

1979 373 61 63 497 

1980 697 97 84 878 

1981 806 - 67 109 982 

1982 572 - 106 205 883 

1983 463 91 165 719 

1984 392 3 91 334 820 

1985 575 6 90 272 943 

1986 734 24 145 213 1116 

1987 629 • 30 71 269 999 

1988 628 42 56 349 1075 

1989 1004 30 144 461 1639 

1990 647 52 155 432 1286 

1991 
tervszámok 

1000 150 150 800 2100 

betöréstől a vadvédelmi kerítéseket nem tudták folya
matosan karbantartani. 

Ehhez járult, hogy a külső mezőgazdasági vadkárok 
megakadályozása miatt az egész erdészetet bekerítet
ték. Végül a kerítéseken belül éppen olyan vadkár volt, 
mint kívül. Ennek az állományok minősége, a kötelezett
ség alá vont terület növekedése, a hátralék megjelenése 
lett a következménye. 

Vadgazdálkodási szempontból a terület nagyvadas 
jellegű. Apróvad gyakorlatilag nincs. Atermészetes vad
eltartó képesség, az 1981-1990-ig érvényes vadászati 
üzemtervben a MÉM által engedélyezett fenntartható 
vadlétszám- és az évenkénti terítékadatok vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a területen a vadászati 
üzemtervben törvényesített, vétkesen magas vadlétszá
mot meghaladó nagyvad él. 

Az eltelt 20 év alatt a szakembergárdának úgy kellett 
„erdőgazdálkodnia", hogy a területnek elsődlegesen 
magas fokon a vadászati igényeket kellett kielégítenie. 
A vadlétszám alakulásába nem szólhatott bele. 

A vadsűrűség olyan mérvű, hogy az 1416 ha folya
matos erdősítésből 1257 ha van kerítés mögött. 



Súlyos örökség a folyamatban lévő erdősítések terü
lete és minősége. Nagy és felelősségteljes munkát igé
nyel a fiatalosok befejezettségnek megfelelő állapotba 
hozatala. 

Ezt csak azzal kezdhetik, hogy a vadállományt 1 -2 év 
alatt a természetes vadeltartó képesség szintjére csök
kentik. 1989-1990-től már csak az erdőgazdaság szak
emberekből álló vezetőin múlik, hogy mennyi vadat tar-

„Alulírott Rakk Tamás erdőmémök - jelenleg a HM Erdő
gazdaság herendi erdészetének vezetője - az alábbi elképze
lések ismertetésével kívánom megvilágítani azokat a törekvé
seimet, amelyek - a közeli és távolabbi jövő rendkívül ösz-
szetett, gyakran kiszámíthatatlan változásai közepette - képe
sek megőrizni az eddig eredményes erdőgazdaság működését, 
képesek feltárni és átalakítani az eddigi működésben jelent
kező elavult elemeket, és megfelelnek a tartamos, többcélú 
erdőgazdálkodásnak Tisztában vagyok a következőkkel: 

1. A politikai rendszerváltás megtörtént, a gazdaság műkö
dése viszont kiforratlan. A közeljövőben megszülető számta
lan törvény rengeteg olyan változást tartogat, amely nehezíti 
nemcsak a hosszabb, hanem a rövid távú tervezést is. 

2. Az ország gazdasági helyzete nehéz, hatása több éven át 
a természetesnél kedvezőtlenebb körülményeket teremt a 
gazdálkodóknak, vállalkozóknak. 

3. Az erdőgazdálkodási ágazat egyre nehezebb helyzetbe 
kerül, tevékenységét folyamatosan romló jövedelmi körülmé
nyek között kénytelen folytatni. 

A HM Veszprémi Erdőgazdaságában a negatív jelenségek 
egy része már most kitapintható, más része pedig potenciáli
san jelen van. Ennek érzékeltetésére néhány adat: 

1987 1988 1989 1990 1991 
eFt eF t eF t eF t eF t 

Nettó 

árbevétel 293 014 358 290 404 020 402 916 35 000 

Vállalati 

eredmény 85 188 90 123 100 268 65 000 35 000 

A néhány adatból is látható, hogy az erdőgazdaságra eddig 
jellemző évről évre növekvő árbevétel és eredmény megtor-

tanak, és az értékes kaszói tölgyesek helyén milyen 
minőségű új erdőt hoznak létre. 

Az év elejétől szakmailag is, szervezetileg is önálló
sodott új, fiatal szakembergárda elszántságot mutat az 
aránytalanságok megszüntetésére és a megfelelő ará
nyok kialakítására, és ebben az erdőfelügyelőség dol
gozói is bíznak. 

„Pályázatiból 

pant, a sokéves folyamat megfordult. Ezen produkciócsökke
nés ütemének lassításáról, megállításától függ az erdőgazda
ság léte! 

A helyzetet értékelve célkitűzéseimet a következőkben fo
galmazom meg. 

A legfontosabb feladat az elkövetkező egy-két év rendkí
vül változó viszonyai mellett az erdőgazdaság működőképes
ségét megőrizni, közben kialakítani azt a stratégiát, amely 
képes magába fogadni a folyamatosan változó, újonnan meg
fogalmazásra kerülő társadalmi, szakmai, katonai elvárásokat 
úgy, hogy hosszabb távon is kielégítse az erdőállomány-gaz
dálkodás követelményeit, ugyanakkor az itt dolgozó emberek 
számára biztos megélhetést nyújtson. 

A módosításokat - melyeket a fenti cél elérése végett 
alkalmazni tervezek - úgy alakítom ki, hogy az a lehető 
legkisebb mértékben növelje a munkanélküliséget - az állam 
terheit a jelen helyzetben tovább növelni szinte társada
lomellenes tevékenység! - , a kisebb átszervezésből adódó 
változások pedig ne okozzanak az egyes embereknek komoly 
megrázkódtatást, ellenkezőleg, a kreativitás, a jobbat-többet 
tenni akarás lehetőségének megteremtésével és a többletmun
ka jelentős anyagi elismerésével javítsa a munkakedvet és az 
együttműködés szellemét. 

Néhány konkrét példa: 
- A működőképesség alapja ma a pénz. Jelenleg az egész 

gazdálkodásra jellemző pénzhiány csökkentése miatt pénz
forgalmunk meggyorsítása nagyon fontos. Ennek egyik mód
ja az erdészeti egységeknél bonyolódó kiseladásokból szár
mazó forgalom jelentős növelése. A kieseladási forgalomban 
a vevő hozza a pénzt, azonnal fizet. Ha az itt nyújtott szolgál
tatást - ellentétben az eddigi szemlélettel - robbanásszerűen 
szélesítjük, jelentős készpénzhez juthatunk. 

o o o o o o o o o o 

ÁTALAKULÁS 
A VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁGNÁL 

Részlet a Honvédelmi Minisztérium által, a HM Veszprémi Erdőgazdaságnál meg
üresedett igazgatói munkakör betöltésére meghirdetett 



- A különböző építési anyagok, kő, murva forgalmazása 
helyi bányák nyitásával. 

- Műhelyszolgáltatások nyújtása magántulajdonban lévő 
motorfűrészek, traktorok, egyéb gépek, most induló kis fű
részüzemek részére. 

A felsoroltakból csak egyiket véve nagyító alá, a következő 
látszik: 

Az erdőgazdaság területén az erdészetek szerencsés elosz
tását kihasználva a vonzáskörzethez tartozó lakosság teljes 
tűzifaszükséglete kielégíthető a TÜZÉP-ek kikerülésével. Eh
hez csupán jó reklám és jó szervezés szükséges. Tűzifánkért 
a TÜZÉP-árnál többet kapunk, ugyanakkor a lakosságnak is 
valamivel olcsóbban tudjuk adni, mint ahogy azt a TÜZÉP 
adja. Energiát is takarítunk meg a tűzifa „utazgattatásainak" 
kikapcsolásával. 

A pénzforgalom élénkítésére az erdészeteknél a vállalko
zói szellemet kell feléleszteni. A helyi igények figyelembe
vételével, a rendelkezésünkre álló eszközök hatékonyabb mű
ködtetése céljából készen kell állni minden munka elvállalá
sára. (Például: az önkormányzatoknál jelentős magas- és 
mélyépítési igények keletkezhetnek; a magánvállalkozók kü
lönböző építtetési és épületberendezési igényei; a szovjet 
hadsereg által elhagyott területeket, épületeket - természet
es környezetvédelmi szempontból - helyreállítandó beruhá
zások stb.) A vadhús-értékesítésből származó bevételek meg
gyorsítása végett közös vágóhidak létesítését kell szorgal
mazni, melyek segítségével a Balaton északi partján, a ven
déglátásban egyre jobban jelentkező vadhúsigényt - készpénz 
ellenében - azonnnal ki lehetne elégíteni, párhuzamosan a 
lakosság igényeivel. 

A gyorsan ható tényezők között kell megemlíteni a költsé
gek csökkentését. Rendkívül sok, azonnal felszabadítható tar
talék van a költségek részletes elemzésében és az elemzések 
alapján tett gyors intézkedésekben. Egy példa: Az erdészeméi 
elemeztük 199l-es árakon a személyszállításokkal kapcsola
tos költségeket, melynek során kiderült, hogy 1,5-2,0 millió 
forint költségmegtakarítás prognosztizálható a szervezési vál
toztatásokkal. Azonnali költségmegtakarítást erdményezhet a 
szolgálati lakások karbantartásának, üzemeltetésének jelen
tős csökkentése, amely évi 2 millió Ft költséget jelent. A 
szolgálati lakásokban lakók régóta jeleznek olyan igényt, 
hogy szívesen megvásárolnák azokat. Áttekintve a szolgálati 
lakások funkcióját - nagyon kevés kivétellel - értékesíteni 
lehetne őket. Ez kettős eredményt ad: minimálisra csökken az 
éves karbantartási költség, a reális árakon és feltételek mellett 
létrejött üzletből pedig jelentős pénzhez juthat az erdőgaza
ság. 

Csak néhányat soroltam fel azok közül, amelyekkel pénz
forgalom-gyorsítást érhetünk el. 

Az azonnal ható tényezők mellett erőltetett menetű piac
kutatást kell beindítani, avégett, hogy az erdőgazdaságnál 
jelentősen csökkent, de még így is nagy értéket képviselő 
alapanyag értékesítése terén komoly elő-relépés történjen. 
Ennek keretében a lehető leghamarabb elemzés alá kell vonni 

a közelmúltban jelentős beruházási pénzeket felemésztő és 
mind a mai napig nem kellően kihasznált és nem kellő ered
ményt produkáló zirci továbbfeldolgozó üzem technikai
technológiai és személyi feltételeit, és az eredményes munka 
érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Felül 
kell vizsgálni az exportra szánt áruink jelenlegi forgalmazási 
rendjét Mérlegelendő: újonnan alakuló export-import válla
latokhoz csatlakozni vagy önálló exportjogot szerezni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy a fakitermelések jelen
tős részét - a legfontosabb nevelővágások, véghasználatok 
kivételével - vállalkozókkal végeztessük. 

A rendelkezésre álló szállítási kapacitás alapos elemzése 
is fontos, elsősorban a géppark típusmódosítását, a szállítási 
kapacitások koncentrálását illetően. 

Csak néhányat említettem meg azon teendők közül, me
lyeknek segítségével az úgynevezett átmeneti időszakban is 
biztosítani lehet az erdőgazdaság működését. Ezek mellett 
figyelembe kell venni azokat a tendenciákat, amelyek az 
egész gazdaságban működnek. Állandóan figyelni kell a pri
vatizációs folyamatok és a köréjük csoportosuló törvények, 
rendeletek alakulását, és az itt jelentkező kedvező lehetősé
geket olyan mértékben alkalmazni és felhasználni, amilyen 
mértékben ezt az erdőgazdaság megkívánja. A privatizáció 
üteme, módja, formáinak mozgató magja az optimális válla
lati működés kell hogy legyen. 

Az erdőgazdaság a vonzáskörzetéhez tartozó területeken 
eddig is meghatározó szerepet töltött be, elsősorban az erdők 
kezelése, a faanyag értékesítése, annak elsődleges feldolgo
zása és a vadgazdálkodás terén. Jelentős részt vállalt a térség
ben élő emberek foglalkoztatásában, valamint a lakosság és a 
különböző intézmények erdőgazdasági, faipari termékekkel 
való ellátásában. Ez a jelentősége az elkövetkezendőkben sem 
csökkenhet, fontosságának, befolyásának növekednie kell! Itt 
elsősorban 

- a szolgáltatások ugrásszerű növekedésére, 
- az erdővel kapcsolatos természet- és környezetvédelmi 

tevékenység jelentős növelésére, 
- az önkormányzatokkal történő rendszeres kapcsolat ki

építésére, 
- a tulajdonviszonyok változása következtében keletkező 

;rdőkezeléseknél jelentkező problémák megoldására, 
- a gazdaságtalan mezőgazdasági termelés miatt felhagyott 

területek hasznosítására, mindezeken keresztül a közvetlen 
élettér fejlődésének jó irányú befolyásolására gondolok. 

