
Ez lenne a megoldás? 
Alig háromnegyed éve, hogy az Erdészeti Lapokban ismeretlen szerző „Elgondolás új államerdészeti szervezet 

létrehozására" címen egy olyan struktúrát ismertetett, melynek létrehozása bizonyára az erdész szakemberek nagy 
többségének is óhaja. Igen világosan mutatta be a szerkezelatalakítás alapelveit, a kitűzött célokat, az új államerdészet 
jellemzőit, és ami fontos javaslatot tett az átalakulás menetén is. Sajnos ehelyett, mint ahogy azt Szabados János az ÁV 
RL erdészeti portfolió igazgatója az Erdészeti Lapok évadzáró számában megírta, az „általános érvénnyel kötelezővé 
tett társasági forma győzött", és a 19 állami erdőgazdaságot az ÁV Rt kezelésébe utalták. Úgy látszik, ez a megtiszteltetés 
nem szólt a H M , a vízügyi és egyéb állami erdőknek. De az is elképzelhető, hogy rosszul tájékoztattuk, esetleg 
tájékoztatták valakik a kormányt, amely e döntést meghozta. 

Talán ezek után pontot is tehetnénk a dolog végére! 

Szabad-e azonban a jövőben hasonló 
esetek elkerülése végett szemet huny
nunk az események felett, beletörődni a 
megváltoztathatatlanba és nem keresni, 
hogy a mára kialakult helyzetért ki és 
mennyiben felelős? Talán a döntéseket 
hozó főhatóság, vagy az azokat előké
szítő Erdészeti és Faipari Főosztály, ne
tán a mindig véleményező Országos Er
dészeti Egyesület, esetleg a nem egyér
telmű információkat eltérő módon, kü
lönböző helyekre csepegtető erdőgaz
daságok? 

Nem szabad, mert reméljük, hogy ma 
már a döntésekért és azok következmé
nyeiért valakinek vagy valakiknek vál
lalni kell a felelősséget! 

Szabad-e kétségek között hagyni 
azokat, akik az erdőkért mindig is a 
legtöbbet tették, az erdészeket, a műsza
ki és erdészetvezetőket, akik hangjukat 
sehol sem hallatták vagy nem hallathat
ták, akiknek teljes körű ágazatpolitikai 

információik nincsenek, az utóbbi idő
ben többnyire csak rossz sejtelmeik. 

Nem szabad, és a szakmai szempon
tokat objektív, tőlünk kívülálló okokra 
hivatkozva feladni vétek lenne. 

Hiszen: 
- az erdővel és az abban végzendő 

gazdálkodással kapcsolatos, évtizedek
re szóló, országos érvényességű nem
zetgazdasági célok a jelenlegi és a vár
ható magyar tulajdonviszonyok mellett 
semmiképpen sem teljesíthetők az er
dők kizárólagosan magán, közösségi és 
társasági (rt.) kezelésével, 

- a csak profitorientált, rövid távú 
érdekeltség semmilyen szabályozással 
(Erdőtörvény) és felügyelettel (Erdőfe
lügyelőség) nem oldható fel, 

- több generáción keresztül érvénye
sülő tulajdonosi szemlélet olyan ágazat
ban, mint az erdőgazdálkodás - ahol a 
társadalomnak az erdő szolgáltatásai 
iránti igénye nem minden esetben pia

cosítható - a parlamentáris demokrá
ciával legitimizált állam nélkül nem va
lósítható meg. 

Vagyis az erdők40-60%-ának állami 
tulajdonban kell maradnia, ezt egysé
ges államerdészeti szervezetnek kell ke
zelnie azért, hogy: 

- az állam áltál jóváhagyott és a tár
sadalom által elfogadott erdészeti poli
tikát az ország összes erdőterületén 
(magán, állami) érvényesíteni lehessen, 
és 

- az államerdészeti szervezet folytán 
a mindennapos szakmai irányítás és el
lenőrzés megvalósuljon. 

