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A Kétmilliomodik hektár magyar
erdõért emlékérem kitüntetettje Man-
gel Gyöngyi. A Magyar Rádióban ripor-
terként, tudósítóként, mûsorvezetõ-
ként, szerkesztõként vesz részt a mû-
sorkészítésben. Érdekes és szakszerû ri-
portjaival kivívta a kollégák és a hallga-
tók elismerését, de más mûfajban is ott-
hon van. Szerkeszt híreket, készít tudó-
sításokat, interjúkat, összeállításokat,
rövidebb mûsorokat és rádiós jegyzete-
ket. Elhangzott mûsorainak száma kö-
zel ötezer, köztük nem egy az erdé-
szekre, az erdõre fokuszált. Legfonto-
sabb szakterülete a társadalomökoló-
gia, a környezet- és természetvédelem,
illetve ennek minden ága a környezet-
gazdálkodástól az ökopolitikáig.

Civitas 
Fidelissima 

A Hûség napján Civitas Fidelissima díj-
jal tüntették ki a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karát.

1921-ben a Selmecbányáról Sopron-
ba menekült akadémia erdõmérnök
hallgatói – bánya- és kohómérnök tár-
saikkal együtt – Ágfalvánál fegyveres el-
lenállással védték meg az ország nyuga-
ti határát.  

A gyõztes ágfalvi csaták azonban
népszavazás kiírásához vezettek (1921.
december 14-16.), amelyen Sopron és
környékének lakossága a Magyarország-
hoz való tartozás mellett döntött. Hálá-
ból a Magyar Országgyûlés a Civitas Fi-
delissima (a leghûségesebb város) címet
adományozta Sopron városának. 

Sopron legjelesebb ünnepe a decem-
ber derekán tartott Hûség napja, amikor
a város felidézi a népszavazás emlékét.
Közgyûlése minden év utolsó havában,
a Hûség napon rangos elismerésben ré-
szesíti azokat a polgárokat, akik kiemel-
kedõ tevékenységükkel, életmûvükkel
szeretett városuk, Sopron hírnevét öreg-
bítették az országban vagy külföldön. 

Fotó: Pluzsik Tamás

Mecseki Erdõkért Díj
A Mecseki Erdészeti Zrt. minden év ké-
sõ õszén – idén már kilencedik alka-
lommal – adta át a Mecseki Erdõkért Dí-
jat. Azon munkavállalóit köszöntötte,
akik a munkásságuk révén kiemelkedõ
szakmai teljesítményt nyújtottak, embe-
rileg példaképül szolgálnak másoknak.
A díjjal – az oklevélen és a kisplasztikán
kívül – pénzjutalom is jár.

2003 óta az erdészet saját dolgozóin
kívül olyan külsõ partnereknek is oda-
ítéli az elismerést, akik munkájukkal se-
gítik az erdészszakma elismertségének
bõvítését, hozzájárulnak a társaság jó
hírnevének öregbítéséhez.

Az átadó ünnepségen Káldy József
vezérigazgató köszöntötte az egybe-
gyûlteket és adta át a díjakat.

A Mecseki Erdészeti Zrt. idei jutalma-
zott munkatársai:

Molnár Tamás erdészeti igazgató a
Sellyei Erdészetnél,  Káli Károly kerü-
letvezetõ erdész a Sellyei Erdészet mun-
katársa, Vas Jánosné ügyviteli munka-
társ a Sásdi Erdészet alkalmazásában,
Lázár Tamás erdõgondnok az Árpádte-
tõi Erdészetnél, Adorján Rita természet-
ismereti-központ vezetõ szintén az Ár-
pádtetõi Erdészetnél, Nagy Ferenc er-
dõgazdasági dolgozó a Pécsváradi Er-
dészet munkatársa, Tihanyi Attila vadá-
szati mûszaki vezetõ a Szigetvári Erdé-
szet alkalmazásában, Németh Rudolf
személy- és munkaügyi osztályvezetõ
az erdészet Központjában, Dandos Fe-
renc rendszergazda, aki szintén a Köz-
pont dolgozója.

A társaság munkavállalóin kívül társa-
dalmi díjazott Varga Tamás, a V-Tesa Bt.
képviseletében. A családi vállalkozás a

részvénytársaság megjelenésében játszik
szerepet kiadványok, szórólapok, meg-
hívók, plakátok elkészítésével. A másik
társadalmi díjazott Baronek Jenõ, a Me-
csek Egyesület ügyvezetõ elnöke. Az
Egyesület nevéhez fûzõdik több tíz kilo-
méter sétaút, pihenõhelyek, pavilonok
létesítése a Mecsekben. Túrákat, kirán-
dulásokat szerveztek, útikalauzokat, év-
könyveket, képeslapokat adtak ki.

A társaság a díjátadó ünnepség emel-
kedett hangulatát megragadva, ünnepé-
lyes keretek között ajándékot adott át
fakitermelõ vállalkozójának, Rittlinger
Róbertnek, aki a Németországban meg-
rendezett Fakitermelõ Világbajnoksá-
gon szerelésben bronzérmet szerzett.
Az eredményes szereplés elismerése-
ként egy hétvégét tölthet el a családjá-
val a részvénytársaság egyik, általa ki-
választott vadászházában. 
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A harmadik oldal

A magyar erdészet területén az elmúlt év figyelemre
méltó változásokat hozott. Az Országos Erdészeti
Egyesület törekvéseinek is pozitív visszaigazolását

éreztük az állami erdõgazdálkodás egysége mellett történõ
hatósági állásfoglalásokban. A klasszikus erdõmérnök-kép-
zés visszaállításáért ugyancsak bíztató lépések történtek.Re-
ménykedünk, hogy az erdészeti kutatás támogatására tett
ígéretek is megvalósulnak. Kiemelésre érdemes az az erõtel-
jes hatósági háttérmunka, amely az új erdõtörvény alkotó
folyamataiban mutatkozott. Mindehhez társul egy jó gaz-
dálkodási eredmény is, és egy józan megfontolás, ez utób-
bi szervezeti keretének megtartására. De ne felejtsük ki a
hatóság és gazdálkodás nagyszerû egymásra találását az
Európai Erdõk Hete országos rendezvény során. 

Ugyanakkor köztudott, hogy az erdészet markáns kér-
déseinek jó irányú mozgástérbe kerülése több esetben csak
átmeneti állapot. A különbözõ érdekcsoportok és az erdõ
ellentétpárjai – s van ebbõl számtalan – gondoskodnak a
nemkívánatos instabilitásról. 

A legfontosabb, meg kell õrizni igazi arcunkat: nem ke-
rülhetünk az arctalan, vesztes szakmák közé. De ezt csak
szakmai és törvényi elõírásaink megtartásával érhetjük el.
Legyen erre is néhány kiemelés, így:

Az ökológia és ökonómia egyensúlyban tartása egyúttal
igazságos teherviselést és szolidaritást követel. Az erdõmûve-
lés teljes körû alkalmazása többlet-faanyaghoz való jutást is
jelent. Az erdõ és vadgazdálkodás egyensúlya nélkül a ter-
mészetes erdõfelújítás elvárt gyakorlata csak írott malaszt
marad. Nagy határozottság legyen a fatermés-hozam és a ki-
termelhetõség vonatkozásában. Tudatos, az éghajlatválto-
zást is figyelembe vevõ fafajpolitika jellemezze munkánkat. 

Jövõképünk alakítása jó helyzetfelismerésen alapul. A
magyar erdészet kulcsszerepbe került, mert kezében van a
természet- és környezetvédelem egyik fontos „rekvizitu-
ma”, az erdõ. Helyes, a társadalmat meggyõzõ politikával
a vidékfejlesztés fontos szereplõi és a foglakoztatás megha-
tározói lehetünk. 

Tudnunk kell, hogy csak annyiban változik a világ,
amennyit mi is teszünk a magunk kis világában. Úgy,
ahogy a „csepp kivájja a követ”. Mi, erdészek mutassunk
példát! Álljunk ki a szakma igazságáért, erõsítve ezzel an-
nak erdõre és erdészre visszaható értékeit! Így leszünk ré-
szesei a nagyon nehéz helyzetben lévõ nemzetünk meg-
újulásának. 

Csak ez a járható út, s ehhez minden magyar erdész
számára reményteljes Új esztendõt és jó Szerencsét kívánok!

