
R O V A T V E Z E T Ő : D R . S Z I K R A D E Z S Ő 

Régió-tanácskozást tar
tottak a Pilismaród Erdé
szetnél a pilisi helyi csoport 
meghívására, a Pest-Komá
rom-Esztergom-Fejér me
gyék és Budapest Régió he
lyi csoportjainak elnökei, il
letve titkárai részvételével. 

A megbeszélésen Zambó 
Péter főmérnök, a helyi cso
port elnöke és Mizik András 

erdészetvezető, a helyi csoport titkára köszöntötte a résztve
vőket, és tájékoztatást adtak egyesületi, illetve gazdálkodási 
munkájukról. Jő hír, hogy az egyesületi élet aktív, összejö
veteleket és szakmai tanulmányutakat is szerveznek, és 
hogy az egyesületi tagok számában nem történt visszaesés a 
tagdíjak emelkedése ellenére sem, viszont az Erdészeti La
pokat már nem mindenki tudja előfizetni, ezért egy-egy la
pot ketten-hárman is olvasnak. 

Alapvető nehézségként említették meg a parkerdőgaz
dálkodás költségeinek növekedését, kigazdálkodását, hiszen 
a kapott állami támogatás ma már nem fedezi ezeket a költ
ségeket, és komoly szakmai gondokat okoz a „moratórium
mal" érintett mintegy 2500 ha erdőterületen a szükséges 
ápolővágások elmaradása is, amely itt az erdők egészségi 
állapotát is veszélyezteti, és egyes állományok felnyurgulá-
sa jelentős szél- vagy zúzmaratörési károkat is előidézhet. 

Dr. Czerny Károly, az elnökség régiőképviselője a régi
óban működő helyi csoportok együttműködésének erősítését 
hangsúlyozta, és tájékoztatást adott az elnökségben folyó 
munkáról, a régiók szerepének jövőbeni alakulásáról, az ál
lamerdészeti, a magánerdészeti és a környezetvédelmi irá
nyultság erősödéséről. 

A jelenlévők mindjárt határoztak is a régiónak biztosított 
kijelölés alapján a két erdész tagtárs kitüntető oklevélre való 
felterjesztéséről. 

Fritsch Ottó az erdészet és a környezetvédelem közös te
rületein a feladatok pontosításának szükségességét emelte 
ki. 

Dr. Váradi Géza az erdővagyon védelmét és az állami tu
lajdonban maradás fontosságát hangsúlyozta. 

Dr. Balázs István az OEE és az FM élőbb és hatéko
nyabb munkakapcsolatát szorgalmazta. 

Pintér István tájékoztatást adott a készülő vadászati tör
vény sarokponti kérdéseiről, amelyekben még szakmai 
egyeztetések folynak. 

A résztvevők a megbeszélés és a kellemes vendéglátás 
után szakmai, terepi programon vettek részt, ahol megismer
hették az erdészet sikeres munkájának örömeit és a felvázolt 
gondokat is. 

Dr. Czerny Károly 

A Gépesítési Szakosztály Budapesten a Mezőgépfejlesz
tő Ipari Részvénytársaságnál (MEFI Rt.-nél) tartott ülést. Itt 
dr. Fekete Gyula, a MEFI Rt. elnök-igazgatója tájékoztatást 
adott a részvénytársaság gépfejlesztési és gyártási tevékeny
ségéről, majd dr. Végh György műszaki igazgatóhelyettes, a 
MEFI Rt. erdészeti gépfejlesztéseiről és gyártásáról számolt 
be. A részvénytársaság vállalkozni tud egyedi igények sze
rinti gépfejlesztésekre és gyártásra. 

Az eddigiek során: 
- a Kisalföldi Erdészeti Rt. megbízásából sorközművelő 

tárcsa (ETB-1.), 
- a Zalai Erdészeti Rt. megbízásából 1 m munkaszéles

ségű szárzúzó (ERZ-1) tervei és a prototípus gépek készül
tek el, valamint folyamatban van 

- a Zalai Erdészeti Rt. megbízásából csemetealávágó 
(ALV-1) és mélylazító (ETL-3), 

- a Mecseki Erdészeti Rt. megbízásából 8 t teherbírású 
kihordó (RSZ-8) gyártása. 

Ezek a gépek az OEE ez évi vándorgyűlésén, a Mecseki 
Erdészeti Rt. területén - a tervek szerint - bemutatásra ke
rületek. 

Tárgyalások folynak további gépek, berendezések (erdő
tüzek elleni védelem technikai eszközei, vágástakarítő, erő
gép a NEFAG Rt. tuskófúrőjához) fejlesztéséről, illetve 
gyártásáról is. 