Ezek hiánya esetén előfordulhat, 
hogy a hosszú távú érdekek apillanatnyi 
gazdasági sikerek és szakmai-vezetői 
hiányosságok miatt csorbát szenved
nek. A vezetői megítélés legfőbb krité
riuma a társaságok (rt.) esetében várha
tóan az éves pénzügyi eredmény lesz. 
Ez pedig a sokszor igaztalanul is sze
münkre vetett „rablógazdálkodás" elha
talmasodásához vezethet. 

Ezért érdekünk a kincstári és erdőtör
vény megalkotásáig a társaságokká ala
kulás időpontjának eltolása, valamint a 
megindult privatizálási láz mértékének 
csökkentése. Ha pedig mindez az idő 
rövidsége miatt már nem valósulhatott 
meg, akkor 

- olyan vezetőket kell a kezelő társa
ságok élére, valamint olyan személye
ket kell a létrehozandó igazgatótaná
csokba és felügyelőbizottságokba fel
kérni, akiknek legfontosabb célja a tar
tamosság elvének érvényesítése, akeze-
lő társaság szakmai irányítása és ellen
őrzése, továbbá 

- olyan irányú egységes szakmai 
platform kialakítása szükséges, mely
nek eredményeképpen a kincstári tör
vény elfogadása után nem mondhatjuk, 
hogy „a gazdasági kényszer oltárán fel 
lettek áldozva a szakmai szempontok" 
(Szabados, 1992). 

Dr. Führer Ernő 



A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának 
1992. december 10-én hozott 

HATÁROZATA 
„Az állami erdőgazdaságok társasággá alakulásával 

kapcsolatos teendőkről és problémákról" 
Előzmény: 
A z 1992. VII. 22-én az Országgyűlés 

„tartós állami vagyonról" hozott dönté
se alapján a 19 állami erdőgazdaság va
gyonát az ÁV Rt. kezelésébe utalták. A 
Vagyonkezelő Rt. 1993. június 30-ig 
kell, hogy intézkedést hozzon az erdő
gazdaságok gazdasági társasággá ala
kulásáról. Az ÁV Rt. a részvényesi jo
gok alapján érvényesíti majd a tulajdo
nosi irányítást. Az átalakulás az állami 
erdővagyon tulajdonjogát nem érinti. 

A kilátásba helyezett átalakulással 
kapcsolatban az Erdészeti Bizottság 
1992. szeptember 16-i ülésén állást fog
lalt, miszerint az erdő sokrétű társadal
mi funkciójának (termelési, különböző 
védelmi stb.) legjobban egy egységes, 
profiltiszta állami gazdálkodó szerve
zet felel meg. 

A jelenlegi rendelkezés következ
ményei: 

A kitűzött rendezési megoldás rend
kívül bonyolult helyzetet teremt. 
Olyant, amilyent Európában még sehol 
sem alkalmaztak. 

Kedvezőtlennek ítéljük, hogy: 
- különvált egymástól az állami er

dőtulajdon és az azt kezelő szakmai 
szervezet; 

- a kialakuló társaságok és az erdő 
kapcsolata tisztázatlan; 

1. Mit fog csinálni az AV Rt. a vesz
teséges erdőgazdasági részvénytársa
ságokkal? 

Ez mindig a tulajdonos(ok)tól függ. 
De tételezzük fel az átalakuláskori álla
potot, amikor az ÁV Rt. többségi tulaj
donnal rendelkezik. 

Több fórumon is elhangzott az ÁV 
Rt. képviselőjétől, hogy az első évben 
az erdőgazdasági társaságoktól nem 
várnak osztalékot és az erdőkezelésért 
díjat sem számolnak fel. 

Ebből következik, hogy ha valame
lyik E F A G Rt. az első évet veszteséggel 
zárja, a társaság ettől még tovább léte
zik. Bár feltételezhető, hogy a vezetés
nek igencsak alapos indokokat kell fel-

- a társasággá alakulással olyan inf
rastrukturális elemek válnak privatizál
hatóvá, amelyek nélkül az erdőtulajdon 
hasznosítása, működtetése lehetetlen; 

- megoldatlan a gazdálkodó társasá
gok motiválása a hosszú távú szempon
tok (tartamosság) érvényesítésére, illet
ve a társadalmi igények figyelembevé
telére; 

- az átalakulás hajszolása a kincstári 
törvény megalkotása előtt helyrehozha
tatlan hibákat eredményezhet. 