Dr. Pethõ József
elnök

Ezúton köszönjük az ünnepekre küldött 
jókívánságokat!
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Az Országos Erdészeti Egyesület Elnök-
sége és az OEE Közönségkapcsolatok
Szakosztály, az Erdõk a Közjóért Szak-
osztálya, valamint az MGSZ Központ
Erdészeti Igazgatóságával közösen ez
utóbbi székházának nagytermében tar-
totta évzáróját, mely egyben sajtótalál-
kozó is volt. Az esemény házigazdái
Wisnovszky Károly igazgató (MGSZH)
Központ Erdészeti Igazgatóság és dr.
Pethõ József elnök (OEE) voltak. Ker-
tész József konferálásával indult a ren-
dezvény, majd Zétényi Zoltán, a Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztályának el-
nöke mondott köszöntõt és egyben be-
számolót. Mint mondotta, fontos, hogy
összefoglalásként tükröt állítsunk a
szakma és az újságírók számára az év
során feldolgozott erdészeti témákról.
Kiemelte, hogy a rendezvény újszerû,
hiszen két szakosztály is bekapcsoló-
dott az eseménybe, mely remélhetõleg
a jelenlévõ sajtó képviselõin keresztül a
nyilvánosság elé is eljut. Fontos, hogy
az évadzárón részt vesz az erdészeti ha-
tóság is, hiszen a különbözõ területek
összefogásának nemcsak szimbolikus
jelentése van. (Az MGSZ Központ Erdé-
szeti Igazgatóság a Széchenyi utcából

átköltözik az FVM Kossuth téri épületé-
be. A szerk. megj.) Zétényi Zoltán ezu-
tán részletesen ismertette a fontosabb
erdészeti eseményekrõl a sajtóban
megjelent híradásokat, úgy, mint az év
eleji falopásokat érintõ (Sajólád-
Brüsszel) híradásokat, a védett erdõk
zöld tárca általi kisajátításának kezde-
ményezését, az erdészeti felsõoktatás
200 éves évfordulójával kapcsolatos

eseményeket, továbbá a magánerdõ-tu-
lajdonosok tüntetését a jogos, de elma-
radt kifizetések miatt; az erdõtüzek sze-
zonját, valamint a köztársasági elnök-
nek az erdõvel kapcsolatos – nem ép-
pen tárgyilagos – megnyilvánulásait.
Beszélt a vándorgyûlés sajtóvisszhang-
talanságáról, majd a hidegek beálltával
újra az illegális fakitermelés és ipari mé-
retû falopások ügyérõl. Sajnálatát fejez-
te ki, hogy az elmúlt év – kétségtelenül
– legjelentõsebb „eseménye”, az erdõ-
törvény célegyenesbe érkezése volt.
Köszönetet mondott a sajtó azon mun-
katársainak, akik elfogultság nélkül,
objektíven tájékoztattak.

Ezután Pethõ József köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, hogy összefo-
gással remélhetõleg elérhetõvé válik a
felsõoktatási képzés bolognai rendszer-
bõl történõ kivonása, valamint meg-
elõzhetõ az állami erdõgazdálkodás
privatizációja, illetve az összevonásra
irányuló kormányzati szándék. Fontos-
nak tartotta, hogy a médiumok figye-
lemre méltó mûsoridõt szenteltek az er-
dészeti témáknak.

Búcsú a 2008-as esztendõtõl
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Kiss János leköszönõ fõosztályveze-
tõ, felhasználva a sajtó elõtti nyilvá-
nosság alkalmát, összefoglalta a ki-
nevezése óta elért eredményeket és
az új erdõtörvénnyel kapcsolatos
véleményét.

Számvetés
Itt az év eleje. Ideje, hogy számba ve-
gyük az elmúlt idõszakban végzett
munkát, valamint az ágazatot érintõ ese-
ményeket. Elõször is köszönöm a bizal-
mát és segítségét azoknak, akik megtisz-
teltek vele. A bírálóknak és vitapartne-
reknek az õszinte, szakmát és erdõt fél-
tõ érveit, szavait. Talán nem is tudják, de
ezek a megnyilvánulások sokszor ösztö-
nöztek a problémák ismételt átgondolá-
sára és a lehetõségek mérlegelésére.
Úgy tapasztaltam, hogy a szakma meg-
mozdult az ágazatvezetésben keletke-
zett ûr betöltését követõen, és várako-
zással tekintett a minisztériumra. 

2007. év szeptemberében munkámat
azon ígéret birtokában kezdtem, hogy
az FVM biztosít minden feltételt annak
érdekében, hogy az erdészet területén
jelentkezõ feladatokat az ágazat vezeté-
se el tudja látni. Az élet számtalan alka-
lommal produkál új, váratlan helyzete-
ket, melyek nem illeszkednek az erede-
ti elképzelésekbe, így nehezítik az
eredmények elérését. Így történt ez ná-
lunk is, ennek ellenére köszönet illeti a
minisztérium vezetését az erdészeti
ágazat támogatásáért, a kritikus helyze-
tekben tapasztalt határozott kiállásáért.

2007. év vége és 2008. dolgos idõszak
volt az ágazat életében. Több témával
foglalkoztunk, ami terveinkben szere-
pelt, és olyanokkal is, amit mások talál-
tak ki számunkra. Vegyük sorba a tör-
ténteket. Különbözõ okok miatt ürese-
dések történtek az erdészeti osztályon,
amit rövid idõ alatt be kellett tölteni. Ar-
ra törekedtünk, hogy tettre kész, elhiva-
tott, jól képzett emberekkel töltsük fel a
megüresedett helyeket. A szerencse,
vagy valami más segítségünkre volt, és
megtaláltuk azokat a kollégákat, akik a
mai napig lelkiismeretesen, pontosan
végzik munkájukat. Részben nekik kö-
szönhetõ, hogy nagyot tudtunk elõre-
lépni a jogalkotási feladatok terén.

Hosszú távú legfontosabb felada-
tunk az erdõtörvény megújítása volt,
ami elsõ látásra a más ágazatokkal való
egyeztetések miatt problémásnak, de
megvalósíthatónak látszott. Miután be-
lebonyolódtunk a folyamatba, rá kellett
jönnünk, hogy a gyakorló erdészek sok
dolgot másképpen látnak, mint mi,
mást tartanak hangsúlyosnak és fontos-

nak. Számos, sokszor nem felhõtlen tár-
gyalást folytattunk. Több száz írásos vé-
leményt, javaslatot tekintettünk át, me-
lyeket az ágazat szinte minden területé-
rõl, civil szervezetektõl, minisztériu-
moktól kaptunk. Egy dologban minde-
gyik azonos volt, és ez a valami az erdõ
iránti figyelem és felelõsség megnyilvá-
nulása. Ebbõl is érzékelhetõ, hogy az
erdõ fontos szerepet tölt be a társada-
lom és az állam életében. Az eredmé-
nyes tárgyalások sorát a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériummal zár-
tuk. Miután a kormányzaton belül meg-
született a mindenki számára elfogad-
ható változat, a törvénytervezet benyúj-
tásra került a parlamentbe. Ahhoz,
hogy az országgyûlés napirendre tûzze,
négy parlamenti bizottság támogatására
volt szükség, melyeket az illetékes bi-
zottságok megadtak. Különösen fontos,
hogy a bizottsági meghallgatások során
építõ jellegû hoz-
zászólások hang-
zottak el, pártho-
vatartozástól füg-
getlenül, ami azt
vetíti elõre, hogy
az országgyûlési
képviselõk értik a
tervezet jelentõsé-
gét, és szakmai
alapon közelíte-
nek hozzá. Külö-
nösen örvendetes,
hogy a Környezet-
védelmi Bizottság
egyöntetûen támogatta az új erdõtör-
vény-tervezetet. A parlament 2008. évi
utolsó munkanapján megkezdõdött a
téma általános vitája. Fontos, hogy a ki-
hirdetésre kerülõ jogszabály úgy szabá-
lyozza az erdõben folyó tevékenysége-
ket, hogy a jövõben is garantált legyen
a tartamos gazdálkodás és a természeti
értékeink védelme, valamint az erdõk
társadalomnak nyújtott szolgáltatásai
biztosítottak legyenek. Mindez finanszí-
rozható, megvalósítható módon történ-
jen. Azt érezzék az erdõtulajdonosok,
erdõgazdálkodók, hogy az erdejük által
biztosított szolgáltatásokat a társadalom
elismeri, és segíti munkájukat.

Ugyancsak fontos feladata volt az ága-
zatvezetésnek az állami tulajdonú erdõk
vagyonkezelésével kapcsolatos kormány
elõterjesztés elkészítése. A folyamat négy
minisztérium közremûködésével zajlott,
mely a mai napig nem fejezõdött be.
Nagy jelentõségû ügyrõl van szó, ugyan-
is a kormánynak döntenie kell, hogy az
állami erdõk kezelését ki végezze, illetve
milyen szakmai és gazdasági feltételek-

kel. A társadalom erdõkkel kapcsolatos
fokozott elvárásait, igényeit elsõsorban
ezek az erdõk tudják kielégíteni, ebbõl
adódóan vannak többletterhei, amit a va-
gyonkezelõnek vállalnia kell. Az egysé-
ges vagyonkezelés minden erdõben az
egységes, legmagasabb szakmai színvo-
nalat, valamint a nagy méretbõl adódóan
az egyes területek közötti könnyû finan-
szírozási kiegyenlíthetõséget jelenti. Fon-
tos, hogy mielõbb döntés szülessen az
ügyben, és a vagyonkezelési szerzõdé-
sek megkötésre kerülhessenek, ami az
állami erdõk kezelésének alapját kell,
hogy képezze.

Szintén örökzöld téma a természetvé-
delem és az erdészet kapcsolatában,
hogy ki határozza meg az erdõ sorsát, ki
döntse el, mi történhet az erdõben.
Hosszú és fárasztó tárgyalások folytak a
két tárca között, melyeken nem jutottunk
elõrébb. Jelenleg a kormány levette napi-

rendrõl a kérdést. Álláspontunk szerint
szükség van egy szintetizáló szakmára,
amelyik az erdõvel kapcsolatos minden-
féle igényet felmér, összegzi, és felelõs
döntést tud hozni. Természetesen szem
elõtt tartva az ökológiai és ökonómiai kö-
rülményeket, magyarul a természethez
minél közelebbi, megvalósítható tevé-
kenységeket tervez és engedélyez er-
deinkben. Ez a szakma az erdészet, hi-
szen egyedülállóan itt van erdõvel kap-
csolatos biológiai, mûszaki, gazdasági
képzés. A mi felelõsségünk viszont, hogy
figyeljük a társadalom, valamint más
szakmák idõnként változó igényeit, és
ezeket ne zsigeri ellenállással, hanem
megértéssel fogadjuk, így méltók lehe-
tünk nagy elõdeinkhez és hagyatékuk-
hoz, a mai erdõkhöz.