Azért, hogy a követelményeknek képes legyen megfelelni 
az erdőgazdaság, szükséges az itt dolgozók szemléletváltozá
sa, intenzívebb munkavégzése, körültekintőbb kezdeménye
zése, a vállalkozó szellem feltámasztása, a munkastílus meg
változtatása és a nagyobb munkafegyelem. Ezek elősegítésére 
az alábbi szervezeti változtatásokat látom jónak: 

Az erdőgazdaság erdészeteinek területnagysága 6-8000 ha 
között mozog. Ez a nagyság megfelel a szakma által jelenleg 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
javasoltnak. Nagyon fontos viszont az egységek önálló mun
kájának, gazdálkodásának további növelése. Az önállóság 
optimális mértékű mutatóinak kidolgozása mellett, formai 
szempontból is alá kellene húzni az önállóságot. Ezt üzemi
gazgatóság (később esetleg erdőgondnokság) elnevezéssel 
kellene demonstrálni. 

Az üzemigazgatóság a következő módon szerveződne: 
- Az üzemigazgatóság élén az üzemigazgató áll (erdőmér

nök). 
- Helyettese az erdőgazda (erdőmémök, aki a jó gazda 

szellemében telepíti, felújítja, neveli, használja, óvja az er
dőt). Ebben a munkakörben látom szükségesnek összevonni 
az eddig erdőművelési műszaki vezető, fahasználati műszaki 
vezető címen különálló munkaköröket. Sokéves tapasz
talatom birtokában állítom, hogy egy teljes értékű erdőmér
nök képes tökéletesen ellátni ezt a munkakört, és egy személy
ben jobban tud megfelelni annak az elvárásnak, hogy az 
erdőben történő minden beavatkozás az erdővagyon fokoza
tos gyarapítása érdekében történjen. 

- Fiirészüzemvezető (ahol van fűrészüzem, faipari mér
nök). 

- Fürészüzemvezető-helyettes (ahol olyan nagyságú a fű
részüzem, faipari mérnök vagy technikus). 

- Gépüzemvezető (erdőmémök, gépészmérnök vagy tech
nikus), feladata a gépek és az azokat kiszolgáló javítóműhely 
irányítása. 

- Értékesítési, vállalkozási előadó. A legközelebbi jövő 
eredményes gazdálkodásához szükséges a jobb értékesítések
ből, a vállalkozásokból adódó nyereség. Ezt a célt ezzel a 
munkakörrel lehet elősegíteni. 

Ez a felállítási forma lehetőséget ad arra, hogy könnyen 
alkalmazkodjunk a jelenlegi helyzethez és az elkövetkező 
időben várható változásokhoz. 

Ha a későbbiekben a kormány nagyobb összegeket tud 
áldozni az erdő önfinanszírozásának megteremtésére, úgy az 
üzemigazgatóságok vállalkozási szerepe csökkenhet, privati
zálni lehet a gépüzemeket, fűrészüzemeket, és megmaradhat 
csupán a lényeg: az erdővagyonnal való olyan gazdálkodás, 
amelyben döntő súlyt a humánökológiai szerep kap. Itt jele
níthető meg majd a tiszta gondnoksági kezelői forma. 

Az erdőgazdaság központjában is szükségesnek látom az 
átszervezést, hogy a megnövekedett és megváltozott elvárá
soknak a központi irányítás is jobban megfeleljen. Ennek 
megfelelően: 

A VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Igazgatóhelyettes 

Pénzügyi csoport 

Számviteli csoport 

S/.ámítástechnikái 
csoport 

Igazgató 

írdöállomány gazdálkodás 
főmérnök 

Csemetenev. és erdöfel-
újltisi főelőadó 

Erdönevelés és 
fahasználati főelőadó 

Vállalkozási és 
értékesítési főmérnök 

Erdészetvezetö 

Erdőgazda 

Vállalkozási és 
értékesítési ea. 

Fűrészüzem 
vezető 

Gépesítési és 
szállítási ea. 

Faipari kereskedelmi 
főelőadó 

Kereskedelmi 
főelőadó 

Építésügyi előadó 

Műszaki 
erdészet vezetője 

Műszaki igazgatói 
tanácsos 

Erdészeti igazgatói 
tanácsos 

Jogtanácsos 

Belső ellenőrzési és 
elemző csoport 

Titkárság 



A vázolt szervezet adta lehetőséget - a gazdasági dönté
seknél, a vállalat működtetésénél - a következő módon lehet 
felhasználni: 

- a napi és rövid távú döntésekben a vállalat igazgatója a 
főtanácsosait tudja bevonni, akik a hatáskörükbe rendelt fel
adatok terén naprakész információkkal rendelkeznek. 

- A hosszabb távon ható, a vállalat életét általánosan 
befolyásoló döntések meghozatalához az igazgatóJgazgató-
tanácsot" hív létre, melynek gerincét az üzemigazgatók alkot
ják. Az igazgatótanács munkájában részt vesznek a főtanácso
sok is, előterjesztési, véleményezési joggal. Az igazgatótaná
csot ki lehet bővíteni átfogóbb dolgozói képviselettel, azok
ban az esetekben, ha olyan döntések hozataláról van szó, 
amely minden munkavállalót érint, vagy a vállalat életében 
alapvető változást okoz. 

A vállalati bizalmi testület a munkavállalói érdekvédelem
nél kell hogy maradjon, és nem felel - nem felelhet - a 
vállalati gazdálkodásért, de a gazdálkodás taktikai döntéseibe 
se szóljon bele! 

A szervezeti forma változtatásával az anyagi ösztönzés 
területén is módosításokat kell bevezetni. Az új kollektív 
szerződés megszerkesztésével együtt a bérutasítás is megvál
toztatásra kerül. Itt a legszükségesebb változtatásokat a kö
vetkezőkben látom: 

- a teljesítménybérek kiszámításának, kezelésének lénye
ges leegyszerűsítése, 

- egy adott munka egy összegű bérkiadásának előtérbe 
helyezése, 

- az órabéres munkák további csökkentése, 
- az irányító, vezetői beosztásoknál a beosztásokhoz meg

állapított éves munkabér meghatározása, 
- a prémium eltörlése, annak beépítése az éves bérbe. 
Az egyes beosztásokra megállapított éves bér úgy kerülne 

kifizetésre, hogy annak egy csökkentett mennyiségét év köz
ben számfejtenék, és az év végi eredmény alakulása alapján 
az eredményt befolyásoló mérték figyelembevételével lehet
ne eldönteni, hogy ki-ki megkapja-e egy összegben a vissza
tartott munkabért. 

A munkabérgazdálkodás biztonságossá tétele érdekében 
„osztalékalapot" kellene létrehozni. Az osztalékalapba kerül
ne az eredmények növeléséhez tapadó plusz munkabér, vagy 
egyéb munkabér-megtakarítás. Az osztalékalapból - ha nagy
sága arra érdemessé teszi - év végén az összes dolgozó 
összkeresetének megfelelő osztalékot kaphat. Az osztalék
alap - ha nem kerül felosztásra - a következő évre átvihető. 
Az osztalékalapból lehetne ösztönözni, elismerni az év köz
ben kiugró teljesítményeket produkáló munkatársakat. 

A röviden vázolt - de részleteiben kidolgozni szükséges -
anyagi ösztönző rendszert az üzemigazgatóságok szintjére 
kell lebontani, azok önálló gazdálkodásának ösztönzésére. 

Az elmondottakat összegezve, legfőbb célkitűzésem, hogy 
az optimális vállalati működés megszervezésével az erdőgaz
daság területén lévő - és az esetleg hozzá kapcsolódó közbir
tokossági, önkormányzati és magán - erdőállományokban 

szükséges gazdálkodást munkatársaim közreműködésével 
úgy irányítsam, hogy az erdőtervekben rögzített speciális 
normatívákhoz igazodva növeljük az ország erdővagyonát, 
megfeleljünk a tartamos, többcélú erdőgazdálkodásnak, 
ugyanakkor a honvédelmi érdekeket is kielégítsük. 

Ennek keretén belül fokozottan részt kívánok venni: 
- az erdő környezet-, természet- és egészségvédelmi 

funkciója jelentőségének növelésében, ennek propagálásá
ban, 

- az elkövetkező években sorra kerülő, erdőterületet növe
lő országos érdekű erdőtelepítésekben, 

- az erdőre egyre nagyobb mértékben nehezedő környezeti 
ártalmak, emberi, állati károkozások elhárításában, mindezt 
úgy, hogy a környezetünkben működő szervezetekkel, válla
latokkal, katonai alakulatokkal jól együttműködve az állami 
terheket minél kisebb mértékben növeljük, az erdőgazdaság
nál dolgozó embereknek pedig minél biztosabb, jobb megél
hetést nyújtsunk. 

A rendkívül bonyolult munka elvállalásához az ad bátor
ságot, erőt, hogy - meglátásom szerint - a rendszerváltozás 
alapjában véve megnyitotta annak lehetőségét, hogy az újat 
akaró, kezdeményező, vállalkozó szellemű, nyíltan gondol
kodó és becsületesen cselekvő emberi igyekezet kapjon szót. 

Rakk Tamás 1991. július 1-től a HM Veszprémi 
Erdőgazdaságának igazgatója. Vele és munkatársa
ival beszélgettünk az elmúlt félévről, s főleg arról, 
hogyan halad a vállalati átszervezés, mire számít
hatnak, melyek a legfontosabb teendők az elkövet
kezendő időkben. 

Debreceni István, vállalkozási főmérnök 

A rendelkezésünkre álló termőhelyeken vissza kell 
állítani azokat az erdőállományokat, amelyek a termő
helyi és klimatikus tényezőket figyelembe véve a maxi
mumot adják. Ehhez - tekintettel a jelenlegi állapotra -
igen sok pénz kell. Nemcsak itt nálunk, de úgy tudom, 
országosan is ez a helyzet. Természetesen az erdőket 
érintő rekonstrukciós munka mellett a vállalatoknak tal
pon is kell maradniok. Hosszú távon mindenképpen, 
mert nincs más választásunk. Az erdőket nem lehet 

A kocsánytalan tölgynek gyengültségi állapotra 
visszavezethető pusztulása látszólag túl van a tetözésen. 
Világosan megfigyelhető ez az Észalá-Középhegységben. 
Nem beszélhetünk katasztrofális pusztulásról egyéb tája
inkon sem, mert az 1982-1989 közötti vizsgálatok eredmé
nyei arra utalnak, hogy a faelhalás mértéke visszamegy a 
természetesnek vehetőre. A következő évek alakulását az 
időjárás fogja meghatározni. Száraz, hóban szegény telek 
ronthatják, csapadékos tenyészeti időszakok tovább javít
hatják kocsánytalan tölgyeseink egészségi helyzetét - írja 
Pagony Hubert, az Allgemeine Forst Zeitschrift 1992. 
januári, 2. számában. 

(Ref.: Jéröme R.) 



csak úgy átvinni egyik helyről a másikra. Az ember 
mindig abból élt, amit a természettől elvett. A bányászat 
a bauxitot, a mezőgazdász a búzát, mi áfát, de minden
képpen a természettől vonjuk el a javakat - a természet 
kárára és a magunk hasznára. Gazdasági érdekeket kell 
érvényesíteni, mert vagy éhenhalunk, vagy visszame
gyünk a kobaltéhoz. 

Az természetesen a mi felelősségünk, hogy bizonyos 
ökológiai normákat ne lépjünk túl gazdasági érdekeink 
érvényesítésekor. Kétségtelen, hogy az eddigi módsze
rekkel nem lehet folytatni az erdőgazdálkodást. Amit 
eddig erőltettünk, az az erdőnek sem volt jó, és nem 
segítette elő az igazi szakmai érdekeket. Nagyon sok
szor volt teljesítmény nélküli egyenlősdi. Mi most több 
területen kezdtünk igazán vállalkozásba. A legfonto
sabb a faipar területe, ahol túlnyomórészt a saját terme
lés feldolgozását - ez évente hozzávetőleg 23 ezer m3 

- végezzük. Az elmúlt években 40 ezer m3-es fűrész
ipari kapacitás épült és 10 éve ennyit fel is kellett dol
gozni. A jelen helyzet az, hogy sem a gépek, sem a 
fűrészüzemekben dolgozó emberek, sem a termelés 
által képződött nyereség miatt nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy leálljunk, vagy hogy ne használjuk ki 
gazdaságosan a rendelkezésünkre álló fűrészipari ka
pacitást. Hiszen az ezekben az üzemekben képződött 
nyereségből tudjuk elkezdeni (és reméljük, a későbbiek 
folyamán végre is hajtani) erdőfelújításainkat is. Saját 
erdeinkből nem tudunk kitermelni - pontosabban nem 
termelhetünk ki-annyit, amennyit a fűrészipar teljesítő
képessége igényel, így alapanyag-vásárlási kény
szerhelyzetben vagyunk. Természetes, hogy a saját 
termelésű alapanyag és a vásárolt alapanyagból adódó 
eredmény nem lehet azonos, mert az utóbbit a minden
kori piaci ár figyelembe vételével tudjuk beszerezni. 
Ehhez jön még a szállítási, rakodási és egyéb költség, 
de mégis meg kell csinálnunk, hogy munkát tudjunk adni 
az embereknek. 