Az Erdészeti Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy: 

- az erdőt kezelő társaságok és az 
állami erdőterületek különvá!asztását 
nem szabad siettetni a hosszú távú érde
kek sérülése miatt; 

- az állami erdőtulajdon kezeléséhez 
nem szükséges tulajdoni részek privati
zálását követően érvényt kell szerezni a 
3084/1992. sz. kormányhatározatnak, 
az egységes államerdészeti szervezet 
létrehozásáról; 

- legfontosabb feladat a kincstári tör
vény megfelelő megalkotása, amiben az 
erdőkezeléssel járó specifikumokat, az 
erdőtörvény kötöttségeit figyelembe 
kell venni. 

Teendők, szükséges intézkedések: 
1. Rögzíteni kell, hogy a többi, tartó

san állami tulajdonban maradó vállalat

sorakoztatnia a bizalom megtartása cél
jából. 

Sokkal lényegesebb az, hogy a társa
ság a fizetőképességét megőrizze és 
erősítse. Hiába van kimutatott nyeresé
ge, ha a hitelezőt időben nem tudja kifi
zetni és elindul a felszámolása. Ez eset
ben az erdő tartós állami tulajdona nem 
védi a kezelőt, minden további nélkül 
felszámolható. A z ÁV Rt. mérlegelése 
és döntése, hogy a felszámolás alatt álló 
társaság vagyonából mit „vásárol k i " az 
új kezelő számára. Távlatban lehetsé
ges, hogy ezt a „kivásárlást" a poten
ciális új kezelő teszi majd meg. 

Természetesen egy jelentősebb vesz
teség esetén ez már nem lesz ilyen egy-

tal szemben az erdő, mint megújuló, a 
környezet szempontjából alapvető ter
mészeti erőforrás, külön kategóriát kép
visel és a tulajdoni rendezés során azok
kal együtt nem kezelhető. 

2. A kincstári törvény megalkotása 
során nagy figyelmet kell fordítani a 
működtetés legcélszerűbb módjának k i 
alakítására. A z állami erdőtulajdon 
kincstári vagyon kell maradjon, ezért 
csak egységes, profiltiszta állami gaz
dálkodó szervezet révén kezelhető. 

3. A jelenlegi átalakulási elképzelé
seket ideiglenes megoldásként kell ke
zelni és az átalakulásra adott határidő
ket meg kell hosszabbítani legalább 
1993 végéig. 

4. A folyamatban lévő privatizáció 
illetve átalakulás során fokozottabban 
gondoskodni kell arról, hogy 

- az erdő, mint környezeti-természeti 
erőforrás hosszú távú érdekei fennma
radjanak; 

- ténylegesen meghatározásra kerül
jön az állami erdőgazdaságok vagyoná
nak azon köre, amely az erdőtulajdon 
kezeléséhez (erdőgazdálkodás, vadgaz
dálkodás, részben elsődleges faipar) fel
tétlen szükséges és 

- ezen vagyonrész állami tulajdon
ban maradjon. 

Az M T A Erdészeti Bizottsága k i 
nyilvánítja készségét, hogy szakér
telmével a továbbiakban is kész tá
mogatni az állami erdőtulajdon keze
lésével kapcsolatosan meghozandó 
törvények, rendelkezések megalkotá
s á t 

szerű. A következő intézkedés várható: 
az ÁV R t megbízást ad egy átvilágítá
sokat végző társaságnak a cég gazdasá
gi helyzetének megvizsgálására, a gaz
dasági problémák feltárására. A jelentés 
alapján elkészül egy javaslat a veszte
ség megszüntetésére, amit az ÁV Rt. 
megfelelő fóruma megtárgyal és jóvá
hagyás után végrehajtat. Ebben nyilván 
az is benne van, hogy ha nincs reális 
alternatíva, akkor a felszámolást maga 
a tulajdonos kezdeményezi. 