A korábbi évek támogatási rendszere
teljesen megszûnt, ezért újat kellett al-
kotni. Ilyenkor az ember megnézi, men-
nyi forrás áll rendelkezésre, és rangso-
rolja a feladatait. Így tettünk mi is. Egyik
fontos tartozása az államnak a gazdálko-
dók felé az erdõfenntartási járulékkal
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terhelt erdõfelújítások támogatása és a
nemzeti erdõtelepítések finanszírozása.
Mint tudjuk, az erdõfelújítás terén ko-
rábbi döntés alapján a magán- és közös-
ségi tulajdonú területek részesülhetnek
támogatásban. Ennek megfelelõen elké-
szült és kihirdetésre került a 2010. de-
cember 31-ig érvényes két támogatási
rendelet, melyek lényege, hogy a fenti
idõpontig minden érintett gazdálkodó
megkapja a befejezett egységárat erdõ-
sítései után, amely így biztonságot nyújt
a kiadások fedezésére. Mondhatják so-
kan – teljesen jogosan -, hogy a jogsza-
bályok késõn jelentek meg, ezzel bi-
zonytalanságban tartva a gazdálkodó-
kat. Ennek oka, hogy az agrártámogatá-
sokról szóló jogszabályok alkotását
érintõ törvény, valamint rendeletek szü-
lettek, illetve változtak 2007. év folya-
mán, továbbá az erdészeti ágazat nem
szokványos támogatási menetrendje ne-
hezen volt beilleszthetõ jogszerûen a
rendszerbe. Ez a többi támogatási ren-
delet megszületését is hátráltatta.

Fontos támogatási célnak tartottuk a
magánerdõ-gazdálkodás minél maga-
sabb színvonalú fenntartását és szakmai
fejlõdését, a meglévõ közjóléti berende-
zések fenntartását, valamint az erdészeti
erdei iskolák mûködésének támogatását.
Nyilván lehetett volna még találni támo-
gatandó célokat, sõt támogatási rendele-
tet is lehetett volna készíteni ezekre, de
ez maga lett volna a felelõtlenség. Így
maradt ki például az erdei kisvasutak tá-
mogatása, melyre nem állt rendelkezésre
keret. Célunk volt, hogy minden támoga-
tásnál, ahol ez lehetséges, egységáras
normatív finanszírozás valósuljon meg.
Ez egyszerûsíti a gazdálkodók és az ellen-
õrzést végzõk dolgát is, továbbá nem a
papírokra, hanem az elvégzett munkára
vagyunk kíváncsiak. A magánerdõ-gaz-
dálkodás támogatásának filozófiája az,
hogy lehetõleg minél több erdõterületen
legyen emelt szintû szakmai irányítás, il-

letve ahol lehetsé-
ges, erdész legyen
az erdõgazdálko-
dó. Ez nemcsak
szakmai, hanem
anyagi felelõsséget
is jelent a szakem-
ber számára, ami a
gazdálkodás szín-
vonalát javítani fog-
ja. Ki kell emelnem
még az erdészeti
erdei iskolák támo-
gatását, amit fon-
tosnak tartunk a
gyerekek egészsé-

ges testi és lelki fejlõdésének elõsegítése
végett. De nem elhanyagolható az erdõ
és az erdészszakma megismertetésének
lehetõsége is az ettõl távol élõkkel.

Az adófizetõk erdõre vonatkozó 1%-
os befizetéseinek gyors és hatékony fel-
használása csak úgy történhetett meg,
hogy a civil szervezetekkel termékeny
egyeztetést folytattunk. Köszönjük azt a
bizalmat, amit tanúsítottak irányunk-
ban. Észre kell vennünk, hogy a civil
társadalom erdõre irányuló figyelme
nemcsak szakmánk bírálatában nyilvá-
nul meg, hanem az erdõért való konk-
rét tevékenységekben, lásd ennek a tá-
mogatásnak a lehetõségét.

Az EU-s támogatásokról szóló rende-
letek alkotásában a szakma társszerzõ-
ként jelenik meg, de nem mi vagyunk a
feladat felelõsei, ezért a rendeletek idõ-
zítése jórészt nem tõlünk függ. Termé-
szetesen az FVM vezetésével egyetem-
ben mi is szeretnénk, ha minden támo-
gatási lehetõség gyorsan kihirdetésre
kerülne, de ennek vannak fizikai és
technikai korlátai, amit nem tudunk
megváltoztatni, ezért egy kicsit még tü-
relemmel kell lennünk. 

Nagy jelentõségû esemény volt 2008.
év októberében az Európai Erdõk Hete
országos rendezvénysorozata. Miért volt
jelentõs? Elõször sikerült az ágazatveze-
tés által megszervezni és lebonyolítani
egy egységes arculatot mutató ágazati
rendezvénysorozatot, melynek volt saj-

tó- és társadalmi visszhangja. Továbbá
megtisztelte a rendezvényeket Gráf Jó-
zsef miniszter úr és két szakállamitkár,
ezzel is jelezve szakmánk jelentõségét az
agráriumon belül. A társadalom tagjaival
való kapcsolattartás fontos lesz a jövõ-
ben is, amit az FVM vezetése felismert,
és a jövõben fenn kíván tartani.

A nagyobb dolgokat kiemelve ezek
zajlottak az ágazat vezetésének közre-
mûködésével az elmúlt idõszakban.
Biztosan volt olyan, amit még jobban
lehetett volna végezni, de tudomásul
kell vennünk, hogy más szakmákhoz
hasonlóan az ágazatvezetés létszáma
nálunk is drasztikusan csökkent. Jelen-
leg az osztályvezetõvel együtt hét fõ
végzi azt a munkát, melyet néhány év-
vel ezelõtt több, mint húszan végeztek.
Ezért nagyon fontos a szakma bizalma
és támogatása, hogy gyors és megala-
pozott döntések születhessenek. 

Munkám során érezhetõ volt a szak-
ma felõl érkezõ bizalom, amit a segítõ
és érdeklõdõ telefonhívások és szemé-
lyes találkozók jeleztek. Vállalásom
2008. december 31-én letelt, visszatér-
tem családom közelségébe és minden-
napi szeretetébe. Kérek mindenkit,
hogy legyen bizalommal az új fõosz-
tályvezetõ, dr. Nagy Dániel iránt is és
segítse munkáját. Benne olyan embert
ismertem meg, aki szakmailag képzett,
elhivatott, kitartó, emberileg kifogásta-
lan, igazi erdész. 

Üdv az erdésznek!
Kiss János

* * *
Wisnovszky Károly az aktuális és ter-

vezett erdészeti támogatásokról, az er-
dészeti igazgatás jelenérõl és jövõjérõl,
a felállítandó erdõvédelmi szolgálatról
tájékoztatott.

Üde színfoltja volt a rendezvénynek,
amikor Mangel Gyöngyi, a Magyar Rádió
munkatársa a „Kétmilliomodik hektár
magyar erdõ” emlékérmet vehette át. 

Az összejövetelt a két rendezõ szak-
osztály ülése zárta. 

Kép és szöveg:
Gregus László, Pápai Gábor

„El  fog  jönni,  mert  el  kell  jönnie  az  idônek,  amikor  az  erdô  min-
den  magyar  kultúrember  szemének  és  szívének  egyik  legkedvesebb
tárgya  lesz,  és  azt  nemcsak  azért  fogja  becsülni,  mert  testét-llelkét
üdíti  és  meggyógyítja,  szépérzékét  pedig  gyönyörködteti  –  de
mert  magán-  és  közgazdasági  érdekek  szempontjából  is,  benne  a
nemzet  egyik  legszebb  és  legértékesebb  kincsét  ismeri  fel.”

KKaaáánn  KKáárroollyy  ((11886677––11994400))
oorrsszzáággooss  ffôôeerrddôômmeesstteerr
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Mangel Gyöngyi, a Magyar Rádió
munkatársa, vezetõ szerkesztõje  –
mint arról a borító belsõ oldalán ol-
vasható – Kétmilliomodik hektár
magyar erdõ emlékérmet kapott. Az
esemény azért is hírértékû, mert er-
dészkitüntetést – a szakmaiakat ki-
véve – még nem kapott újságíró. 

– A természetrõl, a természet- és kör-
nyezetvédelemrõl készített riportjainak,
interjúinak, mûsorainak, cikkeinek
száma több mint ötezer. Ha figyelembe
vesszük, hogy 1992 óta fõfoglalkozású
újságíró, már maga a szám is elismerés-
re méltó. Van-e családi indíttatása a ter-
mészetszeretetének?

– Érdekes módon az élõ és a holt fával
kapcsolatosan is. Az egyik nagyapám
mûbútorasztalos volt, néhány foglalkoz-
tatottal. Az ötvenes évek elején egy szép
napon bement a mûhelyébe és szögre
akasztotta a zakóját, benne valamennyi
személyes okmányával. Nemsokára ávó-
soktól kísért államosítók törtek rájuk, kö-
zölve, hogy a mûhelyt lefoglalják, mehet
Isten hírével. Amikor az elsõ döbbenet-
bõl magához tért, nyúlt az öltönye után,
hogy elhagyja a mûhelyt. Az egyik ávós
határozott mozdulattal megakadályozta,
mondván, hogy most már az is a mûhely-
hez tartozik.  A másik nagyapám Letz La-
jos volt, osztrák származású erdész, és a
felvidéki Liptószentmiklós környéki er-
dõkben szolgált. Mindenki nagyon sze-
rette, köztisztelet övezte, egészen a tria-
noni döntésig, amikor „takarodj magyar”
lett a kedves Lajos bácsiból. Ezután Buda-
pestre költözött családjával, és dokumen-
tum igazolja, hogy részt vett a nagy, Kaán
Károly kezdeményezte alföldfásításban. 