Abból indulunk ki, hogy a kis eredmény is eredmény. 
Alapvetően újra kell gondolnunk, hogy egy darab fához 
hogyan nyúlunk, amikor a fűrészlapokon átengedjük. 
Azt mindenki tudja, hogy országszerte sajnos igen nagy 
hulladékszázalékkal dolgozunk. Ezt a százalékot sze
retnénk a lehető legkisebbre visszaszorítani. Ezért a 
rendelkezésre álló alapanyagból egy számítógépes 
program alapján az illetékes fakereskedelmi főelőadó 
előre jelzi, hogy műszakonként mekkora eladható érté
ket kell kihozni. A műszak végén összehasonlítjuk a 
tervezett és a tényleges kihozatali értéket. Ettől a kü
lönbségtől függ a műszak bére. Eddig csak a teljesített 
mennyiséget vettük figyelembe, mostantól viszont a 
megtermelt piaci érték a mérvadó, és ez nagy különb

ség. Lényegében meg kell találnunk az alapanyag és az 
abból kihozható érték maximumát még akkor is, ha az 
eddigiekkel ellentétben a kihozatal csökken. Ehhez ter
mészetesen a fűrészesnek napra készen kell tudni, 
hogy milyen választék az, ami a napi piacon a legjobb 
áron adható el. Ezt az információt a kereskedelmi rész
leg adja. Eddig a dolgozó csak a minél több köbméter 
teljesítésében volt érdekelt. Most viszont előre adott, 
hogy a fűrészüzembe bejött alapanyag értékéhez mi
lyen választék lesz nyereséges. így a fűrészesnek több
szörösen is meg kell gondolni, hogy milyen terméket 
hozzon ki a rendelkezésre álló alapanyagból. (Az is 
lehet, hogy hozzá sem szabad nyúlni egy rossz minősé
gű rönkhöz, mert kár az energiáért, úgyis csak tűzifa lesz 
belőle.) Ez a folyamat természetesen már a hossztolás
nál kezdődik. Ahhoz, hogy ebben a láncolatban vala
mennyi érintett fél eredményesen tudjon dolgozni, meg
lehetősen pontos piackutató munkát kell végezni. A 
felmérés alapján történik meg a választékolás, illetve a 
felvásárlás, de végül is a fűrészes kezében dől el a 
kihozatali érték. Ő tudja, hogy a kezében lévő faanyagot 
hányszor és hogyan kell fordítani és vágni ahhoz, hogy 
a maximumot lehessen kihozni minden darab fából. 
Ezért a fűrészest hangsúlyozottan meg is fizetjük. Óriási 
tartalékok vannak a pontos méretre történő feldolgozás
nál, hiszen a mérethibás anyag eladhatatlan. Szándé
kaink szerint a plusz vagy minusz teljesítményt nagyon 
szigorúan fogjuk érvényesíteni a bérelszámolásnál. Je
lenleg átmeneti időt élünk, hiszen a munkásoknak el kell 
dönteniük, hogy az új feltételeknek eleget tudnak-e ten
ni, és még bizonyos gyakorlatot is kell szerezniük ahhoz, 
hogy átálljanak a mennyiségi szemléletről a minőségire. 
Eddig, mondjuk a műszakonként termelt 35 ezerforintos 
értékű készletből az átvevő 20%-ot ilyen-olyan kifogás
sal kidobott, az 7 ezer forint veszteséget jelentett. Ha 
most a minőségi termelés miatt csak 30 ezer forint 
értéket fog kihozni a fűrészes, még mindig 2 ezer forint
tal kevesebb a kárunk, mint eddig. Ebből a kétezer 
forintból szeretnénk azt a többletbért fizetni, amit a 
minőségi munkáért megérdemel a dolgozó. Ehhez per
sze nem szabad rossz alapanyagot nagy értékű fűrész
re adni, mert saját rezsijét is képtelen lesz kitermelni. 
Néha annyi költség rakódott a rossz alapanyagból kiho
zott kevés készárura, hogy ebből a költségből már jó 
rönköt lehetett volna venni. Példaként említem azt, hogy 
az egyik üzemünkben ki akarták cseréltetni az egyik 
szalagfűrészt, mert mérethibásan vágott. Drága gép 
lévén, vizsgálni kezdtük, hogy mi a baj. Kiderült, hogy 
az erőltetett norma miatt olyan nagy volt az előtolás, 
hogy a gép képtelen volt pontosra vágni. Levettük a 
normát és ma is elfogadhatóan dolgozik a gép. 

Gyakori vélekedés, hogy a fejletlen országokban az erdőgazdálkodás eszköze a fejlesztésnek, de újabban ezt többen 
vitatják. Elvégzett esettanulmányok azt mutatják, hogy a nagymértékű, fakitermelés, a sok faültetvény veszélyezteti a helyi 
lakosság életlehetőségét. Az így keletkező nyereség látszólag fokozza az ország devizabevételét, hozzájárul gazdaságának 
növeléséhez, de ennek legnagyobb része elhagyja a térséget, ahol létrejött, nagyvárosokba, exportérdekelt idegen 
országokba áramlik, a térségben tartamos gazdálkodás nem valósul meg. (AFuJZ 1990.12. Ref.: Jérőme R.) 



Rakk Tamás, igazgató 
Tekintettel arra, hogy a fakitermelés privatizációja 

miatt csökkent a munka, a gépjavító üzemek gazdasá
gos fenntartása végett is intézkedéseket kellett tenni. 
Mivel magánkézbe került sok gép, érthetően jobban 
vigyáznak rá, a kisebb javításokat otthon maguk végzik, 
vagy ha végképp műhelyben kell javítani, akkor sem 
biztos, hogy idehozzák, mert azt nézik, hogy hol végzik 
el a javítást a legolcsóbban. Ha mi akarjuk javítani a 
gépet, nekünk kell a legolcsóbbnak lennünk. Ez azt is 
jelentené, hogy nemcsak a nekünk dolgozók, de mások 
is idehoznák a munkát. Ez csak az egyik elképzelés. De 
mondhatom azt a példát is, hogy gépjavító műhelyünk 
saját tűzifahasító gépet konstruált, amivel az ún. kony
hakész fát „gyártjuk" exportra és hazai piacra is. (Két 
hónap alatt 600 tonnát adtak el.) Az exportra eladott 
tűzifánál számtalan kizáró ok van (csomósság, korha
dás stb.), míg a konyhakészre felaprított tűzifánál mind
ezek a hibák nem zárják ki az értékesítést. Miután a 
központi anyagforgalmi előadó munkája a központban 
fölöslegessé vált, az egyik erdészetnél létesítettünk egy 
anyagraktárt, ahol ő lett a raktárvezető és egyben az 
üzletvezető, mert különböző alkatrészek árusítását is 
elkezdtük. Az egész gépüzem szolgáltató jelleggel fog 
működni külső cégek részére is. Eddig az anyagbeszer
zés többnyire úgy történt - és azt hiszem, nem tévedek, 
ha azt mondom, országszerte - , hogy nem azt kérdez
tük, amikor vásároltunk, hogy mennyibe került, mert az 
mindig másodlagos volt, hanem csak azt, hogy van-e? 
Most, ha az illető egzisztálni akar, lehet, hogy nem a 
kiskereskedőnél keresi a kérdéses árut, hanem a nagy
kereskedőnél, esetleg a gyártónál, vagy ha olyan az 
alkatrész, lehet, hogy maga fogja gyártani. A mai fize
tésképtelen világban nem tartom elképzelhetetlennek, 
hogy még arra is kedvezményt lehet kérni, hogy 8 napon 
belül fizetni tud valaki. 

A régi műszaki vezetői rendszert felszámoltuk, és 
minden erdészetnél az erdőgazda mellé egy vállalkozá
si előadó került. Feladatuk minden erdészetnél más és 
más, attól függően, hogy milyen környezetben van az 
erdészet. A városiak értelemszerűen más lehetőséget 
használhatnak ki, mint a kis településen lévők. Változó 
a technikai felkészültség is. Az egyik községben lévő 
erdészetünk - mivel helyben nem volt benzinkút - a 
környékbelieknek benzint árul. De azzal is nyereséghez 
juthat, ha felvásárolja a környékbeli tsz-ek által termelt 
faanyagot, vagy csemetét termel, esetleg kamillát vagy 
cirkot. A lényeg az, hogy ezek a vállalkozói előadók 
nyitott szemmel járjanak és figyeljék, hogy hol mi törté
nik. Hol kezdődik építkezés, ahova faanyag kell vagy 
útfásítás és a többi. A sok tönkretett lőtér, ami gazdasá
gunk területén található, minden bizonnyal fásításra, 
erdősítésre kerül majd. Ez közel 10 ezer ha területet 
jelent, ahova nyilván csemete kell, talajelőkészítést és 
egyéb feladatot kell megoldani. 

Meg kell tanulnunk kereskedni nem csak itthon, kül
földön is. Reméljük, hogy az emberek fokozott figyelme 

FELHÍVÁS 
Kérünk Benneteket, akik 1942-ben bánya-, kohó- és 

erdőmérnökhallgatónak iratkoztatok, hogy az 1992. au
gusztus 22-i fél évszázados találkozónkra április 15-ig 
egy lapon részvételi szándékotokat jelezzétek Jereb Ot
tónál. (9400 Sopron, Hunyadi u. 37.), családtagokkal 
együtt. Esetleges akadályoztatásotok esetén szíveskedje
tek közölni, hogy honnan mentetek nyugdíjba, melyek a 
fontosabb családi adataitok; egy-két mondatban: mit 
üzentek a baráti körnek és mi a címetek. Az a kb. 100 fő, 
aki eddigi találkozóinkon részt vett, már megkapta a 
programot. Dr. Tompa fa

talpon tudja tartani a gazdaságot, szép lassan helyre
hozzuk az erdőművelésben lévő elmaradásainkat, kár
tételeinket. 

Sokat panaszkodtak eddig - sokszor jogosan - a 
mérnök kollégák, hogy nem mérnöki munkát végeznek. 
Úgy gondolom, most elérkezett az idő, és itt a lehetőség, 
hogy ki-ki a maga területén maximálisan kihasználja 
szabad szellemi kapacitását. Természetesen a bére
zést is szeretnénk af eladatok és az eredmények alapján 
differenciálni. Nem lesz baj az sem, ha egy-egy jól 
sikerült munka után valamelyik kolléga többet keres, 
mint én. 

A központ feladata 1993-tól remélem nem lesz más, 
mint minden munkaterületen a várható változásokat 2-3 
évvel előre jelezni. így a szükséges fejlesztési tenniva
lókat időben meg tudjuk tudjuk oldani. 

Mészáros Gyula, a zirci erdészet vezetője 
A pályázatot az igazgató úr még megválasztása előtt 

minden erdészethez megküldte. Tanulmányozhattuk és 
többnyire úgy láttuk, hogy helyes és elérhető célokat 
tűzött ki az átalakítást illetően. Az már látszott és szinte 
kitapintható volt, hogy ha semmit sem lépünk, abba 
belebukik a cégünk. A pályázat sarkalatos pontja volt az, 
hogy az erdőművelés költségeit, finanszírozási feltéte
leit mindenképpen meg kell teremteni. Rendbe kell tenni 
erdősítéseinket. Sajnos a befejezett erdősítések ápolá
sával komoly gondjaink vannak. 

Azt hiszem, a pályázatban tett ígéretek megvalósul
tak, vagy legjobb úton haladnak a megvalósulás felé. 
Személy szerint még nem érzem, hogy két főmérnöki 
irányítás mellett hogyan fognak simán menni a dolgok, 
de majd elválik. Egy kicsit komplikálja nálunk a helyze
tet, hogy tulajdonképpen két erdőfelügyeletünk van. 
Egyszer a veszprémi erdőfelügyelet, másszor - ez a 
kivont területekre vonatkozik - a HM felügyel. Sokszor 
alaptalan vád ért bennünket, hogy a belső felügyelet 
elfogult, de ez nem így van. Semmi szín alatt nem 
mondható, hogy az országos átlagnál rosszabbak az 
erdeink. Természetesen a rendszeres katonai igénybe
vétel miatt vannak speciális helyzetek, ahol nem lehet 



az országos szakmai elvárásoknak eleget tenni. Egyéb
ként nincs itt semmi titokzatosság, és ha holnaptól csak 
egy felügyelet alá tartoznánk, az sem lenne baj. 

Az erdőgazda feladata lényegében a maggyűjtéstől 
kezdve a csemetetermelés, az erdőtelepítés, a felújítás, 
a nevelés, a kitermelés és végül a faanyag felkészítése. 
Ezzel az ő ténykedése véget is ért. Ezután lép be a 
vállalkozási előadó, aki gondoskodik a beszállításról, a 
feldolgozásról és az értékesítésről. Meg kell említenem, 
hogy az erdei rakodón a mindenkori piaci áron veszi át 
a faanyagot. Ez az ár tartalmazza az erdőfelújítás, a 
nevelés költségeit is. így nem a fűrészüzemben csapó
dik le - mint eddig - a nyereség. Az igazsághoz tartozik 
persze, hogy itt a zirci erdészet területén vannak a 
legértékesebb erdeink. Tehát itt az előbb levezetett 
mechanizmus pénzügyileg is kezelhető. Az értékes fa
anyagból is kihozott nyereségből viszont - megfelelő 
átcsoportosítással - finanszírozni szeretnénk a gyen
gébb erdészeteknél jelentkező forráshiányt. 