A fentiek alapján azt gondolom, 
egyértelmű, hogy az E F A G Rt.-nek 
ugyanolyan gazdasági keretek között 
kell működnie, mint bármely más gaz
dasági társaságnak. Fizetőképesnek kell 
lennie és a tulajdonos által elvárt oszta
lékot a tevékenysége során meg kell 
termelnie. Megítélésem szerint csak 
1994-től érzékelhetők igazán ezek a ke
mény követelmények. 

Az ÁV Rt. decemberi konzultatív értekezletén 
Bagó Bertalan (FM) jelezte, hogy visszatér az ott elhangzott 

néhány kérdésre. íme: 



2. Hogyan kezelhetők a negatív mér
legek az erdőállományok szakszerű ke
zelésének szinten tartása mellett? 

A negatív mérleg csak a társaság és a 
tulajdonos szamára jelentós. Annak kö
vetkezményei az előzőekben szerepel
nek. 

Az erdőállományok szakszerű keze
lését az erdőfelügyelőségek ellenőrzik 
és minősítik. Ha a kezelő társaság mun
káját nem tartják szakszerűnek, a figyel
meztetés, szankcionálás eszközeivel él
hetnek, sőt végső esetben a kezelői szer
ződés felbontását is kezdeményezhetik. 
A szakszerűség tehát nincs ellentmon

dásban a jövedelmezőséggel, ez csak 
látszólagos, valójában mindkettő szorít
ja a társaságokat, azaz szakszerű, tör
vényben szabályozott erdőgazdálko
dásból kell nyereséget elérniük. Az egy 
további külön kérdés, hogy az erdőgaz
dálkodás, mint ágazat, nyereséges 
lesz-e vagy sem. 

Az Erdészeti Lapok 1992. decemberi szániában megjelent „Nem
zeti Vállalat helyett részvénytársaságok" című cikkből szereztem 
tudomást — a legtöbb erdész kollégámmal együtt — az erdőgazdaságok 
tervezett átalakulásáról. Az ismertetés azon megállapítása, hogy: „A 
gazdasági kényszer oltárán fel lettek áldozva a szakmai szempontok" 
mélységes aggodalmat váltott ki bennem és feltehetően a magyar 
erdők sorsáért felelősséget érző szakemberek többségében is, alak 
valószínűleg ismét nem Tettek megkérdezve. 

Az elmük 45 év alatt a magyar erdőgazdálkodás jelentős sikereket 
ért el, de hiba lenne ugyanakkor elhallgatni, az utóbbi évtizedben helyenként 
uralkodóvá váló negatív tendenciákat. Ezek lényege: az éves nyereség 
minden eszközzel való növelése, a tartamosság kárára, a törvényesség 
határát súrolva. 

A bevezetésre kerülő részvénytársasági gazdálkodási forma egyér
telműen e negatív tendenciák felerősödését, vagyis a maximális profit 
hajszolását, a tartamosság felrúgását, végső soron az erdők „kizsige
relését" fogja maga után vonni. 

Mivel az elfogadott törvény szerint a 19 erdőgazdaság átmenetileg 
került az ÁV. Rt. irányítása alá, az erdőgazdaságok gazdasági 
társasággá alakítását ésszerű és célszerű elhalasztani a kincstári törvény 
elfogadásáig. Az erdőgazdálkodás végleges sorsát eldöntő kincstári 
törvényben és az Erdőtörvényben az alábbi szempontok érvényesíté
sét kell biztosítani: 

— Az erdő zárt rendszerű Ökoszisztéma. Elsőrendű feladata nem 
az azonnali profit biztosítása, hanem a nemzetgazdaság, a környezet
védelem és az egész társadalom érdekének hosszú távú szolgálata. 
Barlai Ervin (MÁLLERD központi igazgató 1946) megállapításai ma 
is érvényesek: .100 éves lejáratú befektetésekre csak az állam 
vállalkozik ... vagyis több nemzedékre való tervszerűséget csak az 
állami gazdálkodástól várhatunk." Az erdők zömének felteden állami 
tulajdonban kell maradni. 