A MEFI Rt. és az erdőgazdasági gyakorlat közt kialakuló 
együttműködés alapja lehet az elmúlt években szinte telje
sen leépült erdészeti gépgyártás ismételt működésbe hozásá
nak. 

A tájékoztató után a résztvevők (kb. 20 fő) megtekintet
ték a MEFI Rt. gyártőrészlegét és telephelyét. 

Egyebek közt Káldi József szakosztályelnök tájékoztatást 
adott az OEE vándorgyűléshez kötődő gépbemutatókkal 
kapcsolatos tervekről, illetve az előkészületekről, dr. Hor
váth Béla szakosztálytitkár pedig: 

- a korábban elhatározott hazai gyártású erdészeti gépek 
katalógusának összeállításával kapcsolatos helyzetről, illet
ve 

- az 1995. aug. 23-26-a között Sopronban rendezendő 
WOOD-TECH erdészeti gépkiállítás és vásár, valamint tu
dományos ülés előkészületeiről, kérve a résztvevőket kiállí
tásra, illetve a gép fejlesztésekkel és gépüzemeltetéssel kap
csolatos új eredményeik tudományos ülésen való előadásá
ra. 

Dr. Horváth Béla 

ö 

Az OEE debreceni helyi csoortja és Erdészettörténeti 
Szakosztálya 1995. május 25-én Püspökladányban közös 
rendezvényt tartott. 

A rendezvényre az ERTI Szíkkísérleti Telepének terüle
tén, szabadtéri előadások tartására berendezett előadóhe
lyen, ragyogó időben, madárdalos környezetben került sor. 



Dr. Szemerédy Miklós A debreceni erdők múltjából cím
mel tartott előadást. Dr. Tóth Béla „Dr. Magyar Pál, a ma
gyarországi erdészeti ökológia megalapítója és művelője" 
című előadásában emlékezett meg dr. Magyar Pál szüle
tésének 100. évfordulójáról. 

Csiha Imre: A szíkkísérleti telep több mint 70 éves múlt
járól, az itt folyó kutatómunkáról, és az előttük álló felada
tokról számolt be. 

Az előadások után a résztvevők megtekintették a telep 
kísérleti területeit. 

Dr. Csötönyi József javasolta, hogy Túri Elemér, a kísér
leti állomnás korábbi vezetőjének emlékét emléktábla állítá
sával őrizzék meg. 

Béni Kornél 

• 
Az O E E veszprémi FM csoportja tanulmányúton vett 

részt májusban a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén. 
A program Fehértó községben kezdődött az árpádkori 

templom megtekintésével, majd az Észak-Hanság jellegze
tességeivel ismertetett meg minket dr. Kárpáti László igaz
gató, és munkatársa, Fülöp Tibor. A színes szakmai prog
ram ebéd után a Dél-Hanságban folytatódott. Nagy László 
lelkes kalauzolásával látogattuk meg a Király tavat, az Es
terházy madárvártát és az Öntésmajori Múzeumot. Kényel
mes szállásunk Sarród Rév-Kócsagvárott a Nemzeti Park 
gyönyörű új épületében volt. 

Másnap a viharos szél miatt a tervezett csónakkirándulás 
ugyan elmaradt, de helyette is gazdag programot állítottak 
össze vendéglátóink. A Fertő nyugati partjáról kelet felé ha
ladva vettük sorra a látnivalókat, majd a Nyéki szállás 
élőhely rekonstrukció és a Nemzeti Park majorsága, a régi 
magyar állatfajták bemutatása következett, ismét az igazga
tó úr szíves kalauzolásával. 

Ebéd után Reischl Gábor vezetésével a Nemzeti Park 
osztrák oldalán tettünk körutat. 

A tanulmányút legfőbb tanulsága, a Fertő-Hanság Nem
zeti Park legalább egy hétre való érdekes látnivalót kínál, 
érdemes rá időt szánni. 

Csoportunk ezúton is köszönetet mond dr. Kárpáti Lász
lónak és csapatának a gazdag programért, a zökkenőmentes 
lebonyolításért és a szíves vendéglátásért. 

Tasnády Péter 

• 
Az O E Baranya megyei csoportjánál Szabados János 

portfolió igazgató tartott előadást. 
Az előadás nem várt aktualitását az adta, hogy éppen 

ezen a napon, az előadással egy időben folyt a parlamenti 
végszavazás a privatizációs törvényről. A délelőtti frakció-
álláspontok az előadó előtt már ismertek voltak. Ennek is
meretében tájékoztatta a jelenlevőket. 

Az erdőgazdálkodásra, ezen belül is az állami erdőgaz
dálkodásra az utóbbi években azok a törvények gyakorolták 
a legnagyobb hatást, amelyek szándékuk szerint nem az er

dőkkel akartak foglalkozni, de az árnyékban lévő erdőt 
mégis jelentősen érintették, sok esetben hátrányosan. Emlé
kezzünk csak a kárpótlási vagy akár a számviteli törvényre. 
Az új törvény szerint az állami erdők, amelyek nincsenek 
kijelölve kárpótlásra, állami tulajdonban maradnak és keze
lőjük a pénzügyminiszter. 