A fakitermelést teljes mértékben privatizáltuk. Na
gyon sok idegeskedéstől és költségtől szabadultunk így 
meg, hogy csak a személyszállítást, munkaruhát, étkez
tetést említsem. A favágók eddig - és azt hiszem, hogy 
ez az arány az országban máshol sem volt jobb -
intenzíven napi 5 óra körül dolgoztak. Ebből épphogy 
megéltek. Az eddigi tapasztalataink szerint a munkával 
töltött napi óraszám hét-nyolcra emelkedett. Sőt volt 
olyan eset is, hogy a hétközi esős nap kiesését a hét 
végén pótolták. Természetesen ez a többletmunka a hó 
végi borítékban is tisztességgel jelentkezik. 

Sebestyén Ferenc, 
kerületvezető erdész 

Az, hogy teljes mértékben privatizáltuk a fakiterme
lést, mindenféleképpen jótékonyan hatott a kerületben 
elvégzendő feladatokra. Hiszen nem mindegy, hogy egy 
vágásterület mikor szabadul fel, és kezdhetjük el a 
felújítást. Természetesen idő kell ahhoz, hogy ezt az új 
helyzetet mindenki elfogadja, és gondolom a munkacsa
pat is ki fogja magából lökni azt, akire eddig dolgozni 
kellett, vagy ezután akar a mások munkájából élni, mert 
ilyen mindig volt. 

Eisenreich Jenő, 
állománygazdálkodási főmérnök 

Az én feladatkörömbe a csemetetermelés, az erdő
művelés, a fáhasználat és a vadászat tartozik. Teljes 
összhangot szeretnénk kialakítani a jelenlegi állapotfel
mérés után az erdőművelési és fahasználati lehetősé
gek között. Persze ez a jelenlegi pénzügyi feltételek 
mellett nem egyszerű feladat. Mindenféleképpen javíta
ni kellene az erdősítési egységárakon. Addig, amíg 
mindez be nem következik, belső tartalékainkat kell 
feltárnunk. Ennek érdekében most a tél folyamán min
den erdészet előveszi 1992-es tervét és erdőrészleten
ként felméri a tennivalókat és ezek pénzigényét. Tiszta 
vizet kell öntenünk a pohárba, még akkor is, ha most 
nem lesz pénz, de tovább nem csaphatjuk be sem az 

erdőt, sem magunkat az elvégzendő feladatokat illető
en. El kell döntenünk, hogy a rendelkezésre álló pénzből 
melyik erdőrészietet tudjuk rendbe hozni. Szándékaink 
szerint ott kezdjük, ahol a legjobb eredmény várható. Azt 
hiszem, ezen a területen nyújtana a legtöbb segítséget 
az erdőfelügyelőségekkel egyeztetett és összehangolt 
munka. Nem szabad erőltetni olyan pótlásokat, fafajo
kat, cserjéket, amelyek szakmailag indokoltak ugyan, de 
előre látható, hogy különböző okok (pl. vad) miatt nem 
hozzák meg a várt eredményt. Most kényszerhelyzet 
van. Az erdőművelés munkabéreit is úgy akarjuk meg
állapítani, hogy a jelenlegi áldatlan helyzet megszűnjön, 
és a művelő is érdekelt legyen abban, hogy ugyanezt az 
erdőterületet ne kelljen kétszer-háromszor újra erdősí-
teni. Eddig ugyanis a különböző károk - főleg a vadkár, 
az aszálykár és szakmai mulasztások - miatt az erdő
művelőnek minden kedve elment a kilátástalanul vég
zetterdősítésektől. Fontosnak tartom, hogy a különböző 
munkák végzésekor mindenki tudjon mindenről, lássa 
az összefüggéseket. A kerületvezető is tudja, hogy mi 
mennyibe kerül már akkor, amikor ténylegesen végzi a 
feladatát. Nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább a 
három nyári hónap (június, július, augusztus) termelés
mentes legyen és ne zajongjon a motorfűrész az erdők
ben. Az már most látszik, hogy a jelenlegi létszám 25 
%-kal hatékonyabb, mint az eddigi, és ez már önmagá
ban is biztosíték lehet arra, hogy a termelésekkel nyolc
kilenc hónap alatt végezni tudunk. Reméljük, hogy az 
erdőgazdai feladatkör messzemenően beválik, ugyan
is az eddig külön-külön működő erdőművelő és fahasz-
náló munkáját összevonva egy személyben irányítja, 
így nem lehet egymásra mutogatni sem határidőkben, 
sem szakmai kérdésekben. Elsőrendű feladatunk a 
vadlétszám minden körülmények közötti radikális 
apasztása. A központi vadászati felügyelői munkakört 
megszüntettük, minden erdészet önállóan vadásztat. A 
központ a vadásztatásból csak afféle diszpécser szere
pet vállal. 

Ecsegi László erdőgazda, herendi erdészet 
A vállalkozóknak érdekük lesz, hogy gépeiket, szer

számaikat kíméljék és tartalékoljanak az új beszerzésé
re. Ha egyes gépeknél esetleg az értékük miatt beszer
zési gond mutatkozik, akkor sem esünk kétségbe. Azo
kat a nagy értékű gépeket, melyeket a privatizáció során 
nem vettek meg, vagy a hatékonyság miatt nem hasz
nálnak, lezsírozva leállítottuk, hogy ha kell, bármikor 
elővehessük. 

Schumacher István, a kabhegyi erdészet vezetője 
A vadállományt a kitűzött erdőgazdálkodási cél alá 

kell rendelni. Ennek érdekében, meglátásom szerint, az 
ideális vadlétszámot három-öt év alatt tudjuk elérni. 
Gazdaságunk mintegy 30%-a alkalmas arra, hogy -
mivel ezeken a területeken fatermesztésre alkalmatlan 
állományok vannak - koncentráljuk az intenzívebb vad
gazdálkodást. Ezek a területek gyengébb cseresek, 
molyhos tölgyesek, ide szeretnénk „áthozni" a vadat. 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 

Ezeket az erdőket olyan mezőgazdasági földek veszik 
körül, melyek hosszú távon egészen biztos, hogy gaz
daságtalanul művelhetők. Az itt gazdálkodókkal meg
egyeztünk, hogy olyan növényt termesztenek, melyben 
a vad túlzottan nagy kárt nem okoz. Ezzel az egyez
séggel mindkét fél jól jár, mert eddig igen sok kártérítést 
fizettünk. Az egyezség működtetésével módunk lesz 
arra, hogy a vadásztatásból származó jövedelem egy 
részét a mezőgazdászoknak juttassuk. 

Dr. Horváth Gyula, erdőművelési 
igazgatói tanácsos 

Az a feladat, amellyel mint nyugdíjast a gazdaság 
vezetése megbízott, könnyűnek nem nevezhető. Irányí
tásom alatt fel kell mérnünk a kollégákkal azokat a 
legsürgősebb tennivalókat, amelyek az egyes erdőrész
letekben elvégzendők, és ki kell munkálnunk mindezek 
pénzügyi vonzatát is. Ezt most a magasrendű életközös
ség és a hármas funkció figyelembe vételével kell a 
lehető legkorszerűbben elvégezni. Remélem, 37 éves 
szolgálatom biztosíték lesz arra, hogy ezeket az alapel
veket a legkisebb részletkérdéseknél is objektíven ítél
hetem majd meg. Évek óta visszhangos az ország az 
erdők vadeltartó képességével kapcsolatos vitáktól, 
ugyanakkor nem beszélünk ennyire nyíltan az erdők 
embertűrő képességéről. Valószínű, hogy ha az erdő 
megszólalhatna, azt mondaná: emberek, benneteket 
sokkal nehezebben visellek el, mint a vadat. Az erdő 
vadeltartó képessége azért is gyengül, mert igen komoly 
fafajpolitikai hibákat követtünk el az elmúlt évtizedek 
alatt. Természetes felújítás nélkül nem lehet tisztessé
ges erdőfelújítást végezni. A szakmánkba belopakodó 
gigantománia miatt igen sok pénz folyt el feleslegesen. 

Fafajpolitikánk és erdőgazdálkodási gyakorlatunk 
egyaránt erdő- és életközösség-ellenes volt. Végre a 
társadalomban is tudatosítanunk kell a hármas funkciót, 
és a társadalomnak igenis meg kell fizetnie a véderdők 
és a közjóléti területeken felmerülő 
mérleghiányt. Mert pénz nélkül képte
lenek leszünk rendbehozni erdeinket. 
Márpedig a mi 40 ezer hektárunk itt a 
Bakonyban sincs jobb helyzetben, 
mint az országos átlag. A nézetek és 
elvárások alapos felülvizsgálatára van 
szükség, mert ellentmondásos, hogy a 
rendezés, a felügyelet direktívákat ad, 
elvár, de a szükséges anyagi fedezet
ről nem tud gondoskodni. Mihamarabb 
felül kell vizsgálni az elvárható szak
mai követelményeket, és azokat a je
len körülmények között végrehajtható 
szinten rögzíteni kell. Feladatunk itt a 
gazdaságnál, hogy mindenekelőtt a 
legtöbb beruházást igénylő és a legtöbb bevételt hozó 
erdőrészleteket elemezzük, és az elkövetkező évekre 
ezek várható összhatása alapján határozzuk meg a 
tennivalókat. Elsősorban azt, hogy mihez mennyi pénz 
kell, és ezt honnan tudja a vállalat előteremteni. Való

színű, hogy a költségvetés minket nem tud majd finan
szírozni, tehát cégen belül kell ezeket a kérdéseket 
rendezni, mert ez elsősorban az itt dolgozók érdeke. 
Véleményem szerint nem is biztos, hogy a jelen helyze
tért a fő felelős az előző vállalatvezetés volt. Mert csak 
készültek sorra az üzemtervek a mindenkori fafajpoliti
kai divatnak, illetve elvárásoknak megfelelően. Ezekre 
az üzemtervekre épült rá 30 évre előre az a fűrészipari 
kapacitás, melyet ma is ki kell szolgálni. A felügyelőség 
mint hatóság az üzemterveket jóváhagyta, és ellenőriz
te, hogy az erdőgazdálkodási vállalatok letermelték-e. 
Hát persze, hogy letermelték, hiszen ebből éltek. Most 
már látjuk, hogy ez a szemlélet milyen következmények
kel járt. Az erdőrendezésnek, az erdőfelügyeletnek és a 
gazdálkodó szervezeteknek kell tisztességesen össze
fogniuk, hogy ebből a minden idők legmélyebbjére csú
szott erdőgazdálkodási helyzetből kilábaljunk. 

Vadászterű letek területi adatai 
a tervezett határmódosítások után 

Üzemi vadászterületek Volt Javasolt 

Ajka Erd. 32 937 ha 16 176 ha 

Hercnd Erd. - 12975 ha 

Veszprém Erd. - 9 975 ha 

Zirc Erd. 5 644 ha 14 375 ha 

Dudar Erd. - 14 550 ha 

összesen 38 581 ha 68 051 ha 

V T vadászterületek Volt Javasolt 

Gyertyánk uti 19 886 ha 10 675 ha 

Bakonyi Honvéd 18 480 ha 8 525 ha 

Hunyadi Mátyás 18 576 ha 10 250 ha 

Balinkai Bányász 1 200 ha 1200ha 

MezdföldiEFAG 676 ha 676 ha 

Összesen 58 818 ha 31 326 ha 

Üzemi területen 
tervezett kilövések 1992 (db) 

Szarvas Ó z Muflon Vad
disz

nó B T B Össz. B S G Össz. K J B Össz. 

Vad
disz

nó 

Ajka 60 90 80 230 50 50 20 120 20 100 30 150 170 

Hercnd 50 80 70 200 40 40 20 100 5 10 5 20 150 

Veszprém 30 50 20 100 20 30 20 70 - - - - 100 

Zirc 50 60 30 140 50 50 20 120 2 5 3 10 150 

Dudar 40 60 30 130 40 40 20 100 3 5 2 10 170 

összesen 230 340 230 800 200 210 100 510 30 120 40 190 740 

Ebből hazai bér-
kilövőknek fel
ajánlunk 

80 200 130 410 55 150 60 265 5 60 30 95 340 

Összes lelövés 2 2 4 0 

Ebből hazai bérkilövő 1110 

A három óriási vadásztársaságban eddig 150 va
dász volt. Most a felosztás után még ezer vadászni 
szándékozó jöhet, ha akar. Igaz, nem ment ez simán. 
Kértek, fenyegetőztek, de a HM-től biztattak, hogy csi
náljuk végig, amit elkezdtünk. 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 

Vadászterület osztálya 

I. I I . m. 
Gímszarvas 
Bika 
3 kg-ig 

12 000 8 000 6 000 

3,01-4,00 16 000 12000 9 000 

4,01-5,00 24 000 20 000 14 000 

5,01-6,00 40 000 33 000 28 000 

6,01-6,50 42 000 35 000 30 000 + 
300 - /10g 

6,51-7,00 57 000 50 000 
45 000 + 

500 - / 1 0 g 

7,01-7,50 82 000 75 000 70 000 + 
800 - / 1 0 g 

7,51-8,00 122000 115 000 
110000 + 

1200 - / 1 0 g 

Tehén 
Ünö 
Borjú 

4000 
2 000 

2 500 
1 500 

1 500 
1 000 

Ő z 
Bak 150 g-ig 

4 000 3 000 2 000 

151-200 4 500 4000 
3 000 + 

40 - / g 

201-250 6 500 6 000 
5 000 + 

50 - / g 

251-300 9 000 8 500 7 000 + 
250 - / g 

301-350 21 500 21 000 
19 500 + 

400 -lg 

351-400 41 500 41 000 39 500 + 
500 -lg 

401- 66 500 66 000 64 500 + 
1000 -lg 

Suta 1 500 1 500 1 500 

Gida 800 800 800 

Muflon 
Kos 50 cm-ig 

15000 

50,1-55 20 000 

55,1-60 25 000 

60,1-65 35 000 

65,1-70 50 000 

70,1-75 75 000 

75,1-80 100 000 

80,1-től 150 000 

Jerke 2000 2 000 2 000 

Bárány 1 000 1 000 1 000 

Vaddisznó 
K a n 12,01-
14,00 mm 

15 000 10000 5 000 + 250/mm 

14,01-16,00 20 000 15 000 10 000 + 500/mm 

16,01-18,00 30 500 25 000 20 000 + 1000/mm 

18,01-20,00 50 000 45 000 40 000 + 1500/mm 

20,01- 80 000 75 000 70 000 + 2000/mm 

Koca 10 000 8000 5 000 

Süldő 5 000 3 000 1 500 

Malac 2 000 1 000 500 

Szolgáltatás 
I. II . m . 