— Az erdőgazdálkodást országos erdészeti főhatóság irányítsa és a 

fazdálkodás legyen önfinanszírozó. (Természetesen az országos er
őtelepítési vagy más környezetvédelmi programokat a költségvetés

nek kell finanszírozni.) 
A szervezet a fejlett európai országok évtizedek alatt jól bevált 

szerkezetét kövesse. 
Amennyiben a kormányzat az annyit hangoztatott „Európa felé 

menetelést" komolyan veszi, nem vezethet be olyan gazdálkodási 
rendszert, amit Európában sehol sem alkalmaznak és egyértelmű 
visszalépést jelentene. 

Tisztelettel kérem fenti javaslatok megfontolását. 

Erdész üdvözlettel: 
Dr. PáU Miklós 
oki. entömémók 

Tisztelt Páll Miklós úr! 

Hozzám (is) intézett levele engem személy 
szerint érint. Hiszen a levél elején idézett 
mondat az én cikkemből való. Mint minden 
szövegkörnyezetéből kiragadott mondat, ez is 
mást jelent így önmagában, mint ami a szerző 
szándéka volt. Mégis jó, hogy szinte provo-
kálóan leírtam, hiszen őszinte hivatástudattal, 
szakmaszeretettel áthatott levele a bizonyíték, 
hogy a nehéz helyzet képes szellemi és erköl
csi tartalékok mozgósítására. 

Most erre különösen nagy szükség van. Az 
ugyanis tény, hogy az országgyűlés és a 
kormány — sok más közérdekű feladat mellett 
— az erdőgazdálkodás hosszú távú, közérdekű 
szerepét csak korlátozottan tudja elismerni. 
Hiszen ilyen „elismerésre" vár az oktatás, a 
kutatás, az egészségügy, a környezetvédelem 
sok más területe. Ezt jelenti az idézett gaz
dasági kényszer", amelynek „oltárán" az erdé
szet speciális szakmai követelményeit — rész
ben - fel kell áldozni. Nem lehet egy német 
típusú kincstári gazdálkodást bevezetni ott, 
ahol a források szűkösek, és sajnos 40 év 
tulajdonosnélkülisége után az sem mondható 
el, hogy a pazarló gazdálkodást a személyes 
felelősségtudat mindig biztonsággal korlátoz
ná. Ebből azonban nem következik, hogy a 
levelében megfogalmazott veszélyek automa
tikusan bekövetkeznek, vagy, hogy az ön által 
Barlai Ervintől idézett igazságok ne érvénye
süljenek ebben az átmeneti időszakban. Tény, 
hogy az erdők zöme állami talajdonban marad. 

Tény, hogy az állami erdő hosszú távú va-

gpongazdálkodásáról elsősorban az állami tu-
jdonosnak (ÁV Rt. t kincstár) kell gondos

kodnia. Tehát a részvénytársasági kezelés nem 
jelenti automatikusan a „maximális profit haj
szolását, a tartamosság felrúgását". Ez a ve
szély akkor állna fenn, ha magántársaságok 
koncesszióba kapnák az állami erdőt. De erről 
szó sincs. Amikor az országgyűlés, majd a 
kormány úgy döntött, hogy az erdőgazdasági 
vállalatokat „tartósan állami tulajdonba" sorol-

. mázott köz-
ja, éppen az on által is 
érdekű erdőfunkciók miatt tette azt. Ellenke
ző esetben az Állami Vagyonügynökség lenne 
a gazda. 

A korábban helyenként valóban uralkodó
vá vált negatív tendenciák oka mindenekelőtt 
az volt, hogy az erdőnek nem volt felelős 
tulajdonosa. A „felelőtlen tulajdonos" — a 
vállalati tanács — tagjai többnyire tisztességes 
szakemberek voltak, ám felelősségük legfel
jebb a vállalat dolgozóival és nem a tízmillió 
magyar állampolgár tulajdonát képező állami 
erdővel szemben állt fenn. Ezért fontos a 
törvényi kontroll és egy számonkérhető tulaj
donosi szervezet, a tulajdonos, amelyik a 
közérdeket szolgáló működés fenntartásáért 
és a vagyon megőrzéséért felel. Ennek létre
jötte tehát egyértelműen pozitív változás. 