A hallottakból kiderült, hogy bár az állami erdőit ki
kerültek a további privatizációs körből, ez jó hír, de he
lyük és kezelésük módja továbbra sem rendezó'dött meg
nyugtató módon. Az erdőgazdasági rt.-k elvesztik keze
lői státusukat, és csak a józan belátásban bízhatnak, és 
remélhetik, hogy a jövőbeni döntések előkészítésébe az 
eddiginél jobban bevonják a szakma képviselőit is. A fel
ügyelőségeket és a műszaki szolgálatot érintő' takarékos
sági intézkedések tovább növelik a meglévő feszültséget, 
csökkentik a terepen tölthető' idó't. 

Első alkalommal tartottuk rendezvényünket a Baranya 
megyei MTESZ új székházában, amely méltó otthona lesz a 
megye egyesületeinek. Számítógépes információs rendszert 
működtetnek, az egyesületi összejövetelekre egy 40 fős 
munkaterem és egy 100-120 főt befogadó reprezentatív elő
adó áll rendelkezésre a szükséges adminisztratív irodai he
lyiségek mellett. 

Szőnyi János 

• 
Az O E E Tájfejlesztési és Környezetgazdálkodási 

Szakosztálya Balatonfüreden kihelyezett szakosztályi ülést 
tartott a Balatoni Intéző Bizottság vezetőinek és a Zöldöve
zet-tervező Iroda munkatársainak közreműködésével. 

Tájékoztatást adtak: 
- dr. Héder Sándor (BIB) ny. főmérnök a Balaton kör

nyék táj fejlesztési tapasztalatairól, 
- Csima György (BIB) főtitkár a BIB helyzetéről, funk

ciója fontosságáról, újraértékeléséről, 
- Halász Tibor irodavezető a Zöldövezet-tervező Iroda 

szerepéről, 40 éves működésének értékálló eredményeiről. 
Az ülésen kialakult véleménycsere során értékes és hasz

nos - állásfoglalásban is rögzítendő - tények, illetve megál
lapítások hangzottak el. Ezekből kiemelhető a térségben is 
megvalósult tervek, kialakult módszerek kisugárzó, „mű
helyteremtő" hatása. A „jubileumi" - de a tapasztalatok rög
zítését szolgáló jubileumi ülést nem helyettesítő - alkalom
mal mind a Zöldövezet-tervező Iroda, mind a BIB munka
társai a vázolt nehézségek ellenére született kimagasló ered
ményekről, mintaértékű zöldfelületi kivitelezésekről adhat
tak számot. Együttműködésük összehangoltsága hozzájárul
hatott a kritikus helyzetek átvészeléséhez. 

A tájékoztató folyamán jelezték, hogy napjainkban ismét 
érezhető - a tevékenységükkel összefüggő - kritikus hely
zet, amelyben eluralkodott az értékválság, a szabályzatlan-
ság és a párhuzamos irányítás egyensúlyt veszélyeztető ha
tása. A bizonytalanság ellenére elkötelezett hívei a térség 
szakmai alapokon nyugvó komplex hasznosításának. Érde
keltek az értékelvű szövetségesek keresésében, terveik el-



fogadtatásában. E „műhely" munkatársai méltán visszate
kinthetnek a múltra, mert a rajzokon megjelenített terveken 
túl hagytak megtekinthető" eredményt a tájban is. Tanulság
ként összegezhető, hogy a megszállottak küzdelmével, a 
gondolatok közös kiérlelésével, a .rangidősek" tapasz
talatának tiszteletével végzett munka nem lehet eredmény
telen. A kialakult munkamódszer létrejöttében jelentős sze
rep jutott dr. Héder Sándornak, aki az iroda két évtizedes 
irányítása mellett, szinte a kezdettől, jelenleg is figyeli az itt 
folyó tevékenységet. Hozzájárult ahhoz, hogy a tájfejlesztés 
terén a példaszerűen megvalósult fásítások, parkosítások 
mellett szellemi bázis jött létre, ahol a táj használati értékét 
gazdasági, társadalmi és tradicionális értékeik viszonylatai
ban is elemzik és figyelemmel kísérik. 