Szállás 1 500 800 300 

Reggeli 250 150 100 

Ebéd 500 300 200 

Vacsora 500 300 200 

Terepjáró 30 Ft/km 

Fogat 300 Ft/óra 

Nem Igaz az, amit egyesek állítanak, hogy ki lesz
nek rekesztve a vadászatból. Tessék, lehet jönni. 
Csak a puskát kell hozni, meg némi aprópénzt. 

A Veszprémi Erdőgazdaság a követke
ze zők szerint felterjeszti az 1992. évre szóló 

hazai bérvadásztatásra vonatkozó díjtétele
it elfogadás, illetve jóváhagyás céljából. 

Tervezet 
az új fizetési besorolások rendjéről 

1. Személyi fizetés: 
igazgatóhelyettes 
főmérnökök 

2. Kiemelt vezetők: 
erdészetvezetők 
tanácsosok, főtanácsosok 

3. Vezetők: 
erdőgazdasági főelőadók 
erdőgazdasági és erdészeti előadók 

A fizetés összetevői 
(vezetői beosztásoknál oki. mérnök, üzemmérnök) 

1. Társadalmi minimum 
2. Mérnöki alkalmazási díj 
3. Beosztási mutató 
4. Leterheltségi mutató 
5. Munkában töltött idő a vállalatnál 

A fizetés összetevői 
(közvetlen irányítói beosztásoknál, technikusok, 

szakiskolások) 

1. Társadalmi minimum 
2. Alkalamazási díj 
3. Leterheltségi mutató 
4. Munkában töltött idő a vállalatnál 

Próbaszámítások 

100% 
80% 

60% 
40% 

1. Erdészetvezetőknél 
Az erdészetek munkájának becsült nehézségi foka: 

Zirc 80% 
Herend 65% 
Műszak 65% 
Ajka 50% 
Veszprém 40% 
Dudar 30% 

A becsült nehézségi fokok alapján az erdészetve
zetők fizetése az alábbiak szerint alakul akkor, ha a 
társadalmi minimum 7000 Ft, a mérnöki alkalmazási díj 
7000 Ft. 

PL: Zirci Erdészet 
1. Társadalmi minimum 
2. Mérnöki alkalmazási díj 
3. Beosztási mutató 

erdészetvezetők esetében 100%, 

7 000 Ft 
7 000 Ft 



ezek szerint 
14 000x100% 

4. Leterheltségi mutató 80 % 
a 28 000 80 %-a 
= 22 500 

5. Munkában töltött idő a vállalatnál 
(15 év, 200 Ft/év) 

összesen 

Dudarl Erdészet 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. 
5. 

28 000 x 30 % - 8 500 
25 év (25 x 200) 
Összesen: 

14 000 Ft 

22 500 Ft 

3 000 Ft 
53 500 Ft 

7 000 Ft 
7 000 Ft 

14 000 Ft 
8 500 Ft 
5 000 Ft 

41 500 Ft 

EG. főelőadó 
(beosztási mutató 60 %, leterheltségi mutató 80 %) 
1. ... 7 000 Ft 
2. ... 7 000 Ft 
3. 14000x60% = 8 500 8 500 Ft 
4. 22 500x80%= 18 000 18 000 Ft 
5. 15 éve (15x200) 3 000 Ft 

összesen 43 500 Ft 

Herendi erdőgazda 
(beosztási mutató 40 %, leterheltségi mutató 80 %) 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 

14 000x40%= 5 500 
19 500x80% = 15 500 
10 év (10x200) 
összesen 

7 000 Ft 
7 000 Ft 
5 500 Ft 

15 500 Ft 
2 000 Ft 

37 000 Ft 

Dudari erdőgazda 
(beosztási mutató 40 %, leterheltségi mutató 40 %) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

14 000x40%* 
19 500x40% 
6 év(6 x 200) 
összesen 

5 500 
= 8 000 

7 000 Ft 
7 000 Ft 
5 500 Ft 
8 000 Ft 
1 200 Ft 

28 700 Ft 
Próbaszámítás 

a közvetlen irányítói beosztásoknál 
1. Társadalmi minimum 7 000 Ft 
2. Alkalmazási díj 

al technikusnál 3 000 Ft 
b/ szakiskolásnál 2 000 Ft 
c/ ipari tevékenységnél 4 000 Ft 

3. Leterheltségi mutató: 
személyenként elbírálva 

4. Munkában töltött idő a vállalatnál 
300 Ft/év 

Próbaszámítás 
egy erdészet alkalmazottainál 

Gépesítési műszaki vezető 
1. ... 7 000 Ft 
2. ... 4 000 Ft 

3. 11 000x100% (11 000) 
4. 10 év (10x300) 

összesen 

Fűrészüzemvezető-helyettes 
1. 
2. 
3. 
4. 

11 000x100% (11 000) 
15 év (15x300) 
összesen 

Műszakvezetők 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

11 000 x 70 % (7 500) 
25 év (25 x 300) 
összesen 

Ker. vez. vadász I. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

9 000 x 30 % (2 700) 
25 év (25 x 300) 
Összesen 

Ker. vez 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

vadász II. 

9 000 x 30 % (2 700) 
15 év (15x300) 
összesen 

MAV rak. kez. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

10 000x50% (5 000) 
20 év (20 x 300) 
összesen: 

Ker 
1. . 
2. . 
3 
4 

vez. I. 

9 000 Ft x 40 % (3 600) 
30 év (30 x 300) 
összesen 

Ker. vez. II. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

10 000x70% (7 000) 
30 év (30 x 300) 
összesen 

Szállításvez. 
1. ... 
2. ... 
3. 10 000x70% (7 000) 
4. 5 év (5x300) 

Összesen 

11 000 Ft 
3 000 Ft 

25 000 Ft 

7 000 Ft 
4 000 Ft 

11 000 Ft 
4 500 Ft 

26 500 Ft 

7 000 Ft 
4 000 Ft 
7 500 Ft 
7 500 Ft 

26 000 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
2 700 Ft 
7 500 Ft 

19 200 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
2 700 Ft 
4 500 Ft 

16 200 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
5 000 Ft 
6 000 Ft 

21 000 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
3 600 Ft 
9 000 Ft 

21 600 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
7 000 Ft 
9 000 Ft 

26 000 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
7 000 Ft 
1 500 Ft 

18 500 Ft 
O O O O O 



NAGY MIKLÓS 
HM ERDŐGAZDÁLKODÁS VESZPRÉMBEN 

ERDŐFELÜGYELŐI SZEMMEL 
A tíz HM erdészet jelenleg három önálló gazdaság

ként működik, amelyből az egyik, a legnagyobb az öt 
összefüggő erdészetből álló HM Veszprémi Erdőgazda
ság. 

A gazdaság 49 ezer ha erdőben és 38 450 ha üzemi 
vadászterületen gazdálkodik. 

A Veszprém-Hajmáskér-Öskü-Várpalota térségben 
az erdők egy része már a háború előtt is katonai célokat 
szolgált, ezért a Veszprémi Erdőgazdaság határkiigazí
tások utáni HM kezelésbe vétele a legjobban megindo
kolható. 

A HM és MÉM közötti megállapodás alapján 1971 -tői 
az erdőművelési ágból kivett, valamint a katonai (külön
leges) rendeltetésű erdőkben az erdősítések és erdő
művelési munkák átvételét a HM főosztálya végezte. 

Hogy a HM mit tekintett „kivett"-nek, azt a földhivatal
lal is (velünk is) csak közölte, hogy mit tekintett „katonai 
rendeltetésű" erdőnek, arról a MEM-et, illetve az erdő
felügyelőséget értesítette. 

Az erdőfelügyelőség 1971-től az erdőművelési mun
kák közül csak a gazdasági rendeltetésű erdőkben látta 
el feladatát, azt is leszűkítve 

1. befejezett erdősítések, 
2. befejezetlen telepítések, 
3. tarvágás utáni első kivitelek műszaki átvételére. 
A kivett (üzemtervi gazdálkodási kötelezettség alól 

kivont) és a katonai rendeltetésű üzemtervezett erdők
ben (MÉM-HM közös utasítás alapján) a felügyeletet 
teljes mértékben a HM főosztálya látta el. 

A gazdasági rendeltetésű erdőkben 1971 -tői a befe
jezetlen erdősítések és az állomány alattiak műszaki 
átvétele szintén a főosztály feladatát képezte. Ezt a 
módszert 10 évvel később a MÉM is bevezette, hogy a 
gazdaságok önállóságát növelje és az erdőfelügyelőség 
beavatkozási lehetőségét, befolyását csökkentse. 

Nem sorolom fel 21 évre vonatkozóan a rendelteté
sek évenkénti változásait, csak néhány évet az arányok 
jellemzésére: 

Gazdasági Különleges Kivett Összesen 
erdő célú 

ha ha ha ha 

1976 20 676 14 041 8 066 42 783 
1981 18 203 8 200 7 713 44 116 
1986 13 142 6 695 24132 43 969 
1991 22 526 - 26 403 48 929 

1988-tól kezdődően a különleges célú erdőkben is 
teljes felügyeletet látunk el. Az 1988-tól felvett üzemter
vek megbontva készültek. A gazdaság területén 22 526 
ha tartozik az FM felügyelete alá, 26 403 ha-on a HM 
felügyeli saját erdőgazdálkodását. 

A terület erdőgazdálkodására és vadgazdálkodására 
vonatkozó adatok bemutatása előtt még néhány eltérő 
sajátosságra és szabályra szeretném felhívni a figyel
met. 

A HM-nek saját erdőfenntartási alapja van. Ezt egy 
időben minden HM erdőgazdaság magának képezte. 
Ennek az volt a hátránya, hogy mennyiségben, minő
ségben, értékben a lehető legkevesebb erdőművelési 
munkára ösztönzött. Hiszen értékesebb munkáért nem 
a közös alapból kapott többet, hanem a saját költségeit 
növelte. Jelenleg a három HM gazdaság közös alapot 
képez. 

A „kivett" erdőkben végzett fakitermelések, erdősíté
sek átvételi adatait az erdőfelügyelőség nem kapta meg, 
így azok sem az itt közölt táblázatban, sem az országos 
adatok között nem szerepelnek. 

A különleges (katonai) rendeltetésű erdőkre vonatko
zó „E" lapokat 1988-ig a HM főosztályától kaptuk meg 
számítógépi feldolgozáshoz szükséges ellenőrzés vé
gett, így ezek szerepelnek adatainkban. 

A katonai rendeltetésű területen üzemtervi előírásnak 
azt a munkát kellett tekintenünk, amit ott a gazdaság 
végzett. így ezeken a területeken az üzemtervi előírás 
mindig 100 %-ban teljesült. Ezt adtuk hozzá a gazdasági 
rendeltetésű erdők adataihoz. 

A HM egész területén, ahol a Zalka Máté VT vadá
szott, a katonai és a kiemelt vadászati rendeltetésre való 
tekintettel minden befejezési határidő 2 évvel meg
hosszabbodott. A katonai rendeltetésű területen az elő
írt fafajtól való eltérésre a főosztály engedélyt adhatott. 
Az utolsó M ÉM-HM utasítás 1981 -ben jelent meg, azóta 
is ez van érvényben. A 16/1985. MÉM-PH-ÁH rende
letből a HM csak az egységárakat vette át. Az abban 
megjelenő új szankciók a HM területén nem alkalmaz
hatók. 

