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A IUFRO (Erdészeti Kutatószervezetek
Nemzetközi Szövetsége) 30 fõs cso-
portja május 22-én Tömördre látoga-
tott. Egy nemzetközi konferencia ré-
szeként a kisüzemi erdõgazdálkodást,
az osztatlan közös erdõtulajdon ma-
gyarországi kialakulását és mûködé-
sét vettük górcsõ alá. 

A résztvevõk szerte a világból érkeztek,
Japánból, Tajvanból, Indonéziából,
USA-ból, Brazíliából, Németországból,
Ausztriából, Olaszországból, Dániából,
Skóciából és Franciaországból.

A Tömördön már megszokott és ter-
mészetesnek tekinthetõ szíves vendég-
várás részeként az ismeretlen környe-
zetben csekély birs- és szilvapálinka fo-
gyasztásával oldódtak barátaink, hozzá
langallót falatozva. 

A köszöntéseket követõen rövid, ve-
tített képes elõadásban ismertettem,
hogy az európai, benne a magyar törté-
nelem során miként alakult ki az osztat-
lan közös tulajdon, miként vált a hûbé-
ri birtokon meglévõ faizási jog közössé-
gi tulajdonná. Ezeknek a birtokoknak a

kezelésére az 1935. évi erdõtörvény az
erdõbirtokossági társulat alakítását írta
elõ, amelybõl Vas megyében eredeti
formájában közel kettõ tucat ma is mû-
ködik. Az 1945–50 közötti államosítá-
sok, majd az 1950–72 közötti erõszakolt
téeszesítés nyomán megszûnt a magán-
erdõ, amit csak a rendszerváltást köve-
tõ, 1991–1996 közötti magánosítás (a
részaránytulajdon nevesítése és kárpót-
lás) hozott ismét lére. 

A jellemzõ birtokméret az erdõben
természetes személyenként ma sem
több, mint 1–1,5 ha és az is szinte kizá-
rólagosan a hrsz.-en belül osztatlan kö-
zös tulajdonú.  A kezelési formák közül
sokan választották az 1994. évi új erdõ-
birtokossági törvény szerinti társulatot,

de abszolút meghatározó a megbízotti,
vagy haszonbérleti forma.  

A faluházi beszélgetést követõen be-
jártuk az Ilona-völgyben elterülõ Tö-
mörd 03 hrsz. jelû „Gradicserdõt”. Meg-
álltunk az Ilona-szobornál, ahol Tö-
mörd és az Ófalu történelmérõl beszél-
tem, majd az Ilona-várnál, ahol a hon-
foglaló magyarság bucakemencés vas-
kohászatáról szóltam röviden. 

Menet közben több helyszínen szóba
került az erdõgazdálkodás szakmai és jo-
gi háttere. Vendégeink kérdéseire Babos
János erdész, a „Gradicserdõ” megbízott
erdõgazdálkodója, egyben szakirányítója
válaszolt. Külön érdekesség, hogy a „Gra-
dicserdõt” földhöz juttatás révén meg(vis-
sza)kapó családok nevei gyakorlatilag
megegyeznek a Mária Terézia 1767. évi
úrbéri pátensében felsoroltakkal.

A feszes program miatt korán távozó
csoport szemmel láthatóan még szíve-
sen maradt volna, elmerülve a kisközség
légkörében, kinyílva a kies tájra. Vigyék
a magyar vendégszeretet jó hírét szerte
a világba! 

Nagy Imre, okl. em. 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Egyesületi választások 2014Egyesületi választások 2014
Tisztelt Tagtársak!

Az alábbiakban az Országos Erdészeti Egyesület 2014. évi tisztújító választásának leg-
fontosabb eseményeire és idõpontjaira hívjuk fel a figyelmet:

 Helyi csoport választások határideje: 
2014. szeptember 28.
Választanak: küldötteket, helyi csoport tisztségviselõket
Ajánlást tesznek: elnökre, régióképviselõre, 
az ellenõrzõ bizottság elnökére és tagjaira

 Szakosztályi választások határideje: 
2014. szeptember 28.
Választanak: szakosztály tisztségviselõket
Ajánlást tesznek: elnökre, 
az ellenõrzõ bizottság elnökére és tagjaira

 Országos tisztújító küldöttgyûlés: 
2014. november 28.  

A választásokkal kapcsolatos információk és az Országos Választási Bizottság tagjainak
elérhetõségei megtalálhatók a www.oee.hu honlap Szervezetünk/Egyesületi választások

2014. menüpontjában.

Országos Erdészeti Egyesület Országos Választási Bizottsága
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