A téma kapcsán kialakult véleménycserében részt vettek: 
dr. Madas Katalin, dr. Szendreiné Korén Eszter, dr. Király 
Pál, Tarjáni Antal, az iroda munkatársai és dr. S. Nagy 
László. A szakosztály munkatervének ismertetése után dr. S. 
Nagy L. szakosztályvezető megköszönte a házigazdák szí
vélyes közreműködését, a használható informálódás lehető
ségét, amelyet eredményesnek és mértékadónak minősített. 
A továbblépéshez szükségesnek ítélte a szakmai igényesség 
megújítását, az eredmények tárgyszerű értékelését, a tapasz
talatokból a tradicionális értékek hasznosíthatóvá formálá
sát, amelyből meríthet a következő generáció. 

Dr. S. Nagy László 

• 
Tanulmányút 

Az O E E F M csoportjából mintegy harmincan egészna
pos tanulmányúton vettünk részt a gemenci Duna-ártéren. 

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. részéről Ódor Jó
zsefgazdasági vezérigazgató-helyettes, Dudás Pál, a pandu-
ri erdészet vezetője, a helyi csoport titkára, valamint Sztár-
csevity Ervin pörbölyi erdészetvezető fogadta, majd kalau
zolta a nap folyamán csoportunkat. 

Megtekintettük a Szekszárd melletti kirándulóközpont
ban a Trófea Múzeumot, majd kisvasúttal bejártuk a Duna 
mellett hőzódó Gemenci Tájvédelmi Körzet vadban gazdag 
területeit. A Pörbölyi Fűrészüzem tanulmányozásával feje
ződött be a szakmai program. Itt Pettko-Szandtner Aladár, 
vezérigazgató is köszöntötte a program résztvevőit. 

A feledhetetlen látnivalók, élmények mellett megismer
kedhettünk Kovács József erdőfelügyelő Duna-deltai előa
dásában a Duna szabályozásából, a víz lefolyásának gyorsu
lásából adódó „bevágódási" problémával. A változatlan víz
hozam mellett is méterekkel süllyedt a folyam vízszintje. Ez 
pedig az említett ártér élővilágára, mindenekelőtt a vegetá
cióra rendkívül hátrányosan hat, új feltételeket teremt. 

Beszámolót hallgathattunk meg a nagyvad-gazdálkodás
sal kapcsolatos problémákról is. A növényevő nagyvad 
apasztása ellenére még mindig óriási gond a vadkárosítás. A 
tulajdonváltásokat követően a tényleges kár jelentős részét 
meg kell téríteni a mezőgazdasági vállalkozóknak (tavaly 

50 millió Ft-ot fizettek ki e célra). Hogy a közel 40 000 ha 
állami erdő életében milyen mértékű az évenkénti, illetve 
évtizedekre kiható vadkár, arról becsült értéket sem hallot
tunk. 

A Gemenci Rt. közreműködő kollégáinak tanul-
mányutunk gondos előkészítéséért, lebonyolításáért, ven
déglátásukért ezúton is köszönetet mondunk az FM Csoport 
nevében. 

Virágh János 

HÓDI ISTVÁN 

D u n a - á r t é r 

Békák zenekara megszólal hajnalba, 
Oly egyszerre kezdik, mint egy rezesbanda. 
Elfújnak egy verset, honnan tudják vége, 
Egyszerre borul csend a tónak vizén. 
Karmester sem tudja pontosabban dolgát, 
Oly egyszerre kezdik és hagyják a nótát. 
Ha így énekelnek szárazon a sásba 
Egy hét múlva biztos a vi'z áradása. 
Zenekaruk engem soha be nem csapott 
öreg halász füle ' s rájuk hallgatott. 

A tószéli füzes, mint egy abrosz sZ^e' 
Alácsüng lehajol a víznek tükrére. 
Holdvilágos éjjel megnézik magukat 
Felfedezik benne hajlott derekukat. 
Törzseiket gomba és rovar támadja, 
Lassan közeledik számadásuk napja. 
Lakóhelyet adnak nyuszinak, seregélynek, 
Törzsükben esténként rovarok zenélnek. 
Zöld kalapos ember megméri törzsüket. 
Komoran és csendben várják végzetüket. 

f 
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A balassagyarmati helyi csoport rendezvényét Szabó 
Ferenc, a helyi csoport elnöke nyitotta meg és vezette le. 
Haraszti Gyula házigazda, a romhányi erdészet vezetője is
mertette az általa vezetett egységet. Történelmi áttekintéssel 
kezdte: a föld tulajdonjoga nagyrészt az Esztergomi Érsek
ségé, valamint a Prónay és Laszkáry családé volt. Egysze
rűsített erdőgazdálkodásuk a birtok közvetlen érdekeit szol
gálta, elterjedt volt a sarjerdő üzemmód (cserkéregtermelés) 
és az erdei legeltetés. A jelenlegi faállományok területének 
20%-a egy évszázada még mg.-i művelés alatt állt. Az er
dők államosítását követte a rontott állományok átalakítására 
irányuló program, majd a hatvanas években az akácosok er
deifenyő célállományú szerkezetváltása. 