– Úgy tudom, hogy 1995-ben kör-
nyezetvédelmi újságírói ösztöndíjjal a
bostoni National Radio-nál szerzett
szakmai tapasztalatokat?

– Egy rövid, de nagyon érdekes idõt
töltöttem odakint, s meg kell mondanom,
fel sem merült bennem, hogy hosszabb
ideig kint maradjak. A közszolgálati rá-
diónál ismerkedtem az ottani munkával,
így eljutottam az energetikai minisztéri-
umba is, ami a valóságban a nukleáris ha-
di ipar következményeivel foglalkozott.
Mert az az igazság, hogy odakint sincs
megoldva a radioaktív hulladék kezelésé-
nek kérdése. Nem akarom untatni az ol-
vasót szakmai kérdésekkel, de azért el-
mondom, hogy a heti egyórás mûsort ké-
szítõ szerkesztõség tizenöt fõs stábból
állt, akiket az ország minden részébõl tu-
dósító külsõsök segítettek. Egy fõállású
alkalmazott például csak a pénzügyi fel-
tételek biztosításával foglalkozott, hogy a
mûsorkészítõknek az ilyen jellegû munka
ne rabolja az idejét. Egy másik munkatárs
például csak a hallgatói telefonokkal fog-
lalkozott. Megtudtam, hogy az Államok-
ban az elsõ nagyobb környezetvédelmi
botrány akkor pattant ki, amikor egy re-
kultivált területre épülõ lakótelepen sza-
porodtak – elõször a gyermekek, majd a
felnõttek körében – a rejtélyes megbete-
gedések. Kiderült, hogy veszélyes hulla-
dékot ástak el a területen.

– Elõször 1992-ben találkoztunk egy
OEE rendezvényen. Akkor még szokat-
lan volt, hogy vezetõ médiából érdeklõd-
jenek az erdészek munkája iránt. Azóta
ez a helyzet jelentõsen megváltozott,
amit bizonyít a most kapott kitüntetés is.
Talán elsõ kézbõl választ kaphatunk ar-
ra, hogy erõfeszítéseink ellenére az erdé-

szetrõl miért a mínuszos hírek, esemé-
nyek kapnak inkább publicitást? 

– Higgyék el nekem, hogy ez jórészt
nem a mi hibánk. Aki figyelemmel kíséri
a hírhordozókat, azt tapasztalja – legfõ-
képp a kereskedelmi adóknál, csator-
náknál, újságoknál –, hogy a botrány, az
igénytelenség, a „sztori” vagy a mostaná-
ban sokszor emlegetett „celebes” kultúra
hozza a pénzt, amibõl a közismert okok
miatt egyre kevesebb van. Nagyon nehéz
mindezzel eredményesen felvenni a ver-
senyt, a szakmai hírek nem mindenkinek
fontosak.  Viszont a szakmûsorokban,
így a Kossuth Rádió Zöldövezet vagy az
Oxigén címû mûsoraiban fontos szerepet
kapnak az erdészeti témák. 

– Jó, jó, mi meg gyakran halljuk,
hogy az erdészek irtják az erdõt, és
nem is olyan régen köztiszteletben álló
publicista már-már összefonódást téte-
lezett fel az erdészek és a fatolvaj maf-
fiózók között! Hogyan védekezhetünk
az ilyesfajta megítélés ellen?

– Javaslom, hogy minden adódó al-
kalmat használjanak fel, komolyabb
esetekben azonnal tartsanak sajtótájé-
koztatót, és lehetõleg a laikus közönség
számára is érthetõ retorikával, nyugod-
tan fejtsék ki az esetek szakmai szüksé-
gességét, vagy tiltakozzanak, hogy
semmi közük a derékban kivágott, oly-
kor sokhektárnyi erdõterületen bekö-
vetkezett fairtáshoz. Mert valószínûleg
az átlagember számára abból adódik a
fogalomzavar, hogy ha egy kivágott te-
rületet lát, akkor erdõirtásnak véli.
Számtalan turistával beszéltem, készí-
tettem ilyen-olyan anyagot, amikor
mindezeket tapasztaltam, hallgatói tele-
fonokat is sokat kapunk, amikor a favá-
gásokat bírálják. Ezek egy része sajnos
valóban fatolvajok mûve, más esetben
nem tudják, hogy az tervezett és enge-
délyezett favágás volt, és talán nem ve-
szik észre a mellette lévõ felújított vagy
újraerdõsített területet.  

Mindenesetre nagyon hasznos a kü-
lönféle médiák illetékes szerkesztõivel,
újságíróival a személyes kapcsolatok ki-
alakítása, ápolása, amit bizonyít az Er-
dészeti Lapok – immár évtizedes – újság-
íróknak szervezett országjáró terepi be-
mutatói.

– Köszönöm a beszélgetést, gratulá-
lok a kitüntetéshez, bízva abban, hogy
a következõ újságíró elismerésére nem
a hárommilliomodik hektár erdõ át-
adása után kerül sor.

Pápai Gábor 

Erdészkitüntetés újságírónak
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34 környezet- és természetvédõ ci-
vil szervezet kéri az Országgyûlést,
hogy tegyen lépéseket annak érde-
kében, hogy a Kormány vonja visz-
sza „Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl
és az erdõgazdálkodásról” szóló
törvénytervezet*. A koncepcionális
és tartalmi problémák mellett a zöl-
dek az elégtelen elõkészítésre és a
társadalmi egyetértések hiányára is
felhívták a figyelmet.

A zöld szervezetek véleménye sze-
rint a tervezet olyan mértékben csök-
kenti a hatósági jogköröket, és liberali-
zálja az erdõgazdálkodás szabályait,
amelyek az erdõvagyon védelmét és a
természeti értékek megõrzését veszé-
lyeztetik. Az adminisztratív kötelezett-
ségek és a hatóságok beavatkozási le-
hetõségeinek csökkenését nem ellen-
súlyozzák határozottabb törvényi elõí-
rások. Mértékadó tudományos és szak-
mai körök szerint is, az erdõgazdálko-
dás szabályait a tervezettnél jóval diffe-
renciáltabban kellene megállapítani, az
erdõk ökológiai értéke, természetessé-
ge és a társadalom életében betöltött
funkcióinak fontossága szerint.

Az erdõtörvény Országgyûlés elé ter-
jesztett változata egyáltalán nem foglal-
kozik az európai uniós tagsággal járó ter-
mészetvédelmi kötelezettségekkel. Az
Európai Bizottság szerint az új erdõgaz-
dálkodási terveket a Natura 2000 vonat-
kozású hatásvizsgálati eljárásnak kellene
alávetni, illetve ezt törvényben elõírni.
Ezt azonban a törvénytervezet nem teszi.

A törvénytervezet egyoldalú abból a
szempontból is, hogy túlzott mértékben
védi az erdõgazdálkodók jogait és rövid
távú egyéni érdekeit, de a társadalom
többi tagjának szinte semmilyen jogot
nem biztosít. — mondta Gyöngyössy
Péter, a Magyar Természetvédõk Szö-
vetségének elnökségi tagja.

A tervezet nem ad semmilyen törvé-
nyi garanciát azoknak a társadalmi cso-
portoknak, akik az erdõkkel kapcsolatos
közérdekû funkciókat (természetvéde-
lem, egészség, oktatás, szabadidõ, turiz-
mus) használják. Nem szavatolja e társa-
dalmi csoportok képviselõinek, hogy jo-
gaik tartós érvényesítése érdekében be-

avatkozhassanak az erdõügyek alakítá-
sába. A törvénytervezet nem biztosítja a
társadalmi részvétel lehetõségét a szaki-
gazgatási eljárásokban sem.

A tervezet készítése és un. társadalmi
vitája során az elõterjesztõ csak az erdé-
szeti szakmai körök javaslatait vette fi-
gyelembe, kiszolgálva a rövid távon
elérhetõ nyereség maximalizálásában
érdekelt gazdálkodói igényeket. A elõ-
készítõk nem folytattak érdemi egyez-
tetést sem a környezet- és természetvé-
dõ szervezetekkel, sem a társadalom
egyéb csoportjaival, de még azokkal az
erdészeti szervezetekkel, erdõtulajdo-
nosokkal, erdõgazdálkodókkal sem,
akik a fenntartható erdõgazdálkodást
szorgalmazzák.

A tervezettel két ülésén, több órás vi-

ta során az Országos Környezetvédelmi
Tanács is foglalkozott, meghallgatva az
erdõgazdálkodásért és a természetvé-
delemért is felelõs tárca véleményét, ill.
az erdészeti és természetvédõ civil szer-
vezetek szakértõit. A tanács állásfogla-
lásában megállapította, hogy „az erdõ-
gazdálkodás új alapelveirõl megnyugta-
tó szakmai konszenzus nem alakult ki,
amelyre az új szabályozást lehetne felé-
píteni, ezért a testület nem javasolja a
kormánynak, hogy a törvénytervezetet
a parlament elé terjessze, csak alapvetõ
és koncepcionális változtatások után”.
Az elõterjesztõ figyelmen kívül hagyta
mind az Országos Környezetvédelmi
Tanács, mind a zöld szervezetek, mind
pedig a környezetvédelmi tárca ott el-
hangzott véleményét.