„Csemetevédö hengereket" (helyesebben hüvelyeket) 
ismertetett lapunk októberi számának egyik közleménye 
(299. old.). Alkalmazásukra vonatkozóan vizsgálatotfoly
tatott a német Rajna-Pfalz tartományi erdészeti kísérleti 
állomás és arra a megállapodásra jutott, hogy a különbö
ző színű anyagok nemcsak az össz-fénymennyiséget szűrik 
meg különböző mértékben, hanem az asszimiláció szem
pontjából lényeges hullámtartományi sugarakat is oly
annyira, hogy például a barna színű állományban való 
alkalmazásra már teljesen alkalmatlan lehet. Itt már csak 
a világosabb, fehér vagy zöld színű hüvelyek alkalmazha
tók. Ezekben a világosabbakban az etiolálódás termé
szetesen lassúbb, a növénykék kevésbé gyorsan jutnak fel 
a fényre, de az erőteljesebb törzsecske szilárdabbá válik. 

(Ref.: Jérőme R.) 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
Erdőgazdálkodásra jellemző adatok 

Vógh. K i t e r  B e f e j e z e t t Akt.köt. H á t r a l é k 
r e d . t e r . m e l t e r d ő s í t é s a l á v o n t 

h a 1000 b r m 3 h a h a h a 

1968 3 3 5 139 2 6 6 2 2 3 1 
1969 2 6 4 130 2 2 0 1 9 6 7 — 
1970 2 9 6 140 2 5 4 1939 — 
1971 2 8 1 140 2 7 2 2 4 4 7 — 
1972 2 5 5 148 2 9 8 2 4 4 7 3 4 0 
1973 2 9 7 148 3 0 4 2 2 4 1 79 
1974 2 6 8 145 3 1 7 2 1 4 8 150 
1975 2 6 6 155 2 5 9 2 1 7 9 160 
1976 3 0 5 1 4 7 2 5 2 1 3 9 4 2 7 4 
1977 2 8 6 153 2 6 4 1395 2 8 
1978 2 4 8 1 5 4 131 1479 3 8 
1979 2 8 9 1 4 7 9 2 1 6 8 0 5 7 
1980 2 6 6 1 5 4 198 1 9 1 0 4 9 
1981 2 5 5 150 4 3 3 1669 3 7 
1982 2 3 0 139 2 1 9 1640 31 
1983 2 3 0 140 2 1 1 1478 21 
1984 2 5 8 129 119 1583 2 3 
1985 2 7 8 139 145 1612 19 
1986 149 98 158 1 2 3 7 2 6 
1987 1 8 7 1 1 4 168 1 2 5 5 51 
1988 183 1 1 4 135 1 2 6 8 5 8 
1989 1 4 7 100 140 1 3 1 8 16 
1990 1 3 4 8 9 9 7 1321 19 
1991 105 81 91 1 3 5 8 14 

Vadgazdálkodásra jellemző adatok 
S z a r v a s M u f l o n Ő z D i s z n ó Ö s s z e s 

d b d b d b d b d b 

T e r m é s z e t e s 
vadé i t ar tó 
k é p e s s é g 3 5 4 100 3 8 0 3 4 4 1178 
Üt. szer in t 
f enn ta r t 
ha tó 5 0 0 150 3 8 0 3 4 4 1 3 7 4 
L e lö v é s ek : 
1971 138 2 195 3 0 1 5 3 6 
1972 2 4 6 - 2 0 1 3 2 0 7 6 7 
1973 3 0 0 15 183 4 4 6 9 4 4 
1974 2 5 7 16 180 1 8 7 6 4 0 
1975 173 10 1 1 4 9 0 3 8 7 
1976 2 5 6 2 8 170 1 9 4 6 4 8 
1977 3 5 6 3 0 2 3 6 3 0 4 9 2 6 
1978 3 2 7 16 1 6 4 2 2 4 731 
1979 2 8 0 14 151 192 6 3 7 
1980 221 6 1 0 7 2 1 7 5 5 1 
1981 2 0 6 7 8 8 101 4 0 2 
1982 2 5 4 3 8 4 2 2 7 5 6 8 
1983 3 2 3 4 9 3 3 4 3 7 6 3 
1 9 8 4 2 8 2 11 7 6 2 2 7 5 9 6 
1985 3 8 6 21 128 2 3 9 7 7 4 
1986 4 6 4 2 0 129 3 5 1 9 6 5 
1 9 8 7 4 4 2 3 7 5 9 3 1 7 8 5 5 
1988 5 0 7 21 9 9 3 1 1 9 3 8 
1989 5 0 0 2 7 162 4 2 3 1112 
1990 5 3 3 5 2 186 3 4 8 1 1 1 9 
1991 5 7 3 5 5 190 4 2 5 1 2 4 3 

Az erdőgazdálkodást bemutató táblázatban a köte
lezettség alá vont terület fogalma 1976-tól megváltozott. 
Hasonlóképpen a hátralék fogalma, melyben az első 
években a pótlási kötelezettség elmulasztása is szere
pelt. 

A táblázatból messzemenő következtetéseket nem 
lehet levonni az erdők rendeltetésének többszöri válto
zása, az üzemtervezési előírások „sajátos" képzése, 
valamint a „kivett"-ként kezelt erdők 50%-on felüli része
sedése és az erre vonatkozó adatok hiánya miatt. A 
feltüntetett számokból nem olvasható ki, de a gazdasá
gi, illetve a felügyeletünk alatt álló erdőkben üzemtervi 
előíráson felüli termelés, visszaélés nem történt. 

A fakitermelésben látható rohamos visszaesés az 
üzemtervi előírások pontos végrehajtásának, illetve az 
üzemtervezésbeli szemléletnek köszönhető. A termő
helyek túlzott felértékelése, és emiatt a cser vágásérett
ségi korának 60 évre való leszállítása, véghasználata és 
a szerkezetátalakítás erőltetése oda vezetett, hogy az 
erdőgazdaság fakitermelési lehetősége csökkent, és 
korszerűen kifejlesztett feldolgozóiparát saját fából nem 
tudja ellátni. 

Reméljük, hogy a HM Veszprémi Erdőgazdaság a 
jövőben nemcsak nyereséges fahasználatról, a kabhe-
gyi vadászatokról, hanem az erdőművelésben elért si
kereiről is híressé válik. 

Egyesületi tagok külföldi utazásai és költségei 
1991 .évben 

A . Az Országos Erdészeti Egyesület költségére: 
( U ) Schmotze r Andrá s 
Franciaország, (tanulmányút) 05.27. - 06.02 4.729 Ft 
Dr . Szóny i Lászl ó 5.679 Ft 
Dr . Mar ja i Zol tánn é 4.729 Ft 
( U ) Pápa i Gábo r 
Jugoszlávia 05.27-29. 6.775 Ft 
( U ) Dr . And a Istvá n 
Ausztria - Közgyűlés 06.19-21. 32.927 Ft 
Dr . Csór é Pá l 
Németország - IUFRO 09.02-5. 28.342 Ft 

+ sajá t 
Varga Bél a 
Görögország - Pro Silva 09.29. -10.08. 76 49 4 F t 
Összesen: 159.675 Ft 
melybő l deviza: 124.172 Ft 

B. Erdőgazdasági költségből: 
( U ) Egye d Gyu l a 
Jugoszlávia Pannónia '91 1.815 Ft 

(Zalai EFAG) 
( U ) Horváth Feren c 1.815 Ft 
( U ) Kronekke r Józse f 1.815 Ft 

(FALCO Szombathely) 
( U ) Bejaz y Péte r 1.815 Ft 
Szónyi Jáno s 
Görögország - Pro Silva 09.29.-10.08. 76.494 Ft 

(Mecseki EFAG) 
Ormos Baláz s 38 42 2 Ft 

(Tan. AEG) 
Összesen: 122 175 Ft 
melybő l deviza: 63.002 Ft 

U = úíibeszámoló készült 



SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

Nyílt levél Pápai Gábornak 
Kedves Barátom! 

»Engedd meg, hogy lapunk hasábjain - és tegeződve -
forduljak Hozzád néhány mondattal a lap novemberi számá
ban írt „Bocsássatok meg" című cikked kapcsán... 

Legfontosabb alapot az ad írásomnak, hogy cikked egy 
kicsit nekem és egy kicsit rólam is szól. 1956. október 30-án 
a Furnír- és Lemezművek Bútorlapgyárában - ahol ifjonc 
mérnökként kezdtem pályámat - munkástanács-elnökhelyet
tesnek választottak, és ilyen minőségben tettem néhány ma
gasztos héten át hitem szerint a dolgomat. Talán szerencsés 
csillagzat alatt születvén, emberi jóakaratok tanácsára sike
rült eltűnnöm szem elől, és így később sem elítélve, sem 
internálva, de még összeverve sem voltam. Bennem így sem 
bosszú, sem semmiféle számonkérési inger nincs, és mégis... 

Cikkedet meghatott izgalommal kezdtem el olvasni, de az 
olvasást sajnos csalódással, sőt talán egy kis felháborodással 
fejeztem be. 

Már megbocsáss, de - feltételezem, hogy jószándékkal írt 
- cikked talán nem csak nekem okozott keserű szájízt! Nem 
ismerem pártállásodat, de Ti valóban azt hiszitek, hogy egy 
költő 1950-ben (!) írt felkiáltására hivatkozva a mi generáci
ónk minden tagja - mint „szem a láncban" - bűnös és meg
alkuvó volt? Még szerencse - a Te saját szavaiddal élve -, 
hogy „nyilvánvaló, hogy nem lehet egyenlőséget tenni ... 
közé". Köszönjük! 

És végül „De egyet meg kell tenni" kezdetű utolsó gondo
latodról. Talán fogalmazási hiba, de azok nevében, akiket 
üldöztek, bebörtönöztek stb. kérjen valaki bocsánatot? Nem! 
Azoktól kérhetne valaki bocsánatot, de ki? Az általad bőven 
idézett Keresztesi Béla? Vagy talán Földes László, Királyi 
Ernő, vagy a túlsó vadászmezőkről Tömpe Atyus? Nem! Ok 
ne kérjenek tőlünk bocsánatot! Arra nincs szükség! Vagy 
esetleg protokolláris gesztusként Ti, a mai Vezetők? Hidd el, 
Barátom, ezt senki sem igényli!« 

* 
Tisztelt Kolléga! 

Kérésedre közreadott leveledre engedd meg,hogy válaszul 
befejező soraidat idézzem: 

„Nektek az legyen a feladatotok, hogy a cikkedben felso
rolt iszonyúan nehéz szakmai munkák ellátása mellett politi
záljatok is - de úgy, hogy rendszerváltásunk, megtisztulá
sunk és anyagi felemelkedésünk valóban végbemenjen -, a 
»kormánypártiak« ésszerű, gyakorlati és célratörő politiká
val, az »ellenzékiek« pedig végre valóban konstruktív kriti
kával, ne pedig a meg nem szerzett hatalom miatti féltékeny
ségből eredő, mindenbe való »keresztbetevéssel«! 

Ehhez kívánok sok erőt, energiát és igaz erdészszívvel 
JÓ SZERENCSÉT! 

Dámosy Zoltán nyugdíjas erdőmérnök, Budapest" * 
írásommal csupán e munka elvégzését kívántam se

gíteni. 

A szerkesztőbizottság nevében köszönetet kell mon
dani Fuják József veszprémi kollégának, aki közel tíz 
oldalon alapos elemzéssel értékelte az Erdészeti Lapok 

1991. évfolyamát. A bizottság sok hasznos és tanulsá
gos következtetést vonhat le az elemzésből. Köszönjük 
a dicséretet, de ennél értékesebbek azok az észrevéte
lek, melyeknek figyelembevételével javítani lehet a lap 
színvonalán. 

Kedves Fuják kolléga! A levélből idézve kívánunk 
kellemes órákat az Erdészeti Lapok olvasása közben az 
1992-es esztendőben is. 

„ ..Jllenék, hogy befejezésül valami összefoglaló értékelést 
adjak. Az »elbocsátó szép üzenet« előtt visszatekintve majd
nemfél évszázados erdészeti múltamra, bevallom - amint erre 
az elején utaltam -, hogy évtizedeken át rendszeres olvasója 
voltam Az Erdő-nek, nyugdíjas státuszom pedig lehetővé teszi, 
hogy »naprakész« legyek az Erdészeti Lapok feldolgozásával 
is. Csábító lehetőségként kínálkozik tehát, hogy összehason
lítást tegyek a két lap között, és a lerombolt múlt köveiből 
építsemfel a jövő emlékművét. Nem teszem, sőt óva intek ettől 
másokat is. Ne feledjük, hogy még a szaklapnak is a minden
kori követelményeknek kell megfelelni! A vele szemben tá
masztott elvárások, igények kielégítésének színvonala önma
gában legyen dicséretes, nem pedig a múlttal való összeha
sonlítás alapján minősüljön jobbnak, értékesebbnek! 

És még valami! »Semmi sem régibb, mint a tegnapi újság«, 
tartja a közmondás. Ez szerencsére nem vonatkozik, az Erdé
szeti Lapok 199l-es évfolyamára. A tisztesség úgy kívánta -
ha már egyszer véleményt próbálok mondani -, hogy újból 
és újból átlapozzam a teljes sorozatot. Bevallom, nagy örö
mömre szolgált. Ajánlom minden erdész barátomnak, hogy 
téli estéken vegyék kézbe az egész évfolyamot, lapozgassák, 
kellemes és hasznos időtöltés lesz. 