Ezután az elnök a szót az előadónak adta át: 
Koltai András ERTI tud. munkatárs: A fenyőpusztulás 

okairól, az állományok védelméről, rontott fenyvesekről tar
tott diavetítéssel egybekötött igen közérthető, élvezetes elő
adást. Általánosságban közölte, hogy a tölgykárosodás alap
vető okozója az időjárás, hiszen közel 14 éve nincs elegen
dő csapadék a fás növények vízháztartásához. Kezdődött a 
KTT-nél, majd a KST-nél és követték a fenyők. A pusztulás 
periodikus (30-40 év), pl. 1947-ben 10 eha LF pusztult el, 
FF-ből a 60-as években volt nagy pusztulás. A háború előtt 
3%-os volt a fenyők aránya, utána indult növekedésnek el
sősorban telepítéssel (céltámogatást kaptak rá!), igen gyen
ge termőhelyen (ahol már más nem élt meg!). Térfoglalásuk 
napjainkra mintegy 240 eha-ra tehető. 

Az elnök - megköszönve az előadást - tovább adta a szót 
Szabó Sándornak, aki beszámolt a múlt év szeptemberében 
Ausztriában tett tanulmányútról. Felső-Ausztriában (Salz
burg tartomány) jártak, ahol az állami erdő aránya 15%, és 
a magas hegységi régióban található. 

Korbonski Kazimierz, aki szintén részt vett a tanul
mányúton, az elhangzottakat az alábbiakkal egészítette ki: a 
csemetetermelés szövetségben történik (térségenként egy 
valaki termel csemetét). Közelítés: gépi vonszolás vagy kézi 
közelítés, kötélpálya alkalmazása csak 11%-ban jellemző, 
mert drága. A grófi birtokon magas szintű kutatás és kísér
letezés folyik. Az állami erdőben fajárandősági és legelteté
si szolgalom van. A közjóléti erdő a magánerdőben van (a 
túristaház is a tulajdonosé, akinek jelentős mellékjövedel
met jelent az idegenforgalom). Feltártság: magánerdő 45 
fm/ha, állami 26 fm/ha, időjárásbiztos erdei út. 

Az elnök - megköszönve a beszámolót - visszaadta a 
szót Haraszti Gyulának, aki az OEE elnökségben vállalt fel
adatköréből adódóan a vadászati politika alakulásáról tartott 
beszámolót a Vadgazdálkodási Szakosztály ülésén való 
részvétele után. 

Rövid történeti vázlatot adott az utóbbi fél évtized politi
kai változásaival összefüggő, az ágazat szabályozását érin
teni szándékozó csatározásokról. 

A közelmúlt történései közül kiemelte a földtulajdonhoz 
kötött vadászati joggyakorlat mellett kialakított örvendetes 
hatpárti konszenzust, ami már méltó alapelvként szolgálhat 
a készülő új vadászati törvényhez. 

Ámde, csupán akkor érvényesülhet e jog a gyakorlatban, 
ha a vadászati tevékenységet a vadgazdákodástól elhatárol
va, a vadászterületek minimális nagyságát a földtörvény bir-
tokkorlátaihoz közelítjük. A szakhatóságok feladata legyen 
a vadgazdákodási körzetek kialakítása. 

Ellenőrzési és irányítási jogkörök a vadlétszám alsó és 
felső ökológiai tűréshatárán túlmenően érvényesüljön, nem 
érintve a gazdálkodás piaci elemeit. 

A természetben é lő vad tulajdonlását illetően a „res nul
lius" kategória mellett foglalt állást, ez esetben sem látva 
veszélyben a természetvédelmi és szakmai törvények ér
vényre jutását. 

Szükségesnek tartotta a vadászati jogot kiterjeszteni a 
földdel kezelőként, használóként gazdálkodó személyekre 
is, hiszen amíg a vad és élőhelye elválaszthatatlan egységet 
képez, addig a vadgazdálkodás is része kell, hogy legyen az 
élőhely-gazdálkodásnak. Fontosnak érezte az erdő-, a ter
mészetvédelmi és a vadászati törvények megszületésének 
egyidejűségét. 

Végül felhívta a figyelmet a sajtó e témával foglalkozó 
írásaira, kiemelve az Erdészeti Lapok áprilisi számát. 

Az elnök megköszönte a beszámolót, hozzászólásra ka
pacitálta a jelenlévőket, de ők a sok kapott információ nyo
mása alatt hallgatásba mélyedtek. 

Ezt követően - visszakanyarodva a fenyőpusztulással 
kapcsolatos témakörhöz - a „léckerítés"-szerűen szakadó 
eső ellenére a társaság 80%-a útnak indult a bemutatóhely 
felé. Erdészember nem riad vissza az esőtől, annál is in
kább, mivel örült, hogy a tavaszi erdősítéseket az égiek párt
fogásukba vették. 