Mindezek tükrében, az erdõk ki-
emelt közjóléti szerepének és termé-
szetvédelmi értékeinek megóvása érde-
kében, a környezet és természetvédõ
civil szervezetek a törvénytervezet kon-
cepcionális átdolgozását javasolják.

Zöldek az erdõtörvény-
tervezettel szemben

* A kormány a törvénytervezetet T/6934 szá-
mon terjesztette be az Országgyûlés elé.

A több mint száz résztvevõnek Kiss Já-
nos (FVM) fõosztályvezetõ ismertette a
készülõ új erdõtörvénnyel kapcsolatos
elképzeléseket Tihanyban. A jelenleg
hatályos 1996. évi erdõtörvény életbelé-
pése óta például gyökeresen átalakult az
erdõgazdálkodás finanszírozási rendje,
megszûnt az erdõfenntartási járulék, épp
úgy, mint a nemzeti felújítás, telepítés tá-
mogatása is. Jelentõs tehernövekedést
jelentett a hatóság számára a mintegy
40%-os létszámcsökkentés. Kiemelten
kellett kezelni a kritikus méreteket öltõ
falopások kérdését is. Itt – úgy tûnik – si-
kerül egy 50-60 fõs erdõvédelmi õrszol-
gálatot „hadrendbe” állítani. Minden bi-
zonnyal javít a helyzeten az erdei faáruk
származáskövetését lehetõvé tevõ szár-
mazási, illetve mûveleti lap. 

Felhívta a figyelmet a magánerdõ-te-
rületek jelentõs növekedésére és a
szektort érintõ új szabályokra. Megszû-
nik az éves üzemterv, bevezetik a ter-
mészetességi kategóriákat.

Fekete Szabolcs, a FALCO Zrt. fabe-
szerzési vezetõje bejelentette, hogy
ezentúl a mohácsi falemezgyártóval kö-
zösen szerzik be az alapanyagot, me-
lyet személy szerint õ koordinál. 

Mihucz György levélben értesítette a
tanácskozást az újkígyósi falemezüzem
válságos helyzetérõl.

Zatik József ügyvezetõ igazgató elõ-

adást tartott a darabonkénti, vonalkódolt,
lombos fûrészáru interneten való értéke-
sítésének lehetõségérõl. Megoldották,
hogy a lombos fûrészárut akár rakatos té-
telben, de szálanként is lehet náluk inter-
neten rendelni, a tételeket kívánságra
házhoz szállítják. Ismeretei szerint ez a
kiszolgálási mód egyedülálló a világon.

Az erdei apadék aprításáról és a szállí-
tás gyakorlati tapasztalatiról Jákli Csaba
ügyvezetõ igazgató tartott elõadást, mely-
ben többek között kiemelte, hogy a tûzi-
faválaszték 1 méterrõl 2-3 méter hosszra
való emelésével meggyorsult a termelés,
rakodás. Cége mára 35-40 ezer köbméter
anyagot mozgat, az aprítógépük kapaci-
tása évi 25 ezer tonna. Rámutatott, hogy
ausztriai példák alapján a fatüzelésû fûtõ-
mûvekbe hozzávetõleg 50 km-es körzet-
nél messzebbrõl nem szabad szállítani.

Az elõadássorozatot Németh László
ügyvezetõ igazgató zárta, ismertetve Len-
tiben mûködõ cégének gyártásfejleszté-
sét, a 2001-ben megindult faház és
egyéb gyártott termékeik gyártását, ki-
emelve a térségben mûködõ asztalosok-
kal való alkalmankénti összefogást. Ez
utóbbit hiányolja a vidék iparosaival kap-
csolatban, valamint sajnálkozását fejezte
ki, hogy nincs elég szakmunkás.

Mõcsényi Miklós titkár a FATÁJ Hírle-
vél jelentõségérõl számolt be.

(FAGOSZ Híradó)

A 35. FAGOSZ konferenciáról 
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A WWF Magyarország közölte, hogy
34 környezet- és természetvédõ ci-
vil szervezet arra kéri az Országgyû-
lést, tegyen lépéseket annak érde-
kében, hogy a kormány visszavonja
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló törvény-
tervezetet. „A zöldek szerint a terve-
zet olyan mértékben csökkenti a
hatósági jogköröket és liberalizálja
az erdõgazdálkodás szabályait,
amelyek az erdõk védelmét és a ter-
mészeti értékek megõrzését veszé-
lyeztetik.” (MTI)

Itt ismét bûzlik valami. Szerintem a
civil szervezeteknek félrevezetõ módon
megmagyarázták, hogy az erdõ tarta-
mos fenntartását veszélyezteti a kor-
mány általi majdani Erdõtörvény-terve-
zet elõterjesztése.

A spekulánsok célja az, hogy az er-
dõknek egy kiválasztott részét el kell
venni azoktól, akik korábban évszázado-
kon keresztül kezelték; az utóbbi idõben
több mint 140 éve az Erdõtörvény elõírá-

sai szerint. A tulajdonjogot (kezelést) át
kell adni az új szemléletû kezelõknek,
akiknek az erdõ életével kapcsolatos is-
merete még ki sem bújt a tojásból.

Az a téves nézet lett úrrá, hogy az er-
dõ ilyen irányú birtokbavétele mint a
környezet és természetvédelem megha-
tározó eleme a feladatát csak így tudja
teljesíteni.

A megfelelõ táblák kirakásával fen-
nen hirdethetik, íme a jól végzett mun-
kájuk gyümölcse.

Az erdészek nem beszéltek, hanem
cselekedtek az erdõk gazdasági és imma-
teriális feladatának teljesítése érdekében.

Az erdésztársadalomra sértõ, az er-
dõre pedig káros a manipulált alapú
cselekedet.

A környezetvédelemnek az erdõn kí-
vül van igen sok tennivalója, de ott ke-
vésbé látványos a munka. Pl. a már sza-
kállt növesztett garéi veszélyes hulladék
elszállítása és hasonló károsítás megelõ-
zése. Ivóvizek védelme. Az ipari és ház-
tartási hulladék kezelése. A káros gázok
kibocsátásának csökkentése. A zajárta-

lom fékezése. A szántók élõ edafonjának
fenntartása. A vegyszerek káros hatásá-
nak vizsgálata. Az éghajlatváltozás ked-
vezõtlen alakulásának rögzítése, fékezé-
se. Klónozott szaporítóanyag kiszûrése.

Lakossági szennyvizek összegyûjtõ he-
lyeinek vizsgálata, a kórokozók terjedésé-
nek minimumra csökkentése érdekében.

Nagyon fontos az erdõnek az élõlé-
nyekre kifejtett nélkülözhetetlen hatása,
de nem mondhatunk le a faanyag felhasz-
nálásáról sem. Van tehát környezetvédel-
mi feladat sok, és a költségeket inkább a
fentebb jelzett feladatra kellene fordítani,
nem az erdõ átvételére koncentrálni.

Az a javaslatom, hogy a civil szerve-
zetek a környezetvédelemmel kapcso-
latosan hallgassanak a megtapasztalha-
tó valóságra, a félrevezetõk kiszûrésére.

A gáncsoskodás helyett inkább az er-
dészekkel való együttmûködést tartom
szükségesnek az eredményesebb mun-
ka érdekében.

Dr. Sipos Árpád
környezetvédõ és tájrendezõ 

szakmérnök

„Abcúg” Erdõtörvény??

Vigyázó szemetek Kínára vessétek!
Erdészszakmai kiutazás KÍNÁBA 

· látogatás a Pekingi Erdészeti Egyetemen, 
· a Kormányzati Erdészeti Adminisztrációs Minisztériumban, valamint 
· a Kínai Erdészeti Tudományos Kutatóintézetnél,
· a CHANGSHA-i helyi erdõgazdaságnál. (Csak a B programban!)

A. Kiutazás idõpontja: 2009. február 23–március 2. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 6.)
vagy 2009. március 9–16. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 23.) 
(Idõtartam: 8 nap/ 5 éj+2 éj a repülõn)

B. 2009. február 23–március 6. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 6.)
vagy 2009. március 9–20. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 23.)
(Idõtartam: 12 nap/ 9 éj+2 éj a repülõn)

Utazás: repülõvel és autóbusszal · Ellátás: félpanzió · Elhelyezés: 4* szállodában · Idegenvezetés: magyar nyelvû idegenvezetõ Budapestrõl

Részvételi díj:
A. 348 900,-Ft/fõ+ÁFA* · Repülõtéri illeték: kb. 89 000,-Ft/fõ · Vízumdíj: 12 000,-Ft/fõ, Egyágyas felár: 59 900,-Ft/fõ
B. 599 900,-Ft/fõ+ÁFA* · Repülõtéri illeték: kb. 89 000,-Ft/fõ · Vízumdíj: 12 000,-Ft/fõ, Egyágyas felár: 99 900,-Ft/fõ

A részvételi díj tartalmazza: a BUD-PEK-BUD repülõjegyet, a transzfereket, a programokat, a szakmai látogatásokat, a szál-
lást, az ellátást, a magyar nyelvû kísérõ  idegenvezetõ díját. 
A részvételi díj nem tartalmazza: a repülõtéri illetéket, vízumdíjat (a vízumkérelmeket már indulás elõtt legalább 24 nap-
pal el kell juttatni irodánkhoz 1 db színes igazolványképpel és a vízumdíjjal, a vízumügyintézés késedelmi felára 12 000
Ft/vízum), borravalókat (kb.5-6 USD/fõ/nap), a biztosításokat, a fakultatív programokat és a felárakat.