Nem valós tehát a levél azon megállapítása, 
hogy a részvénytársasági forma visszalépést 
jelent. Ez csak a vágyott és szakmailag ideális 
megoldáshoz képest kevés. Lényegében azon
ban a „szocialista" vállalati forma megszünte
tése a fejlett európai országok gyakorlata 

irányába megtett első - tagadhatatlanul kis --
lépés. A következő lépésekre evolúciós úton 
kerül sor, azon az úton, ahot az egyes táras
ságok vezérkarán, tehát a szakembereken mú
lik a siker, vagy a kudarc. A magyar állami 
erdők felett (és korlátozottan a gazdálkodó 
szervezetek felett) az ÁV Rt tart védernyőt, 
a köz érdekét szem előtt tartva. 

Ismét leírom: a részvénytársasági formá
ban való állami erdőgazdálkodást Bonyolult 
kapcsolatrendszere miatt nem tartom ideális 
és végleges megoldásnak. Nem hagyható 
azonban figyelmen kívül az a tény, hogy a 19 
erdőgazdaság forgalomképes vagyonának több 
mint fele olyan ipari vagyon, amely az erdő-
kezeléshez nem szükséges. Ennek működte
tésére, piaca megmérettetésére a társasági 
forma kétségtelenül alkalmas. Ugyanakkor a 
társasági erdőkezelés nem zárja ki az erdészet-
politikai célok teljesítését, a tartamos erdő
gazdálkodást. Végül be kell látnunk, hogy a 
gazdasági rendszerváltás is Jolyamat, amelynek 
állomásai vannak. Ez a mostani nem végállo
más. Zárómondatként leveléből idézem azt a 
néhány szót, amelyik valamennyi szakmáját és 
hazáját szerető erdész programja lehet: „A 
nemzetgazdaság, a környezetvédelem és az 
egész társadalom érdekének hosszú távú szol
gálata". Ennek szeretnék én is — mint az 
Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság felelős 
szakembere - megfelelni. 

őszinte tisztelettel: 
Szabados János 

erddmémök 



Tájékoztató azÁVRt. Igazgató Tanácsának 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

megalakulása, 1866 óta meghatározója 
volt a magyar erdőgazdálkodással kap
csolatos törvényhozásnak és az erdésze
ti politikának. Észrevételeinket e törté
nelmi kötelesség okán tesszük. Előre 
kell bocsátanunk, hogy az OEE soha 
nem értett egyet olyan - az erdőgazdál
kodást érintő - átszervezésekkel, ahol 
az erdő hosszú távú érdekeit veszélyez
tetve látta. A mellékelt állásfoglalások 
tanúsága szerint az 1989-es rend
szerváltás kezdetén az államerdészeti 
szervezet fenntartása, vagy valamely 
nonproSt szervezet kialakítása mellett 
tört lándzsát. Sajnos érveinket az átala
kulást vezénylő politika nem vette fi
gyelembe. 

Bármiféle szervezet ágazatunkat 
érintő kialakításakor döntő tényezőként 
kell figyelembe venni, hogy az erdő 25-
140 éves korában éri el - fafajtól füg
gően - legnagyobb értékét. Az erdő éle
tének harmadáig „hasznot" nem hoz, 
fenntartása, nevelése csak költségekkel 
jár. 

A z elmúlt 40 év túlkapásai az erdő
gazdálkodásnál abban nyilvánultak 
meg, hogy a profitorientált gazdasági 
tevékenység felélte a vastagfakészlet je
lentős részét, az erdők túlhasznál tak let
tek, különösen, ahol az önköltséget je
lentősen csökkentő feltáró úthálózat áll 
rendelkezésre. Súlyos terhet jelentenek 
a rosszul sikerült erdősítésekből adódó 
felújítási hátralékok 1000 hektárjai is. 