Általános volt a vélemény, hogy az ilyen jellegű rendez
vények előrevivők a szakma, de leginkább az erdő szeretete 
irányába. 

Zorvan Györgyné 

• 
A pilisi helyi csopor t 1995. május 30-án már a jubileu

mi, tizedik alkalommal rendezte meg jelölőversenyét. 
A Szada és Veresegyház térségében zajló szakmai vetél

kedőn kilenc erdészetünk mellett részt vett a Szegedi Erdé
szeti Szakközépiskola tanárainak négyfős csapata is. 

A kerületvezető erdészeknek egy-egy 15, illetve 30 éves 
erdeifenyves- és egy 35 éves kocsányostölgyes-állomány
ban kitűzött parcellákban kellett a kivágandó fákat sorszá
muk alapján meghatározni, az erdőművelési műszaki veze
tőknek pedig azt megfogalmazni, hogy milyen szakmai el
veket kellene követni az egyes állományok nevelővágása 
során. 

Miközben a versenylapok számítógépes feldolgozása 
folyt, az egyes parcellákban sor került a résztvevők teljesít
ményének kiértékelésére, a verseny tapasztalatainak összeg
zésére. 

A kedvező időjárás, egy hangulatos Domony-völgyi ha
lastó menti környezet, a gödöllői erdészet zökkenőmentes 
rendezése és kedves vendéglátása az eredményhirdetés után 
is együtt tartotta az erdészkollégákat, és emlékezetes él
ménnyé avatta a napot nemcsak a győztesek, hanem vala
mennyi résztvevő számára. 

A verseny eredménye: 

csapatban: 1. Budapsti Erdészet 
2. Valkói Erdészet 
3. Budakeszi Erdészet 



egyéni: 1. Szántai Péter, Ráckeve 
2. Puss László, Budapest 
3. Góg Géza, Budakeszi 
4. Kutasi László, Valkó 
5. Bényi Tibor, Valkó 
6. Bogyai Zsolt, Budakeszi 

Szommer József 
ágazatvezető" 

• 
A keszthelyi helyi csoport 40 tagja tanulmányúton vett 

részt a Mátra-Nyugatbükki Erdó" és Fafeldolgozó Rt., vala
mint az Aggteleki Nemzeti Park területén. 

A budapesti csúcsforgalom és az elterelések miatt kis ké
séssel érkeztünk meg Szilvásváradra, ahol Varga Béla, az 
erdőgazdaság volt erdőművelési, illetve termelési osztályve
zetője, Garamszegi István, az egri helyi csoport titkára, va
lamint Grédics Szilárd, a termelési osztály munkatársa várt 
ránk. A szállás elfoglalása után az ózdi erdészet területére 
mentünk, ahol Kliegl Béla erdészetvezető, Csépányi Péter 
műszaki vezető, Bíró Sándor kerületvezető, Pallagi László 
termelési osztályvezető kollégák csatlakoztak még hozzánk. 
Itt különböző helyszíneken természetes és mesterséges fel
újításokat tekintettünk meg. Megismerhettük az erdészetnél 
alkalmazott módszereket, a problémák leküzdésére irányuló 
erőfeszítéseiket, elismerésre méltó sikereiket. Szemléletfor
máló erejű volt érvelésük az egyes megoldások mellett. 
Megdöbbentő volt viszont Ózd város haldoklásának, a hihe
tetlen mértékű, erdőre, épületre egyaránt kiterjedő pusztítás
nak a látványa. E körülmények tükrében eredményeiket 
még inkább nagyra értékeltük. 

A második nap reggelén Gömörszőllősön, a borsodi he
gyek e csodálatos gyöngyszemén Tompa Mihály emlékhá
zát és a falumúzeumot tekintettük meg. Utána az Aggteleki 
Nemzeti Park területén Varga Zsolt erdészeti és vadászati 
felügyelő kíséretében felszíni bejáráson vettünk részt. Ta
nulságos volt a Nemzeti Park erdőgazdálkodással kapcsola
tos irányelveinek meghallgatása, és a végrehajtással kapcso
latos természetvédelmi tapasztalatok megismerése.Termé-
szetesen a cseppkőbarlangot is megnéztük, kb.másfél órás 
középtúrán vettünk részt. 

Délután Szilvásváradon az Orbán-házban tett látogatá
sunk után a szilvásváradi erdészet vezetőjének, Németh Ká
rolynak és Szabó Lajos műszaki vezetőnek kíséretében a 
Szalajka-völgyben tettünk egy sétát, majd Zilahy Aladár lel
kes és szakszerű kalauzolása mellett az Erdészeti Múzeum 
értékeivel ismerkedtünk meg. Este Schmotzer András vezér
igazgató is megtisztelte jelenlétével vacsoránkat, ami nem 
kis részben neki köszönhetően igen vidámra, jő hangulatúra 
sikerült. 

