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A soproni Tanulmányi Erdôgazdaság
Rt. mindössze 17 000 hektáron gazdál-
kodik. Tevékenységi körét tekintve vi-
szont a legszerteágazóbb. 1953-ban
született az a minisztériumi határozat,
hogy a Sopron környéki erdôk szolgál-
ják az oktatást. A döntést nyilvánvalóan
a szakmai felsôoktatás és a technikus-
képzés jelenléte indokolta. A határozat
szerint az erdôgazdaság egész területén
az üzemi felszereléssel és szakszemély-
zettel az oktatási intézmények rendel-
kezésére kellett állnia.

– Azóta jóval hangsúlyosabb lett a
közjóléti szolgáltatások sora is.

– Részvénytársaságunk erdeit évente
több mint egymillió kiránduló keresi
fel. Ez a szám az országban a fôváros
közelségében lévô Pilisi Parkerdôgaz-
daság után a legnagyobb. 2400 hektár
intenzív parkerdôt kezelünk. De mi lát-
juk el a nagycenki Széchenyi kastély-
park kezelését éppúgy, mint a híres és
védett hársfasor fenntartásával kapcso-
latos munkákat. Szép feladat a „Páneu-
rópai piknik 1989” helyén létesített em-
lékpark kialakításával és fejlesztésével
járó munkák végzése is. E helyszínen
található az a cseresznyefasor, amelyet
a japánok telepítettek a kitörés emléké-
re. Tulajdonképpen ôk indították el a
park létesítésének gondolatát. Felújítot-
tunk egy határôrtornyot, egy szakaszt
meghagytunk a mûszaki zárhoz tartozó
kerítésbôl, egyszóval remek és nagyon
látogatott emlékhely alakult ott ki. Az
Akadémia megalapítása 175 éves évfor-
dulóján emlékerdôt létesítettünk 175,
koronás, földlabdával elültetett
kislevelû hársból. Szakmai érdekesség-
ként említem meg, hogy mind egy szá-
lig megeredtek. Azóta már további fák
kerültek az emlékerdôbe, hiszen min-
den évben újabbat ültetünk. A sikert a
szakszerû kezelésnek köszönhetjük.

– Óriási nyomás nehezedhet a sop-
roni erdôkre.

– Évi egymillió látogató jut el az er-
deinkbe. Ezt a hatalmas embertömeget
mindenképpen „kézben kell tartani”.
Igyekeztünk kialakítani olyan helyeket,
ahol megfoghatjuk az embereket anél-
kül, hogy különösebb tiltást éreznének.
Az erdei aszfaltutakat rendbetettük, és
azokra fûzve helyeztük el a parkolási
lehetôséget, a pihenôhelyeket az aszta-
lokkal, padokkal. Természetesen so-
rompóink is vannak, mert azért az autós

„kiránduló” nem szokott megállni az út
szélén. Mint ahogy mindenhol az utób-
bi idôben megszaporodtak a terepi he-
gyi kerékpározók és a lovasok. Itt sem
a tiltás eszközéhez nyúltunk, hanem le-
ültünk tárgyalni az érintett egyesületek-
kel, istállótulajdonosokkal. Meg tud-
tunk egyezni.

– Úgy tudom, hogy volt egy nagysze-
rû kezdeményezésetek a rendôrséggel.

– Igen. Nagyon jó a kapcsolatunk a
helyi rendôrökkel. De úgy néz ki, hogy
országosan is lesz megoldás az erdôk-
ben elkövetett károsítások megelôzésé-
re, egy eddigieknél eredményesebb
együttmûködésre. Soproni kezdemé-
nyezésre Orbán Péter tábornok úr itt
járt az Egyetemen, és megállapodás
született, hogy lesznek rendôrök, akik
erdészeti és természetvédelmi ismere-
tekbôl továbbképzést fognak kapni.
Megismerkednek a vonatkozó jogsza-
bályokkal, a gyakorlati szokásokkal,
hogy magabiztosan tudjanak intézked-
ni, ha baj van. Például egy faanyagszál-
lítmánynál milyen okmányokat kell
kérni, hogy a szállított választék egye-

zik-e a papíron lévôvel. Természetesen
nem lehetetlen a fordítottja sem a kép-
zésnek, hiszen munkanélküli szakkö-
zépiskolásaink is kiváló erdei rendôrök
lehetnek.

– Közvetlen hasznot vagy bevételt je-
lent-e az említett embertömeg?

– Semmiképpen sem, hiszen azért
vagyunk a tevékenységünkben köz-
hasznúak. Végtére is belépôt nem szed-
hetünk az erdôbe látogatótól. Nem is
lenne az erdôjárókkal semmi gond, ha
tiszteletben tartanák az alapvetô szabá-
lyokat, ami sokszor inkább intellektuá-
lis kérdés. Mint a szemetelés. Meg kell
jegyeznem, ha lassan is, de javul ezen a
téren is a helyzet. Legalábbis mi azt ta-
pasztaljuk. A város hozzávetôleg négy-
száz hektár erdejét is mi kezeljük a kö-
zeljövôtôl! Az erdei építmények beru-
házásainál nincs is hiba, azok sorra
rendre megvalósulnak. A gond a fenn-
tartással van. E kérdésben bizony oly-
kor magunkra maradunk.