Összefoglaló értékelés helyett gratulálok a szerkesztőbi
zottságnak, a »Beköszöntő«-ben körvonalazott célkitűzéseket 
megvalósította. Reálisan tárta fel »az erdő szerepét és jelen
tőségéi, tette ezt az erdőt telepítő, művelő és hasznosító 
erdész segítségével; ugyanakkor segítette annak életét, az 
erdőhöz kötött embert és közösségét, az egyesületet. 

További eredményes munkát és a szerkesztőbizottság min
den tagjának boldog új évet kívánok. 

Fuják József 

nem rendezték 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség pályázatot ír ki, amelynek témája 

AZ ERDŐFELÚJÍTÁS PÉNZÜGYI RENDSZERÉNEK 
erdészeti és pénzügyi szakmai szempontokból is 

hosszú távon működőképes, a megváltozó tulajdoni szerkezethez és 
gazdálkodási körülményekhez igazodó kidolgozása. 

A pályázat jeligés. 
A pályaművel együtt jeligével ellátott külön borítékban szerepeljen 

a pályázó neve, munkahelye és annak címe, telefonja, telefaxa, vagy/és az illető más, et
től eltérő értesítési címe. A jeligét a pályaműre is rá kell írni. 

A pályázatokat A FAGOSZ elnöksége és az általa felkért szakértők bírálják el. 

A pályázók díjazása: I. 
n. 

m. 
50 000 Ft 
30 000 Ft 
20 OOO Ft 

A pályázat benyújtásának határideje 
1992. április 15. 

A pályázatokat a FAGOSZ titkárságára 
(1389 Budapest 62. Pf.: 106.) 

kell megküldeni. 
A pályamű 10 oldalnál ne legyen hosszabb. 

A pályázat célja 
a fenti tárgyban minden olyan elképzelés és javaslat összegyűjtése, 

amely a magyar erdők felújításának finanszírozását a jelenleginél biztonságosabbá, 
és az egyes tulajdonosok szempontjából a leginkább elfogadhatóvá teszi. 

A pályaműben leírt megoldásnak 
- ki kell térnie az állami és a különböző nem állami tulajdonú 

(egységes vagy elkülönült kezelésű) erdők esetére; 
- a gazdálkodásból származó jövedelem átcsoportosítását ki kell 

zárnia, ugyanakkor a különbözeti járadék ésszerű kezelésére 
várjuk a javaslatokat; 

- tisztáznia kell az állami költségvetéshez és a vonatkozó 
jogszabályokhoz való viszonyt; 

- erdészeti és pénzügyi szakmai szempontból működőképesnek 
kell lennie. 

A pályaművet többen is készíthetik. 
Amennyiben a díjon nem egyenlő arányban kívánnak osztozni, akkor kérjük 

a jeligével ellátott, a pályaművel együtt megküldött, leszárt borítékban 
a pályázók neve mellett a megosztási arányt egyértelműen rögzíteni. 

A pályázat eredményét a FAGOSZ elnöksége 
1992 májusában hirdeti ki. 

Budapest, 1992. február 5. 
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 

elnöksége 
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A z erdőművelés a nyelvművelés szemszögéből 
A lap 1991. decemberi számában, a 349. oldalon érde

kes szóváltásra figyelhettünk föl egy szakmai kifejezés 
helyesírásával kapcsolatban. Vajon melyik a helyes írás
forma: erdőművelési ág, ahogy - nyilván a cikkíró szán
déka ellenére - a lapban megjelent, megtámogatva még 
egy lapalji jegyzettel is, amely a helyesírási kéziszótár 
egybeírt erdőművelés adatára utal, vagy pedig erdő 
művelési ág, három szóba írva, ahogy a cikkből azért 
kideríthetóleg maga a szerző, Reményfy László írná? 
Mivel a kérdés nemcsak érdekes, hanem tanulságos is, s mivel 
az említett szerző a szerkesztőségtől amúgy is helyreigazítást 
kért-jogpsan,hiszenjelenlegifurmájál)an,akonektorib^ 
kozás következtében a cikk olyan, mint az a pap, aki vizet 
prédikál (- erdő művelési ág), de bort iszik (-erdőművelési 
ás?)-, a főszerkesztő kérésére készséggel hozzászólok a vitához. 
Természetesen sine ira et studio, tisztelve a szerzőt is, a 
szerkesztőséget is, nem kevésbé anyanyelvünket. 

A természetes, önként adódó írásmód kétségtele
nül az, amelyet a lap szerkesztősége pártol, s amelyet 
bizonyára már máskor is nemegyszer alkalmazott: az 
erdőművelési ág. Az erdőművelés nyilvánvalóan egybe
írandó, mivel jelöletlen birtokos jelzős összetétel, csak
úgy, mint a favágás vagy a földművelés. Ez az egybeírt 
erdőművelés már szinte megszabja, kötelezővé teszi 
számunkra, hogy a szó elemeit akkor is hagyjuk együtt, 
ha az egész összetétel egy még testesebb kifejezés részé
vé válik Tehát amilyen természetes a bányaművelés, 
kertművelés, népművelés, nyelvművelés, szőlőművelés 
írásmód, éppen olyan természetesek ezek is: bányamű
velési előírások, kert- és szőlőművelési tanácsok, nép
művelési tárca, nyelvművelési szakkérdések. 

Az előadottak alapján, józan eszünkre hallgatva, egy
szersmind pedig a magyar nyelvtan és helyesírás elveit 
figyelembe véve tehát ez lenne a helyes írásmód: 
erdőművelési ág. Ám lehetnek egyéb, főleg szakmai 
szempontok is, amelyeket tekintetbe kell vennünk Eb
ben a vitatott esetben is szó lehet üyesmiről. Reményfy 
Lászlónak az Erdészeti Lapok szerkesztőségéhez inté
zett - s a főszerkesztő által hozzám is eljuttatott -
leveléből tudom, hogy a földnyilvántartásban különféle 
művelési ágakat tartanak számon: szántó, gyep, kert, 
gyümölcsös, erdő stb. Nos, ilyen szemszögből vizs
gálva a kérdést azt kell mondanom, nem megalapozat
lan az igény egy olyan írásmód keresésére, amellyel 
világosan, ugyanakkor szabályosan azt is érzékeltetjük, 
hogy az erdő nem egyszerűen a művelési szóhoz tarto
zik, hanem a művelési ág kifejezésnek a jelzője. Re
ményfy László ilyen megfontolásból tör lándzsát az 
erdő művelési ág írásforma mellett 

Annak megítélése, hogy ezt az imént vázolt szakmai 
szempontot érvényesíteni kell-e vagy sem - s ha igen, 

mikor - , nem az én feladatom, hanem a dologismerőké, 
ez esetben az erdészet szakembereié. Azt azonban nyel
vészként határozottan mondhatom, hogy ha szükség van ennek 
érvényesítésére, akkor az ennek megfelelő helyes eredmény 
nem a három szóba írt erdő művelési ás, hanem ez a kissé 
talán szokatlan forma: erdó-múvelésiág. A titok, avagy 
inkább a megoldás nyitja a jelenleg érvényben levő he
lyesírási szabályzat 139. pontjának b/ szakasza, annak is 
a záró mondata. A szóban forgó részből kiderül, hogy itt 
a helyesírás egyik ún. mozgószabályát kell érvényesíte
nünk A lényege az, hogy ha egy különírt szókapcsolat 
(esetünkben a művelési ág) olyan előtagot kap, amely 
az egészre vonatkozik, akkor az amúgy különírandó 
szókapcsolatot alkalmilag egyberántjuk, és kötőjellel 
tesszük eléje a közös jelzőt A szabályzat példája: 
házi feladat, de: számtan-házifeladat. A mi példánk: 
művelési ág, de: erdó-múvelésiág. 

Vagyis kétféle írás felelhet meg a célnak: erdőműve
lési ág (akkor és ott, amikor és ahol a szakmai megfon
tolások nem látszanak lényegesnek) és erdó-múvelésiág 
(amikor és ahol a művelési ágak felől közelítünk a kér
déshez). Remélem, hogy amiként már több más kérdésben is, 
úgy ebben is „konszenzus", azaz magyarul egyetértés lesz az 
erdő- és a nyelvművelés szakemberei között! 

f \ 

Gyenes István 

ÉBREDŐ ERDŐ 
Nyújtóznak áfák 
ébred az erdő 
hegyekről röppen a visszhang 
Tavaszi fényben az 
agak közé surran 
ott fészket rak a meleg 
az élet duzzad 
Nyújtóznak áfák 
kacagó rügyek 
táncoló szellő a 
gyermekded lombokon 
Sima leheletük mint 
gyógyír terjed 
az ágakon át 
surranó szárnyakon 

\ ) 
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MEG EGYSZER 
A SOPRONI NÉPSZAVAZÁSRÓL 

1921. október 13-án Velencében egyfelől Bethlen 
István és Bánffy Miklósgróf, másfelől Schoőerosztrák 
kancellár és Torretta márki jegyzőkönyvet írtak alá. 

Az egyezmény értelmében a népszavazásnak nyolc 
nappal azután kellett vona megtörténnie, hogy Burgen
landot az osztrákok megszállták, s az új tartomány 
pacifikálása teljesen befejeződött. Ez december 3-a 
volt, tehát a népszavazás december 11 -én lett volna 
esedékes a soproni tábornoki antantmisszió felügyelete 
alatt, de csak 1921. december 14-e és 16-a között 
valósult meg. A Sopronban állomásozó magyar helyőr
séget kivonták, s a rendfenntartást Felső-Sziléziából 
odaszállított angol, francia és olasz katonák végezték. 
Ezeknek együttes létszáma a már ott lévő antantkato
nákkal együtt sem haladta meg a 450-et. Helyén maradt 
a magyar állami rendőrség, amely mellé a közbiztonság 
hatékonyabb ellátására helyi lakosokból segédrendőr
séget szerveztek. A propaganda tilos volt. Ennek meg
kerülésére Bécsben egy féllegális társadalmi szerveze
tet alakítottak ÖdenöurgerHe/matdienst néven, s abba 
a karintiai népszavazás idején működő propaganda
szervezet, a KárntnerfJeimatdiensttötib tagja is bekap
csolódott. Ez árasztotta el - nemcsak német, hanem 
magyar és horvát nyelvű - röpiratokkal és falragaszok
kai a népszavazási területet. 

A népesség megoszlása 
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Végleges halár 

* Lásd Erdészeti Lapok 1992. Januári szám. 

Burgenland határmódosulásai 

kényen vettek részt a soproni bányász- és erdészaka-
dém/áha\\gató\, a volt felkelők.* 

Ártott a második restaurációs kísérlet kudarca, mert 
a császárhű soproni német gazdapolgárok egy része 
végül is Ausztriára szavazott, vagy pedig távol maradt a 
szavazástól. 

A szavazásra jogosultak névjegyzékeinek összeállí
tása körül viták és panaszok támadtak. A Szövetségközi 
Tábornoki Bizottság osztrák indítványra törölte a bá
nyászati és erdészeti főiskola hallgatóit a szavazásra 
jogosultak közül. Osztrák részről azt is javasolták, hogy 
a népszavazást december 18-ára halasszák el, mert a 
magyar katonaság csak december 12-én távozott a 
népszavazási területről. A tábornoki antantbizottság, 
amely eddig minden halasztási kezdeményezést tole
rált, ezúttal elutasította az osztrák indítványt, mert már 
minden előkészületet megtett a népszavazás lebonyo
lítására. Ekkor az osztrákok - tiltakozásul - egy 
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nappal a népszavazás előtt visszahívták népszavazási 
biztosaikat. így a népszavazás december 1 4-e és 16-a 
között csak a Szövetségközi Tábornoki Bizottság és a 
magyar fél ellenőrzése alatt folyt le. 

A szavazásra jogosultak jegyzékében 2f> 900 név 
szerepelt. Közülük nem szavazott 2837 polgár, a leadott 
24 063 szavazatból 512 érvénytelen volt. Sopronban* 
hozzá tartozó Brennbergbányával együtt 12 327 szava
zat Magyarországra (72,8 százalék), 4620 Ausztriára 
esett. A soproni nyolc szavazókerület közül egyben és 
Brennbergbányán a többség Ausztriára szavazott. A 
falvakban 3007 érvényes szavazat (45,4 százalék) esett 
Magyarországra és 3607 (54,6 százalék) Ausztriára. 
Magyar többség a magyar nyelvű Nagycenken, a német 
Fertőbozonés a horvát KópházánvoW, osztrák többség 

pedig a német ajkú Ágfalva, Balf, Fertőrákos, Harkaés 
SopmnbánfalvakőzségeWaen. 

A népszavazási terület együttes eredménye így: a 23 
351 érvényes szavazatból 15 334, azaz 65,2 százalék 
esett Magyarországra és 8227 (34,8 százalék) Ausztri
ára, Sopron és környéke tehát Magyarországhoz került 
vissza. 

Tőrvénybe Iktatott emlék 
1922. január 1-jén Sopronba újra bevonult a magyar 

katonaság, a nemzetgyűlés pedig a népszavazás emlé
kéttörvénybe iktatta, és Sopronnak a Civitas Fidelissima 
- a Jeghűbb város"- címet adományozta. 

Dr. Fogarassy László 
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Kossuth L. tér 11. 
Járási László 
1426 Budapest, Pf. 36. 