Végezetül megtekintettük a Kiskörei Vízlépcsőt és Táro
zót, ahol Tiszai József, a vízügy munkatársa mondta el a 
víztározóval és a Tisza szabályozásával kapcsolatos tudni
valókat. 

Ezúton is köszönetet mondunk vendéglátóinknak azért, 
hogy számunkra ezt a szakmailag oly sikeres tanulmányutat 
megszervezték. Valamennyi résztvevő számára hasznos és 
kellemes élmény volt. 

Horváth Iván 

Az Erdó'feltárási Szakosztály kihelyezett ülést és szak
mai tanulmányutat tartott a Mátrában. Áttekintették a rész
vénytársaság erdőfeltárásának helyzetét és feladatait. A hát
ralévő, mintegy 40 km út mgépítésével a feltárás gyakorla
tilag befejeződik az rt. területén, és kb. 20 fm/ha útsűrűség 
valósul meg. Óriási feladatot jelent viszont a meglévő utak 
fenntartása és a burkolt utak arányának növelése. Mindezek
ről Wagner Tibor főmérnök számolt be. 

A résztvevők megtekintették a háború előtt épült Térfy-út 
felújítását, továbbá egy Fallóskút közelében épülő kiszállító 
út építését. 

Az rt. hosszú évek óta egyszerűsített formában házilag 
készíti az útépítések terveit, és az országban egyedülállóan 
megtartotta építésvezetőségét a kivitelezési munkákra. 

A soproni egyetem munkatársai, dr. Kosztka Miklós 
egyetemi docens, dr. Péterfalvi József adjunktus és Horváth 
Adrienn végzős hallgató előadásában a jelenlevők új mód
szerrel, a térinformatikára alapozott feltárástervezéssel is
merkedhettek meg. 

A két nap folyamán meglátogatták a recski kőbánya em
lékhelyét, a parádsasvári üveggyárat és a fallőskúti Mária
kápolnát is. 

A szakmai program fő témája az erdőfeltárás támogatása 
és az ezzel kapcsolatos pályázati feltételek egyeztetése volt. 

A tanulmányút előkészítésében és megszervezésében 
Zsilvölgyi Lászlóné tervező mérnök, Fónagypál Géza építési 
üzemvezető, Jung László erdészetvezető és Jurecska Endre 
erdészetvezető vállalt oroszlánrészt. 

A szakosztályülést megtisztelte jelenlétével Schmotzer 
András vezérigazgató, az Országos Erdészeti Egyesület el
nöke, aki a részvénytársaság munkájáról, terveiről tartott is
mertetőt. 

Wagner Tibor 

O 
Az Erdők a Közjóért Szakosztály kihelyezett ülését 

Nagykanizsán tartotta. 
A szakosztályülés témája: Az erdők jóléti szerepének ér

vényesülése-érvényesítése a változó körülmények között, 
illetve a környezet- és természetvédelmi nagylétesítmények 
szerepe, hatása, hatékonysága. 

A szakosztályülés helyei: 
- Nagykanizsa Szabadidő Központ 
- Bánokszentgyörgy - Szuloki sétaerdő 
- Galambok - Sugoti autóspihenő 
- Obornaki exóta erdőtelepítési üzemi kísérlet 
- Kisbalaton I—II. ütem 



Helyreigazító 

Tisztelt Szerkesztőbizottság! 
A folyóirat 1995. júniusi számában megjelent Büttner 

Gyulát, elhunyt kollégánkat búcsúztató írásom. 
Nevemet azonban hibásan nyomtatták ki. 
Tekintettel arra, hogy a Cserjési név valóban létezik, 

élő személyek vezetékneve, hálás lennék, ha megjelenne 
a helyreigazítás. 

Erdész üdvözlettel: 
Cserjés Antal 

• 
Dr. Csötönyi József a M O S Z erdészeti választmányá

nak titkára, és nem a MOSZ elnöke. Lásd. EL. 1995. áp
rilisi szám, 109. oldal. 

• 
Az Erdészeti Lapok 1995. évi júniusi lapszámának 

195. oldalán az 1995. április 20-i kibővített elnökségi 
ülésről készült jegyzőkönyv ismertetésénél (Határozatok 
1. pontja) egyetlen betű elírásából adódóan Szőnyi János 
kérése sajnálatos módon helytelenül értelmezhető. 

A szöveg helyesen: 
„1. Szőnyi János kérésére hosszas vita után az Elnök

ség eltekint a Baranya megyei HCS kitüntetési javaslatá
nak késésétói (mint vándorgyűlési rendező)". 