– Oktatással a természet oldalán,
mit takar ez a jelmondat?

– Az oktatáshoz, kutatáshoz fûzôdô
kapcsolatunkban óriási elôrelépés tör-
tént. Minden évben közösen határoz-
zuk meg az egyetemmel a szakközépis-
kolával a teendôket, melyeket költ-
ségelés után véglegesítünk, így egészen
biztosan gazdaságosan végrehajthatók.
Az érintett tanszékek határozzák meg a
feladatokat, melyeknél az aktív gyakor-
lati oktatás van elôtérben. A szakközép-
iskola 530 hektár tanerdôt kezel, mely-
ben mindent maguk végeznek, model-
lezve a valóságot. Az 1200 hektáros va-
dászterületen a Vadászati Tanszék vég-
zi kutatásait és a szükséges vadgazdál-
kodási tevékenységet. A felelôsség ter-
mészetesen a mienk. A rendszerben va-
ló gondolkodás elôsegítése a legfonto-
sabb, különösen a gépesítéssel kapcso-
latos beruházások során.

– Nem kerülhetô meg a szakmai fele-
lôsség kérdése viszont a térséget érintô
1996–97 között történt óriási szúkáro-
sítással kapcsolatban.

– No, ezt így kategorikusan nem
mondanám ki, hiszen az elmúlt évtized
csapadékszegény idôjárása is hozzájá-
rult a fenyveseinket ért tragédiához. De
más is felmerült ebben a kérdésben.
Nem véletlen, hogy dr. Kárpáti László,
a Fertô-Hanság Nemzeti Park igazgató-
ja kijelentette, a soproni erdôk sorsáért

Oktatással a természet oldalán
(Beszélgetés Jámbor László vezérigazgatóval)
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a természetvédelem és az erdôgazdál-
kodó közös felelôsséggel tartozik. Eze-
ket az állományokat elôdeink 40–50
éves vágásfordulóval tervezték. Mayer
professzor a témával kapcsolatosan 60
éves korú véghasználatot tartott még el-
fogadhatónak. Ezzel szemben túltartás
történt.

Az állományok összeomlásának
mintegy 350–370 milliós értékvesztés
lett a következménye. Miután a felújítá-
soknál lombos fafajokat alkalmaztunk,
fôleg bükköt és tölgyet, ebbôl adódóan
költségeink az elôzôekhez képest meg-
kétszerezôdtek. És ezeket a területeket
a fenyôvel történô erdôsítésekkel szem-
ben csak jóval késôbb tudjuk befejezni,
ami a költségtöbbleten túlmenôen az
odalátogató turisták véleményalkotása
szempontjából sem mellékes. A kezdeti
sokkon mindenesetre túl vagyunk. Az
1999–2000-es év 117 milliós veszteségé-
vel szemben az elmúlt években sikerült
27 és 24 milliós eredménnyel zárnunk.
Lennének még kitermelési lehetôsége-
ink. Mivel a szú nem nézte a paragra-
fust, így a három hektárt meghaladó
véghasználatokat – ahol a károsított er-
dôrészletek egymással határosak – nem
tudjuk végrehajtani. Az ÁPV Rt. méltá-
nyolta a helyzetet, így szép lassan ren-
dezôdnek a dolgok, még akkor is, ha
szerény finanszírozás mellett kell befe-
jeznünk a munkát.

– Jelentôs szerkezetátalakítást is vég-
rehajtott az erdôgazdaság.

– Kénytelenek voltunk, mert az emlí-
tett veszteségünk több mint fele a fafel-
dolgozásnál jelentkezett. Jelentôs lét-
számleépítést és szükségszerû összevo-
násokat hajtottunk végre. Racionalizál-
tuk a költséget jelentô tevékenysége-
ket, így például a kilenc Kamaz típusú
szállítóeszközbôl hetet eladtunk. Állo-
mányainkra jellemzô, hogy 2001-ben a
nettó fatömegbôl a rönkkihozatal csak
– felfelé kerekítve – hét százalék volt.
Értelemszerûen a sarangolt választék 85
százalékával nehezítette piaci pozíció-
inkat. A vásárolt faanyag-feldolgozásról
visszatértünk a saját alapanyag feldol-
gozásra. Bányafát, szôlôkarót terme-
lünk. Átfogó fafeldolgozási rekonstruk-
ciót hajtottunk végre. A rendelkezé-
sünkre álló nyersanyagból a lehetô leg-
nagyobb értéket adó terméket gyár-
tunk. Gyalulunk, lángmentesítünk, cso-
magolunk, egyszóval többletértéket
adunk az alapanyaghoz.