Valentin Károly 
2376 Hernád, Fő u. 162. 
• • • 

TITKÁR, LEVÉLCÍM 
Bajcsyné Tóth Ida 
3201 Gyöngyös, Dobó u. 1. 
Dr. Illyés Benjámin 
9400 Sopron, Ifjúság tér 17. 

Erdészeti Gépesítési Dr. Marosvölgyi Béla 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Erdészeti 
Kereskedelmi 

Erdészettörténeti 

Erdőfeltárási 

Erdőhasználati 

Erdők a közjóért 

Erdőművelési 

Erdőrendezési 

Erdővédelmi 

Rendszerszervezési 

Illyés László 
6500 Baja, Ságvári tér 2. 
Dr. Kovács János 
8000 Székesfehérvár, Fáy u. 6. 
Wagner Tibor 
3300 Eger, Kossuth L. u. 18. 
Ormos Balázs 
9400 Sopron, Honvéd u. 1. 
Dobó István 
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4. 
Reményffy Lászlóné 
3301 Eger, Babócsay u. 35. 
Halász Gábor 
1021 Budapest, Kuruclesi u. 22. 
Dr. Varga Szabolcs 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 
Dr. Vidovszky Ferenc 
1028 Budapest, Hidegkúti u. 93. 

Tájfejlesztési és 
környezetgazdálkodási Dr. S. Nagy László 

1021 Budapest, 

Termelőszövetkezeti 

Vadgazdálkodási 

Kuruclesi u. 22/b. 
Dr. Balázs István 
1031 Budapest, Kazal u. 79. 
Kondor Endre 
2660 Balassagyarmat, 
Bajcsy-Zs. u. 10. 

Mikológiái Teszár Tibor 
1039 Budapest, 
Bogár Ignác u. 6. 

Tudósítás az OEE Szabclcs-Szatmár-Bereg 
megyei csoport rendezvényéről 

Hosszú ideig emlékezetes eseménye zajlott decem
ber 20-án Baktalórántházán az OEE Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezetének. 

Erdész emlékművet avattunk. 
Emlék állíttatott mindazoknak, akik egy életen át szol

gálták az erdő, az erdészet ügyét, gondozták, nevelték 
régi, s telepítették újabb erdeinket, gazdagítva tájat, 
környezetünket - mindannyiunkat. Emlék azoknak, akik 
minden nehézség, országot, népet sújtó csapások, há
borúk, ideológiák ellenére tudtak és akartak bízni a 
jövőben. Erejüket nem kímélve dolgoztak, tudván, hogy 
az aratást már csak unokáik végezhetik. 

Ez az üzenete annak a pusztuló tölgyóriásnak is, 
amely KrvplczerAntaNéső\e nyomán kelt új életre, s lett 
zarándokiásunk helyévé, a természeti értékekben bő
velkedő, védett baktai gyertyános tölgyesek karéjában. 

Avatóbeszédet Kovács Gábor, egyesületünk helyi 
csoportjának titkára mondott, méltatta az összefogást, 
amely az emlékhely születését lehetővé tette, megem
lékezve a megyében munkálkodott erdész elődökről, 
felhívta a figyelmet az előttünk álló nem könnyű felada
tokra. 

Az emlékművet Kozma Károly Bedő-díjas erdész, 
erdészeti igazgató leplezte le. Az emlékművön Varga 
Domokossorai olvashatók: 

„E táj erdeiért akik sokat tettek, 
régieket óvtak, újakat ültettek 
s ápoltak, neveltek híven a jövőnek, 
életünk múltán is becsüljük meg őket." 

A bensőséges ünnepség az erdészhimnusz hangjai
val ért véget. A mintegy 50 főnyi résztvevő szakmai 
hitében ismételten megerősödve térhetett haza. 

Borkó Károly, 
az OEE Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei szervezete 



EGYESÜLETI HÍREK 

• 

Az új erdész-emlékmű alkotója: 

Krupiczer Antal 

Múltunk, jelenünk, s jövőnk benne „lakik" a fákban. 
Csak fel kell tárni, meg kell nyitni hallgatagságukat, s 
ömlik belőlük a szó, a panasz, az öröm, a kacagás, a 
vád, az aggodalom és a sikoltás - helyettünk. 

Nem csoda hát, ha Krupiczer Antal Kapnikbányán és 
Nagybányán, ott fenn északon, a máramarosi és nagy
bányai hegyek, havasok tövében azzal a képességgel 
született a világra, s nőtt, növekedett az erdők karéjá
ban, hogy különösen meghitt, bensőséges, értő párbe
szédet folytathasson a fákkal. 

De az már szinte csodaszámba megy - mert hiszen 
minden művészi alkotás, művészi út, művészi küzde
lem: csoda - , hogy mi mindent hall, hallott ki az anyaggal 
való párbeszédből, s micsoda mesebeli s milyen izgal
mas birodalomba lépett s vezeti be az utóbbi évtizedek
ben közönségét „otthon" és „idehaza" egyaránt. 

Krupiczer bárdja, baltája, véső- és csiszolószerszá
mai nyomán nem kortársai elevenednek meg, nem a mi 
arcmásunkra kivánja átfaragni a rönköt, törzset, ágat és 
gyökeret, hanem a rönkbe, törzsbe, ágba és gyökérbe 
szorult szellemet, szellemeket szabadítja fel: azoknak a 
titkos, titokzatos, rejtett üzeneteknek a hangját tolmá
csolja, amelyek az élő természetből áradnak, amiket 
valamikor mi, emberek rejtettünk a természet jelensé
geibe, tárgyaiba, hogy őrizzék minden veszélyen át, s 
hogy újra előhívhassuk, .közzétehessük", amikor szük
ségünk van reájuk szorultságunkban. 

Eljött volna ez a pillanat? 
Úgy tűnik: igen. De Krupiczer Antal legutóbbi, egyre 

elvontabb konstrukcióit szemlélve úgy tűnik: bennük 
már az utókor címére postázza a művész, ezúttal a 
maga üzeneteit, hogy könnyebben megértsék az utá
nunk következők e zaklatott századvég torzulásait és 
csírázó harmóniáit. 

Banner Zoltán 
• 

Sajnálatos, 

hogy az 1991. november 14-én kelt felhívásra és de
cember 20-i határidőre kért 1992. évi munkatervet^ 
helyi csoporttól és 6 szakosztálytól január végéig 
nem kaptuk meg. 

Sajnálatos, 
hogy a tájékoztatások hiányában az elnökség nem tudja 
véglegesíteni 1992. évi munkatervét. 
Kedves Kollégák, több figyelmet kérünk! 

Titkárság 

• 

Egyesületünk új tagja: ifj. Jóna Albert, Jósvafő 

• 

Az erdőrendezési és az erdészettörténeti szakosztály 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen közös rendez
vényt tartott 1991. december 4-én abból az alkalomból, 
hogy az FM Erdőrendezési Szolgálat megjelentette ,A 
Magyar Állam Erdőségeinek Gazdasági és Kereskedel
mi Leírása" c. mű mellékletét képező ún. „Bedő-féle 
erdőtérkép" hasonmás kiadását. 

A rendezvény házigazdái: dr. CsekőGéza, a Vízgaz
dálkodási és Meliorációs Tanszék adjunktusa, dr. Sági 
Károly, a Geodézia Tanszék nyugalmazott adjunktusa 
tárlatvezetéssel mutatták be az egyetem víztornyában 
található vízgazdálkodási és földtörténeti állandó kiállí
tást. 

A „Bedő-féle erdőtérkép"-ről és a hozzá tartozó 4 
kötetes - az erdészeti ágazat 100 évvel ezelőtti állapotát 
ismertető és teljes adatait tartalmazó - ma is nagy 
értékű műről Mészáros Gyula ny. irodaigazgató tartott 
előadást. A millennium évében megjelent leírás és a 
hozzá tartozó térkép páratlan mérnöki munka, egy más
képpen gondolkodó nemzedék erdészeinek maradandó 
alkotása. Az akkori 12 656 települést magában foglaló 
közigazgatási térképet erdészeti tartalmú kiegészítéssel 
és ellenőrzéssel készítették. A fafajok elkülönítése a 
térképen összevontan, három színnel történt. A mű első 
kötete 16 fejezetben tárgyalja a magyar erdők állapotát 
a legfontosabb alapadatoktól az erdőnevelésen, erdő
használaton, erdőrendezésen, értékesítésen és munka
viszonyokon át a vadászatig, mely fejezeteket 43 táblá
zat adatai egészítenek ki. 

A mű különleges értéke, hogy sok adatot településen
ként tart nyilván. Többek között ismerteti az akkori ma
gyar állam geológiai, fatenyészeti, erdőhasználati viszo-



nyait éppúgy, mint az erdőművelést, az ágazat szerve
zeti felépítését, de azt is, hogy hány erdőmérnök végzett 
Selmecen, és hogy mennyi az erdészeti munkások 
nyugdíja. 

A két szakosztály közös javaslata: az OEE elnöksége 
támogassa az Erdőrendezési Szolgálatnak azon törek
vését, hogy az 1996-os világkiállításra az eltelt 100 
esztendő változásait, a jelen viszonyokat bemutató ha
sonló színvonalú mű megjelenhessen, és ebben a tárca 
vezetésének a támogatását elnyerje, s ilyen jellegű 
munkára mielőbb megbízást kapjon. 

• 

Halálozás 

Megrendülten olvasom a gyászjelentést, hogy 1991. 
december 23-án, életének 67. évében örökre eltávozott 
Ing. Adamec Lajos CSc. 

Kollégánk és igen sokunknak Lali barátja 1942 őszén 
iratkozott be Sopronban; a háborús évfolyamokból szá
mosan emlékezhetnek még rá. Felvidéki származású 
lévén, oklevelét már határainkon túl szerezte meg, de 
magyarországi kapcsolatait teljesen sohasem számolta 
fel. Nemcsak az évfolyamtársait, hanem minden kollé
gáját baráti szivélyességgel fogadta, kiváló szakmai 
tolmácsolással könnyítette meg a hivatalos érintkezése
ket éppen úgy, mint esetenként a tanulmányutak lebo
nyolítását is. A volt Budapesti Állami Erdőrendezőség 
idősebb dolgozói és nyugdíjasai ma is szívesen emlé
keznek vissza ízes szép magyarsággal megtartott előa
dására Szlovákia erdőrendezéséről, és sokunknak élet
re szóló élményt jelentett az ő szervezésével és szemé
lyes vezetésével lebonyolított háromnapos körutazás 
Zólyom-Magas Tátra-Rózsahegy-Zsolna-Vrátna völ
gye-Körmöcbánya-Selmecbánya útvonalon. 

Drága Lali barátunk! Nagyon fáj a szivünk, hogy 
örökre búcsút kell mondanunk Neked. Mindig emlékezni 
fogunk Reád! 

A kassai krematóriumban búcsúztatták december 30-
án, egy havas téli napon. 

Szállongó hópelyhek, borítsatok Rája 
Könnyű szemfödőt, hogy könnyű legyen álma!... 

Cserjés Antal 

• 
Jarkovszky Alajos erdőmérnököt, egyesületünk 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának alapító 
tagját december 20-án Nyíregyházán - a helyi erdész
társadalom nagy részvéte mellett - kisérték utolsó útjá
ra. Sírjánál Erdős László tagtársunk méltatta a 70 éves 
korában elhunyt kolléga életútját, aki élete végéig hittel 
szolgálta a magyar erdők ügyét. A nyírségi akác- és 
nyártermesztés kiváló szakértőjét, az állami gazdasá
gok erdészeti irányításának egyik meghatározó egyéni
ségét, a szakszerű apróvad-gazdálkodás lelkes propa
gálóját gyászolják az elhunytban kollégái, tisztelői és 
vadásztársai. 

Kovács Gábor 

• 

Nemestóthy András erdőmester, az Eszterházy 
uradalom Lockenhaus-i (Lékai) Erdőgondnokságának 
vezetője elhunyt. 

A lapban megjelent 
cikkek szerzői 

Agócs József EFE 
Sopron 

Bedő Albert Erdészeti Lapok 1871 
Dr. Fehérváry Szabolcs Bükki Nemzeti Park 

Eger 
Dr. Fogarassy László Élet és Tudomány 

1992. 3. szám 
(részlet) 

Dr. Grétsy László MTA 
Nyelvtudományi 
Intézet 
Budapest 

Nagy Miklós Erdőfelügyelőség 
Veszprém 

Pápai Gábor OEE 
Budapest 



AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM 
(Sopron) 

Erdőmérnöki Karának Üzemtani Tanszékén 

o g y o t o m i t a n á r i v a g y 
egyetemi docensi 

álláshely elnyerésére pályázati felhívást tett közzé 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 1991. évi 21. számában 
tudományos fokozattal rendelkező közgazdászok, erdőmérnökök 

és faipari mérnökök részére. 
A részletes pályázati kiírás megjelenik a Művelődési Közlönyben 

és az Akadémiai Értesítőben is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

1992. március 3 1 . 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad az 

Erdőmérnöki Kar dékánja 
vagy a személyzeti és munkaügyi osztály vezetője, 

hívhatók 
a (99)-l l-l 00 telefonszámon. 