A részvételi díjat min. 10 fõ részvétele esetén tudjuk biztosítani. Kisebb létszám jelentkezése, illetve jogszabályválto-
zás esetén a részvételi díj összege módosul. 
Az árfolyamváltozás ingadozása befolyásolhatja a repülõtéri illeték, illetve a részvételi díj összegét. 

További részletek, egyéb ajánlatok és jelentkezési lap: www.erfatours.hu, e-mail: erfatour@qwertynet.hu
* a 2009. évi ÁFA törvény szerint
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Nouriel Roubini, a jelzálogpiacról kiin-
duló válságot elõre látó „válságpro-
fesszor” szerint igen komoly recesszió
közepén vagyunk, ami még az egész jö-
võ évben (2009) is kitart majd, és a
helyzet még romlik is, mielõtt megindul
a talpra állás.

Ha a fenti állítás igaz, és sajnos igaz-
nak látszik, hogyan hat a magyarorszá-
gi „fa-vertikumra”?

A gazdasági elemzõk a fejlett világ
gazdaságainak visszaesését, a fejlõdõ
világ gazdasági növekedésének jelen-
tõs lassulását jelzik elõre.

A 2009. évi költségvetés Magyarország
nemzeti jövedelmének 1 %-os visszaesé-
sével számol, a független elemzõk 3 %-ot
is valószínûsítenek.

A magyarországi építõipari termelés
már a 2008. évben is jelentõs csökke-
nést szenvedett el, ez a I-III. negyedév-
ben 9% volt. A magasépítõ-ipar a hite-
lek drágulásának és a kihelyezési feltéte-
lek szigorodásának következtében a ke-
reslet visszaesésével és további zsugoro-
dással kénytelen számolni 2009-ben is.

A munkában állók reáljövedelmé-
nek, így vásárló erejének csökkenését
az év végi bértárgyalások ugyan nem
jelzik elõre, de az elõjelzések a munka-
nélküliség jelentõs növekedésével szá-
molnak. A médiában megjelenõ válság-
kommunikáció valószínûleg megtakarí-
tásra és a halasztható fogyasztás elha-
lasztására ösztönözi az embereket.
Összességében ez a hazai vásárlóerõ
csökkenését valószínûsíti.

Az építõipari beszállító fafeldolgozó
iparágak piaca csökken. A lakossági
piacra termelõ bútoripar sem tudja
megismételni 2008 elsõ felének jelentõs
termelés bõvülését a hazai és az export
kereslet szûkülése miatt.

Fõ exportpiacunkon – Németország-
ban – a gazdaság 3 %-os zsugorodását is
valószínûnek mondta Angela Merkel
kancellár asszony.  Az eurózóna többi
gazdaságának sincsenek érdemben
jobb kilátásai a 2009-es évre. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy a meghatározó export-
piacunkon csökkenõ keresletre és erõ-
södõ versenyre számíthatunk. Számolni
kell a meg nem engedett, de a valóság-
ban több formában megjelenõ protek-
cionizmussal az EU-piacokon is.

A keresletcsökkenésbõl következõ
ipari termelés-zsugorodás jelentõsen ront-

ja az iparifa fûrész- és furnéripari elhelye-
zési lehetõségét, ami a minõségi igény nö-
vekedése mellett az árak lefelé mozdulá-
sát idézi elõ. Az árak és a mennyiségi el-
helyezési lehetõség csökkenése mellett a
fafeldolgozó üzemek fizetõképességének
megbízhatósága is romlik.

A sarangolt választékok piacán talán
nem annyira borúsak a kilátások, mint a
magasabb rendû választékoknál. A lap-
lemezipar területérõl kiesõ mennyisé-
gek elhelyezését a cellulózipar és az
energetikai felhasználás talán egyensú-
lyozni tudja. 

A cellulózipar kereslete a kemény-
lombos papírfa iránt a közép-európai
térségbõl növekszik, mert a kelet-euró-
pai beszállítás csökkenõben van – az
ottani feldolgozó kapacitások kiépülése
és a szállítási költségek emelkedése
miatt. A keresletnövekedés azonban az
ár stagnálása vagy lemorzsolódása mel-
lett történik.

Stabil és 2012 végéig kiszámítható
keresletet jelent a hosszú távú szerzõ-
désekkel biztosított tûzifaszállítás a
„nagy” erõmûvek részére. A mennyiség
és az ár kiszámítható a szerzõdésben
résztvevõk számára. A hosszú távú
szerzõdéssel nem rendelkezõ szállítók
stagnáló, esetleg csökkenõ árra számít-
hatnak az erõmûveknél. Jelentõsen
megzavarhatná a piacot valamelyik erõ-
mû csõdje. Erre az eshetõségre utaló je-
lek pillanatnyilag nem látszanak, ill.
nem hallani róla.

A legnagyobb tömegû választék – a
lakosság felé értékesített egységes tûzi-
fa – iránti kereslet és az ára számos té-
nyezõ függvénye. Napjainkra a tûzifa, a
hõértékre vetített fogyasztói ár alapján a
szén mellett a legolcsóbb háztartási fû-
tõanyaggá vált. 

A 2008. évi, a KSH által publikált át-
lagárakat figyelembe véve a tûzifából
elõállított hõ egysége 2,2 Ft/MJ-ba ke-
rült. Ugyanennek a hõmennyiségnek az
ára földgázból elõállítva 3,2 Ft. (Az utol-
só negyedévben érvényes, támogatás
nélküli gázáron ugyanez már 3,9 Ft/MJ.) 

A magyarországi egyedi fûtésû laká-
sok hõigényének elõállításában is meg-
határozó szerepet játszik a vezetékes
földgáz. Az átlagosnak tekinthetõ 70
ezer MJ/év fûtési hõigényû háztartás
esetében az éves (földgáz-tûzifa) árkü-
lönbség 2008-ban 70 000 Ft volt, az

utolsó negyedév érvényes áraiból kal-
kulálva éves szintre ugyanez cca. 108
ezer Ft.

Ez az árkülönbség egyre több csalá-
dot elgondolkodtat és ahol az mûszaki-
lag megoldható, alternatív fafûtést ala-
kítanak ki.

Nagy kérdés, hogy a kõolaj-ár által
vezérelt földgáz-ár hogyan alakul a la-
kossági fogyasztói ár szintjén. Az im-
portált gáz árát folyamatosan az elmúlt
kilenc hónap kõolaj ára határozza meg.
A földgáz fogyasztói ára jelenleg ható-
sági ár, ami valamilyen szinten eltérített
az import gáz beszerzési árától. Nyilvá-
nos piaci információk szerint a lakossá-
got ellátó gázimportõrnél az import gáz
árától eltérített hatósági ár miatt 100
milliárd Ft nagyságrendû veszteség ala-
kult ki az „árolló” miatt az emelkedõ
importár idõszakában.

A jelenlegi jelentõsen csökkent kõo-
laj-ár folyamatosan csökkenti az import
gáz beszerzési árát. Ez viszont a fo-
gyasztói árban addig nem jelenik meg,
amíg a gázimportõr vesztesége ki nem
egyenlítõdik. Addigra viszont a kõolaj
világpiaci ára valószínûleg felfele moz-
dul a jelenlegi nyomott árról és az im-
portált földgáz ára által meghatározott
fogyasztói ár nem esik a jelenlegi ár-
szint alá. Következésképpen: a gázból
és a fából elõállított hõ ára közötti kü-
lönbség a gázár miatt nem csökken.

Valószínûsíthetõ a tûzifa iránti kereslet
fokozódása (különösen, ha legalább átla-
gos hõmérsékletû tél lesz az idei) 2009-
ben, és az ár minimális emelkedése.

Milyen lehetõség látszik a fapiacon
az erdõgazdálkodók számára, hogy a
jövedelmi pozíciójuk ne romoljon je-
lentõsen?

Az iparifa-piacon a fizetõképes ke-
reslet igényeinek való maximális meg-
felelés esetén is valószínû a forgalom és
az árszínvonal csökkenése.  

A várhatóan valamelyest növekvõ tû-
zifapiacon sem lehet számítani az árak
elmúlt évekhez hasonló növekedésére. 

Fedezetnövelési lehetõség a keres-
kedelmi lánc kihagyása a tûzifa-értéke-
sítésbõl, a közvetlen lakossági értékesí-
tési csatornák kialakítása.

Ahol erre lehetõség van, a tûzifa mi-
nõségû erdõk és a csak tûzifát adó ne-
velõvágások közvetlen lakossági érté-
kesítésben, „szedd magad” módszerrel
való használat szintén növelheti a fafe-
dezetet.

Mizik András
kereskedelmi és innovációs 

fõmunkatárs
Ipoly Erdõ Zrt.

Gazdasági recesszió… 
Fapiaci recesszió?
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A VADEX Mezõföldi Zrt. Fejér megye
állami erdõterületeinek nagy részén
gazdálkodik összesen 19 ezer ha-on.
Feladata, hogy megfeleljen az erdõtõl
elvárt hármas funkciónak, nevezete-
sen a gazdasági, a jóléti és a környe-
zetvédelmi célnak. Az elvárással
együtt azonban szinte kizárólag a gaz-
dasági, elsõsorban a faanyag tekinte-
tében hajlandó az értékét megfizetni,
és ebbõl a bevételbõl kell finanszíroz-
ni a másik két igényt is. 