A többszörösére duzzadt nagy vadál
lomány az erdőfelújításokban milliár
dos nagyságrendű kart okozott, és okoz 
jelenleg is, melynek szakszerű felszá
molása hasonló nagyságrendű költséget 
igényel. A magyar erdőgazdálkodás je
len helyzetében összességében csak tá
mogatással tehet eleget a szigorú tör
vényekkel szabályozott szakmai elvárá
soknak és a társadalom erdővel szem
ben támasztott egyéb igényeinek. 

Félő, hogy az erdő - melynek fenn
tartása nem hasonlítható semmiféle ipa
ri, vagy mezőgazdasági tevékenység

hez - pusztán financiális szempontokat 
figyelembe véve, hosszú távon károsod
ni fog. 

Tisztelettel kérjük az ÁV Rt. Igazga
tó Tanácsát, hogy a jelen átmeneti hely
zetben ne tegyenek olyan lépéseket, ne 
hozzanak olyan döntéseket, melyek 
megakadályoznák a kincstári, vagy ál
lamerdészeti működtetési forma kiala
kítását. 

Kérjük továbbá az alábbi szempon
tok leghatározottabb figyelembevéte
lét: 

- az államerdészet működéséhez 
alapvetően szükséges vagyon megtartá
sát és állapotának megőrzését; 

- az erdőgazdálkodás alapvető érde
keit sértené, ha a vadgazdálkodással és 

vadászattal kapcsolatosan készülő jog
szabályok az erdőgazdaságokat meg
fosztaná a vadászati jognak legalább a 
jelenlegi formában való gyakorlásától; 

- lehetőség szerint a kárpótlási tör
vény végrehajtása során meg kell aka
dályozni, hogy újabb és újabb állami 
erdőterületeket vonjanak a kárpótlási 
alapba. 

Egyesületünk tagsága nevében kö
szönjük, hogy alkalmat kaptunk arra, 
hogy önöket tájékoztathassuk nézete
inkről. Kérjük, amennyiben lehetséges, 
az erdőt érintő fontosabb döntések el
őkészítéséhez a későbbiekben vélemé
nyünket nyilváníthassuk, akár szemé
lyesen is. 

Az O E E elnöksége 

Tudományos diákköri munka 
a soproni egyetemen 

A hallgatók tudományos tevékenységének szervezésére alakult a Tudo
mányos Diákköri Mozgalom. Az elmúlt tanévben készített pályamunkákat 
december 3-án mutatták be széles körű érdeklődés kíséretében az átlagosnál 
többre törekvő és ígéretes tehetségű hallgatók. Közülük elismerésként a 
következők kaptak munkájukra pályadíjakat. 

Tóth Zoltán III. emh. E M K + OEE különdíj 
Sopron levegőszennyezettségének vizsgálata zuzmó bioindikátorokkal. 
Varga Tamás III. emh. II. díj 
Gondolatok a Velencei-tó jövőjéről. 
Ágoston Előd V . fmh. F M K fődíj 
Népi faépítészet a Kis-Küküllő felső vidékén. 
7 í l tó / , AerIV.fmh. in .d í j 
A z ergonómiai és antropometriai szempontok figyelembevételével kiala

kított ülőbútorok vizsgálata 
Verrasztó Zoltán V . fmh. F A T E különdíj 
Lézer alkalmazása a faipari anyagmegmunkálásban. 
A z EFE környezetvédelmi tanszék a tanszéki keretből külön díjakat adott 

Tóth Zoltánnak, Varga Tamásnak, Ágoston Elődnek és Jáfá Péternek. 
$bs 

A z 1992. évi házi T D K konferencián az OEE különdíját Purger Zoltán 
V . emh. érdemelte k i a Fonünalis antipyretles Hedw (forrásmoha) előfor
dulása a soproni Rák-patakban, és biológiai indikátorként való alkalmazá
sának lehetőségei című munkájával. 

Víg Péter 
EFE T O K titkár 