Tehát Szőnyi János kérése az volt, hogy a késéstől te
kintsen el az Elnökség, és vegye figyelembe a Baranyai 
HCS kitüntetési javaslatát is, amely Túrós László Bedő-
díjra való felterjesztését tartalmazta. A Közgyűlésen el
hangzottaknak megfelelően dr. Papp Tivadart a Szer
kesztőbizottság javasolta kitüntetésre. 

Az Elnökség döntése volt, hogy az első öt javasolt név 
közé Túrós László kerüljön dr. Papp Tivadar helyére, va
lamint az is, hogy az öt név alattiak ABC sorrendben ke
rülnek fel a szavazólapra. 

Az elírásért ezúton kérek elnézést Szőnyi Jánostól és 
valamennyi tagtársunktól. 

D r . Szikra Dezsó' 
rovatvezető 

Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, 
amely nem feltétlenül azonos a szerkesztőség vélemé
nyével. 

A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a 
szerkesztőség lehetőség szerint gondozza és közli. 

Kérjük a szerzőket, hogy pontos lakcímüket és a sze
mélyi számukat is megadni szíveskedjenek. 

A remek program, a tapasztalatszerzés, a viták és véle
mények ütköztetése aktívvá, eredményessé tették a szakosz-
tályülést. 

Meghívottként részt vett a programon, illetve részprogra
mon: 

- Feiszt Ottó, a Zalaerdő Rt. vezérigazgatója; 
- IJj. dr. Pál Miklós, a Zalagerszegi Erdőfelügyelőség 

igazgatója; 
- Ferenczy András erdőfelügyelő; 
- Bodor György, a Zalaerdő Rt. erdőgazdálkodási osztály 

vezetője; 
- Egyed Gyula, a Zalaerdő Rt. Nagykanizsai Erdészete 

igazgatója; 
- Laki István, a NYD. VÍZIG Kisbalaton Üzemmérnök

ség vezetőhelyettese; 
- Németh József, a NYD. VÍZIG erdésze. 

Bárány i Kata l in 

• 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy B A L Á Z S M I K L Ó S 

N É erdőmérnök elhunyt. Ráckevén kísértük végső nyughe
lyére. 

Balázs Miklós 

• 
Fájdalommal tudatjuk, hogy tisztelt és szeretett kollé

gánk, volt erdészeti igazgatónk, vezérigazgatónk, M Á T É 
K Á R O L Y erdőmérnök életének 63 . évében váratlanul el
hunyt. 

Kisalföldi E rdőgazdaság Rt . dolgozói 

• 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, na

gyapánk, B Á N D L I L A J O S 78 éves korában elhunyt. Drága 
emléke szívünkben él! 

E havi s z á m u n k szerzői 

Andrési Pál Szakiskola Ásotthalom 
Balázs István FM Budapest 
Bartha Pál F M Budapest 
Burget Lajos Nyírerdő Rt. Nyíregyháza 
Bánó László erdőmérnök Visegrád 
Detrich Miklós SEFAG Rt. Kaposvár 
Eszes Ferenc szaktanácsadó Szeged 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Kollwentz Ödön erdőmérnök Pécs 
Kézdy Pál erdőmérnök Budapest 
Madas András erdőmérnök Budapest 
Mannhardt András pszichológus Budapest 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Szodfridt István EFE Sopron 
Telegdy Pál ERDŐSZÖV Monor 
Tóth Aladár erdőmérnök Pécs 
Tibay György erdőmérnök 

* 
Gödöllő 

A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor 
készítette. 



MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB FAKERE SKEDELMI CÉGE, 
AZ 

Kereskedelmi-Marketing vezetőt keres, 
aki részletmunkára és koncepció kialakításra egyaránt képes 
és átfogó szakmai ismeretével, szervezőkészséggel párosuló 

kreativitássával szívesen kapcsolódna 
egy ambiciózus csapat munkájába. 

Igényes, határozott, eredményesen kommunikáló munkatárs 
jelentkezését várjuk, akinek előrelépési lehetőséget is biztosítunk. 

Feladatai: 
a vállalatcsoport általa összeállított piac- és termékelemzésekre alapított 

kereskedelmi koordinációja, a hazai és külföldi kapcsolatok ápolása, 
továbbépítése, marketingstratégia kialakítása, megvalósítása. 

Feltételeink: 
felsőfokú végzettség, vezetői-, kereskedelmi-marketing gyakorlat, 

angol és/vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete. 
Faipari/fakereskedelmi ismeret, 45 év alatti életkor előnyt jelent 

Jelentkezés: 
Fényképes önéletrajzát az alábbi címre kérjük: 

ÉRDÉRT RT. 1871 Budapest, Pf.: 30. 

További információt ad 
Pohlné Herpay Zsuzsanna humánpolitikai igazgatóhelyettes. 

Telefon: 1122-892. 