Föld – mint termelõeszköz
Az erdõ a termõföld hasznosításának
egyik formája, amely közgazdasági megfo-
galmazásban egy sajátos termelõeszköz,
és a többitõl eltérõ tulajdonságokat mutat. 

Az egyik legfontosabb tulajdonsága,
hogy a rendelkezésünkre álló földterü-
let véges.

A termõföld helyhez kötött, térben
nem mozgatható, a termelési és biológiai
folyamatok összekapcsolódása jellemzi,
továbbá nagyon eltérõek a minõségi kü-
lönbségek, lassú tõkekörforgás stb.

A földnek, mint termelõeszköznek a
többitõl eltérõ kiemelt tulajdonsága an-
nak vagyonmegõrzõ képessége.

Földtörvény – birtokpolitika
Magyarországon az 1994. évi LV törvény
adja meg a termõföldre vonatkozó elõí-
rásokat. A birtokpolitika mozgásterét el-
sõsorban a föld tulajdonszerzésének
szabályai határozzák meg, amely köztu-
dottan jelenleg elsõsorban 5. § magánsze-
mélyeknek 300 ha nagyságú, vagy 6000
AK értékben engedi meg a földvásárlást,
és teljesen kizárja 6. § a jogi személyeket.

Erdészeti birtokpolitika
Európa élen jár az erdészeti politika regio-
nális koordinációja fontosságának a felis-
merésében, és 1990-ben létrehozta az Eu-
rópai Erdõk Védelmének Miniszteri Kon-
ferenciáját, amely azóta többször megis-
métlõdött, és önkéntes kötelezettség-vál-
laláson alapuló határozatokat hozott. 

2004. évben a Kormány elfogadta a
Nemzeti Erdõprogramot, amely széles-
körû társadalmi egyeztetéssel jött létre,
az erdõvel való gazdálkodás hosszú tá-
vú céljait tûzi ki. 

Ennek fõbb pontjai:
– Állami és magánerdõ-gazdálkodás

fejlesztése. 
– Erdõtelepítés és szerkezetátalakítás,
– Természetvédelem.
– Fenntartható vadgazdálkodás.

Racionális fahasznosítás
Az erdõ sajátos szerepét jelzi, hogy – a
termõföld egyik mûvelési ágaként – ön-
álló törvény, az erdõtörvény szabályoz-
za a hasznosítását az 1996. évi LIV. Ez a
törvény már az európai jogharmonizá-
ció jegyében született.

Az erdészeti birtokpolitikának ki-
emelt szerep jut a tartamos erdõgazdál-
kodás fenntartásában az EVT 3. § (1)be-
kezdésben külön deklarált nemzeti er-
dõvagyon gyarapításában.

A környezet állapotának javítása ér-
dekében támogatja az új erdõtelepítést,
a meglévõk fenntartását, védelmét. Mi-
nimális elvárás az, hogy az erdõterület
ne csökkenjen. 

Az erdõgazdaság jelenlegi jogi
helyzete:

Az erdõgazdaságok jelenleg állami tulaj-
donban lévõ földterületen gazdálkodnak
ideiglenes vagyonkezelõi szerzõdéssel.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy min-
den birtokpolitikai ügyben be kell kérni
a tulajdonosi jogok gyakorlójától az en-
gedélyt, még az erdõtelepítésekhez is.
2008. január 1-jével megalakult a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Így cégként
is és a vagyonkezelt földek tekintetében
is egy kézbe tartozunk. Az általunk ke-
zelt földek után vagyonkezelési díjat kell
fizetnünk a tulajdonosnak.

Az erdõgazdaságok a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tósága által elkészített 10 évre szóló
üzemtervek alapján dolgoznak, ame-
lyeket a korábban említett szempont-
rendszerek érvényesítésével állítanak
össze, és az ebben szereplõ kötelezõ
elõírásokat a gazdálkodónak maradék-
talanul végre kell hajtani, akármennyibe
is kerül. 

Az alábbiakban a 100%-ban állami
tulajdonú erdõgazdaság mindennapi
életében felmerülõ néhány birtokpoliti-
kai problémát ismertetek, és azok meg-
oldására tehetõ intézkedéseket.

Földvásárlás
A fenti törvényi ismertetés alapján
egyértelmû, hogy jogi személy nem vá-
sárolhat földterületet.

A legégetõbb problémát a törvény-
ben is deklarált együttes földhasznosí-
tás, koncentráció kialakíthatóságának a
hiánya okozza.

Vannak beékelõdõ idegen tulajdon-
ban lévõ földterületek az általunk ke-
zelt erõterületekbe, amelyeknek a hasz-

nosítása, megmûvelése probléma ne-
künk, probléma a tulajdonosnak.

Miután nem tudunk földet vásárolni,
és a problémát véglegesen megoldani
ezért az alábbi lehetõségekbõl választ-
hatunk.

A/ Nem csinálunk semmit, és várunk
hátha történik valami.

B/ Földbérleti szerzõdést kötünk
hosszú távra.

Miután kényszermegállapodásról
van szó, nem tudunk egyenlõ piaci sze-
replõként tárgyalni, ezért adott esetben
irreálisan magasra szökhet a bérleti díj.

Nemcsak a beékelõdõ területekre
lenne szükségünk, hanem a gazdálko-
dásunkhoz szükséges egyéb terület
megszerzésére is. 

Jelentõs korlát, hogy az erdõtörvény-
ben deklarált erdõtelepítésre szánt sza-
bad területet sem tudunk vásárolni,
amelyen erdõt telepíthetnénk, pedig a
környezetünkben számos erre alkalmas
földterület lenne. 

Van a térségben eladó erdõ is, ame-
lyet szakmailag jól tudnánk kezelni, de
nem tudjuk megvásárolni. Erdõ eseté-
ben a hosszú távú bérlet sem megoldás,
hiszen az átvett vagyontárgy megõrzé-
sérõl gondoskodni kell, olyan állapot-
ban visszaadni, amilyenben volt a bér-
bevételkor nem lehet. Így a késõbbi jo-
gi problémák, veszekedések, szakértõi
nyilatkozatok pro-és kontra történõ há-
borújának elkerülése végett a bérleti
hasznosítást nem tudtuk elfogadni.

Földeladás
A vagyonkezelési státuszból fakadóan
értelemszerûen értékesítéshez nincs jo-
gosultságunk. Gyakorlatilag erdõ eseté-
ben a vagyonkezelési területünkön er-
dõ értékesítése nem történt. Fejér me-
gyében az önálló hrsz-ú kisebb, idegen
területekbe beleékelõdõ, vagyonkezelõ
nélkül lévõ erdõfoltok árverés útján tör-
ténõ értékesítése esetleg szóba jöhet,
hiszen a megyénkben jellemzõ a szétap-
rózott erdõborítottság. Ezt jól jellemzi,
hogy amíg az országos erdõsültség
20%, addig a megye erdõvel borított há-
nyada csak 12%.

Területcsökkenéssel járó változás ki-
zárólag a kárpótlás idején történt cé-
günknél. Ekkor a 19 ezer ha erdõterüle-
tünkbõl mintegy 20 községhatárban
összesen 300 ha. 

Meg kell említeni, hogy volt olyan
erdõgazdaság, ahol egy teljes erdészet
területét jelölték ki kárpótlásra, amely

Erdészeti birtokpolitika a gyakorlatban 
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aztán a tulajdonosi szétaprózottság
okán erõsen leromlott állapotba került. 

Akkoriban nagy kereslet volt az erdõk
iránt, ebbõl fakadóan rengeteg osztatlan
közös tulajdonú hrsz. alakult ki, amely
aztán késõbb gátja lett az erdõk kezelésé-
nek. Sokan még máig sem tudtak eleget
tenni az EVT elõírásainak, és nem jelent-
keztek be erdõgazdálkodónak. 

Birtokösszevonási földcsere
Ez a forma mûködik magánszemély és
az állam között is, azonban igen
hosszadalmas.

Rengeteg elõírást kell betartani, na-
gyon sok hatósági hozzájárulást kell be-
szerezni, több évig tart.

Van azonban pozitív példa is, amikor
természetvédelmi célú közalapítvány ál-
tal megvásárolt földterület cserélt gazdát
a Zámolyi medencében védelemre ter-
vezett állami erdõterületre. Ebben az
esetben a szerzõdés gyorsan megszüle-
tett. Ez a tranzakció „a kivétel, amely
erõsíti a szabályt” kategóriába tartozik.

Szolgalmi jogok
Egészen az elmúlt idõszakig hosszú eljá-
rás elõzte meg állami földterület igény-

bevételét vonalas létesítmények, adott
esetben közcélú beruházások megvaló-
sulásához. A kérelmezõ a vagyonkezelõi
hozzájárulás birtokában már a helyi
MNV Zrt. területi irodájában tud a szol-
galmi joghoz engedélyt kérni, így nagy
örömünkre ezzel az intézkedéssel sok-
kal gyorsabbá vált az ügyintézés. 

Magánerdõ-gazdálkodás
A magántulajdonú erdõk többsége az
1989-es rendszerváltás után került sze-
mélyi tulajdonba. 

A mintegy két millió hektár erdõterü-
letbõl 820 ezer ha van magánkézben,
amelyben kisebbrészt egyéni gazdálko-
dók dolgoznak, nagyobbrészt azonban
valamilyen társult formában erdõbirto-
kossági társulatok, gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek mûködnek.