– A méltán híres soproni faházgyár-
tás...

– Ezen a téren – mivel harmincéves
múltra tekint vissza – a kanadai rendsze-

rû kispaneles technológiát továbbfej-
lesztettük a nagypaneles lakóházak felé.
Sok segítséget kaptunk az ÁPV Rt.-tôl,
és úgy gondolom, jó befektetés volt,
mert a cég árbevételének, ami megha-
ladja az 1,2 milliárdot, több mint fele a
fafeldolgozásból adódik. Ma már hazai
piacra szállítjuk termékeink kétharma-
dát. Kényszerpályás mûködésünket
konvertálható pályára állítottuk. Így ha
valamelyik termékünk iránti kereslet át-
menetileg lankad, át tudunk állni más
termék gyártására. A nyolcvan fôs fizikai
állományt harminc fôre csökkentettük a
gyárban. Ha az évek óta folyó tudatos
piacépítô munka eredményei bejönnek,
úgy néz ki, hogy bôvíteni kell a kapaci-
tásunkat. Erdeink jövedelemtermelô ké-
pessége jelentôsen csökkent, amit csak
a faiparnak és radikális költséggazdál-
kodással tudunk kompenzálni.

Szólnom kell az alaptevékenysé-
günktôl eltérô jelentôs vállalkozásunk-
ról is, a Suzuki gépkocsik forgalmazásá-

ról, mely évi 600 milliós forgalmat bo-
nyolít. Az itt keletkezett jövedelmet az
alaptevékenységbe forgatjuk vissza.

– Nincs túlságosan felpörgetve az er-
dô használata az eredménycentrikus
gazdálkodással?

– Veszélyes lenne érdekeltség nélküli
gazdálkodásban gondolkozni. A jó és
rossz adottságon alapuló erdôfenntartási
járulékrendszer mára már túlhaladott. A
szakmában tapasztalható feszültségek
okát jórészt abban látom, hogy a kerület-
vezetô erdészeinket nem tudjuk tisztes-
ségesen megfizetni. A nyereségtermelés-
hez nemcsak adottság, hanem szürkeál-
lomány is kell, melynek mûködését a
költségvetésen alapuló szemlélettel nem
tudjuk serkenteni. A szakmai elvárás sok-
szor nem egyeztethetô össze az ered-
mény-elvárással. Természetesen mindig
a szakmai eredményeket kell elôtérbe ál-
lítani. Különösen vonatkozik ez a száz
évben termelô erdôállományok eseté-
ben.

Az ásotthalmi Bedô Albert Erdészeti
Szakiskola felhívással fordul az elmúlt
évtizedekben az iskola falai között tanu-
ló diákjaihoz, illetve mindazokhoz, akik
környezetükben ismernek ilyen sze-
mélyt. Iskolánk szeretne megjelentetni
egy olyan évkönyvet, amelyben a régi
diákéletrôl vallanak egykori diákjaink.

Mindazok, akik ebben tudnak és
akarnak segíteni, kérem, keressék fel
levélben vagy telefonon iskolánkat.

Segítségüket elôre is köszönjük.
Bedô Albert Erdészeti Szakiskola
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
Tel.: 62/291-522

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató

Felhívás

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002.
január 15-én Gödöllôn tartotta ülé-

sét. Ezen a napon az MTA Agrártudomá-
nyok Osztályának Agrár Mûszaki Bizott-
sága 26. alkalommal rendezte meg kuta-
tási és fejlesztési tanácskozását. Az ülé-
sen hét szekcióban 61 elôadás hangzott
el. Az erdôgazdálkodás mûszaki fejlesz-
tésével foglalkozó tanácskozást dr. Hor-
váth Béla egyetemi tanár és dr. h.c. dr.
Kovács Jenô címzetes egyetemi tanár ve-
zette. A szekcióban gépesítés, faenergeti-
kai, geodéziai és erdôfeltárási témák
hangzottak el. Az elôadásokat a hazai ku-
tatók és gyakorlati szakemberek tartot-
ták. Az elôadásokat vita követte, amelyen
a jelenlévôk megvitatták az elhangzotta-

kat. A konferencián résztvevôk megfo-
galmazták, hogy az erdôgazdálkodásnak
szüksége van a mûszaki fejlesztésre. Az
eredményeket nemcsak a gyakorlatban,
hanem az oktatás területén is hasznosíta-
ni lehet. Jó biztosíték erre, hogy a szek-
cióülés sikeréhez nagyban hozzájárult a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának két mûszaki intézete,
mégpedig az Erdészeti Mûszaki és Kör-
nyezettechnikai Intézet, valamint a
Geomatika és Mérnöki Létesítmények In-
tézete. Az ülésen az erdôgazdaságok
nagy része képviseltette magát és a végig
kitartó résztvevôk száma elérte a 70 fôt. A
szakosztály 12 fôvel képviseltette magát.

Dr. Kosztka Miklós