Az egyéni gazdák átlagterülete 3 ha,
erdõbirtokossági társulásoké kb. 100
ha, az átalakult régi szövetkezetek átlag-
területe 230 ha.

A kedvezõtlen birtokszerkezet hátrá-
nyát is lehet kezelni az integrátori szer-
vezettel valamilyen szinten. Ennek elsõ
lépcsõje a szakirányítás, ezt követõen
az életképes üzemméretet részben bir-

tokkoncentrációval, részben szolgálta-
tás nyújtásával, részben haszonbérlettel
lehet elérni.

Hazánkban az egyéni gazdálkodó ki-
vételével minden gazdálkodási formában
elválik a tulajdonostól a gazdálkodás.

A vidék népességmegtartó erejének
szempontjából fontos – nyugaton oly
népszerû – családi gazdálkodás nem
olyan erõs, hogy arra hosszú vágásfor-
dulójú erdõgazdálkodást alapozni le-
hessen.

A jövõ útja lehetne egy lazább, a
munkavégzésre alapuló szolgáltatás ki-
alakulása, így a tulajdon megmaradhat-
na, és a munka is szakszerûen kerülne
elvégzésre. Azt a szervezet a támogatást
is magánszemélyre lebontva tudná
igénybe venni.

Sajnos nálunk a közösségi gazdálko-
dás rossz élményei nagyon mélyek,
ezért talán a nagyobb területtel rendel-
kezõ nagygazdák összefogásával lehet-
ne indítani, amelyhez aztán – látva an-
nak jó mûködését – csatlakozhatnának
a kicsik is.

Emmerlingné Köhler Marietta
VADEX Mezõföldi Zrt.

igazgatási osztályvezetõ

Az elmúlt esztendõben a Magyar Tudományos Akadémia és az Or-
szágos Magyar Vadászkamara szimpóziumot tartott a világhírû va-
dász életérõl és munkásságáról.   Az elhangzottakat a szervezõk ki-
adványban tették elérhetõvé az érdeklõdõk számára. A szerkesztõ,
Fáczányi Ödön kiváló munkát végzett. Belelapozva a könyvbe, bi-
zony számos tanulság horgad fel emlékeinkben, a magyar történe-
lem tragikus elmúlt évszázadáról. Aki olvasta, olvassa a híres vadász
kalandjait, csak keveset tud meg az igazi Kittenberger életérõl, sors-
fordító eseményekrõl, hazai közállapotokról. A kiadvány nem hiá-
nyozhat egyetlen vadászvénájú olvasó könyvespolcáról sem, mely
beszerezhetõ az Országos Vadászkamaránál. Kuriózumként enged-
tessék meg bemutatni a nagy vadász ezüst cigarettatárcáját (dózni),
mely e sorok írójának tulajdonában van. 

Pápai Gábor

Kittenberger Kálmán élete és munkássága 
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Erre az ötnapos horvátországi prog-
ramra Prof. Dr. Ante Krpan zágrábi
professzor meghívására kerülhetett
sor, aki már több mint egy évtizede lát
vendégül egy-egy magyar évfolya-
mot, és gondoskodik a változatos
szakmai programról. Ilyen meghívá-
sokra magyar részrõl is sor került. Egy
esetben az UTILIS Kft., azaz Bánó
László ügyvezetõ jelentõs támogatása
alapján fogadtuk a zágrábi erdõmér-
nök-hallgatókat. A hazai programokat
Rumpf János professzor készítette elõ
és vezette, az egyetem és a megláto-
gatott erdõgazdaságok jelentõs támo-
gatásával.

Régi hagyománya van ennek a köl-
csönös látogatásnak. 1966-ban Majer
Antal professzor szervezte és vezette a
tanulmányutat. 

Visszatérve az idei útra, a soproni
szervezõ Kaszala Judit erdõmérnökje-
lölt, a kapcsolatteremtõ Rumpf János, a
tanulmányút vezetõje pedig Krpan pro-
fesszor volt. 

Határproblémák miatt nagy késéssel
érkeztünk Zalesinába, a Zágrábi Egye-
tem kutató- és gyakorlati bázisára, ahol
a bázis történetének, környezetének és
feladatainak ismertetésére került sor. 

A program egyik leglátványosabb
szakmai bemutatóján, Crni Lug mellett,
a Gorski kotar hegység közepén talál-
ható Risnjak Nemzeti Park meglátogatá-
sakor – az NP igazgatójának, Ivan Mal-
nar úrnak a tájékoztatása után – bejár-

tuk a 4,5 km-es tanösvényt, ahol 23 ál-
lomáshelyen, tájékoztató táblákon lát-
hattuk és olvashattuk (horvát és angol
nyelven) az erdõnek és élõvilágának,
valamint az erdõgazdálkodásnak min-
den fontosabb, érdekesebb tulajdonsá-
gát, tevékenységét. A zömében évszá-
zados jegenyefenyõ-állományok óriási
fái és a különleges lágyszárúak mellett a
medve, a farkas és a hiúz jelenléte teszi
értékessé a területet. Menet közben bõ-
vebb tájékoztatást kaptuk Krpan pro-
fesszortól és a helyi biológus hölgytõl,
Renáta Barics szakszerû fordításában. 

A közeli kísérleti területek megtekin-
tése következett, ahol a hosszú távú ál-
lománynevelési vizsgálatok eddigi
eredményeit ismerhettük meg. Ekkor
érkezett hozzánk Zágrábból Krpan pro-
fesszor utódja, dr. Tomislav Poršinsky
docens, akivel a további hasonló
együttmûködés célszerû megoldásairól
tárgyaltunk.

A Delnicei Erdõgazdaság Mrkopalji
Erdészetének területén vettünk részt fa-
használati bemutatón. Természetesen a
helyi szakemberek részletes tájékozta-
tást adtak a gazdaság minden alapvetõ
tevékenységérõl, az erdõrendezésig és
a természetvédelemig terjedõen. Né-
hány óriási jegenyefenyõ ledöntése al-
kalmat adott a magyar és a horvát fa-
döntési technológia elõnyeinek és hát-
rányainak egybevetésére is. 

Az erdõgazdaság Lovaèki Dom nevû
vadászházába hívott meg minket ebéd-

re Blado Surl igazgatóhelyettes, de elõt-
te a szomszédban lévõ vadas parkot is
meglátogathattuk. 

Egy közeli magán fafeldolgozó üzem
(FINVEST-CORP) megtekintése volt a
délutáni szakmai program Gerovoban,
ahol a tulajdonos, Zeliko Pizent maga
vezetett végig a korszerû gépsorokon,
egészen a rétegelt, ragasztott, tömbösí-
tett termékeket gyártó csarnokig. 

Vacsorára a Gerovoi Erdészet vendé-
gei voltunk a Lovaèka kuèa nevû va-
dászházban, ahol Titó marsall is meg-
fordult medvevadászatai során. Még
megszokott szobáját is megtekinthettük
az épületben, és meglepett annak puri-
tán berendezése. 

Másnap a Plitvicei-tavak Nemzeti
Parkba utaztunk, ahol a helyi természet-
védelmi felügyelõ adott tájékoztatást a
természeti világörökség (UNESCO) eme
gyöngyszemérõl. 

Tovább utaztunk Noviba. Útközben,
Senj (Zengg) városa felett még megte-
kintettük a múlt század elején végrehaj-
tott kopárfásítás eredményét, melynek
köszönhetõen megszûnt a várost ko-
rábban árvízzel és kõfolyással romboló
természeti katasztrófák sora. 

Abbázia (Opatija): rövid tájékozta-
tást kaptunk a tengerpart e részének
különleges növényzetérõl, megtekintet-
tük a luxusszállókból álló belvárost és a
botanikus kertet. Hosszú buszutazás
következett a Zágrábtól délre található
Jastrebarskoi Erdészeti Kutatóintézetbe
(megfelel a hazai ERTI-nek, mellyel
szoros kapcsolatot ápolnak, és felsõfo-
kon nyilatkoztak a magyar kollégák ku-
tatási eredményeirõl). 

Az intézet épületei mellett található
csemetekerten és a kísérleti parcellákon
átsétálva érkeztünk az asztalokkal, pa-
dokkal ellátott, oldalt nyitott faházba,
ahol az intézet igazgatója, dr. Miroslav
Benko ismertette a kutatóhely tevé-
kenységét és eredményeit, majd Tibor
Littvay magyarul számolt be a fõosztá-
lya munkájáról. 

Itt köszöntünk el Krpan professzor-
tól és tolmácsnõnktõl, valamint a helyi
vendéglátóinktól, és késõ délután in-
dultunk haza, Sopronba. Másnap a dip-
lomák átvétele koronázta meg ezt a
gazdag programmal tarkított hetet. Rö-
videsen kezdõdhet a szakmai gyakorlat
hétköznapi feladatainak végrehajtása,
melyben a Horvátországban szerzett ta-
pasztalat is segíteni fog.

Kaszala Judit, Rumpf János

Friss diplomások tanulmányútja
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Mesics Ferenc, Vas megyei erdészeti
szakirányító pályázatot nyújtott be az
erdõk közjóléti célú védelmét és bõví-
tését szolgáló feladatok ellátásának cse-
kély összegû (de minimis) támogatásá-
ra szóló pályázatra.

A pályázat célja a hazánkban törté-
nelmi múltját tekintve kuriózumként
említhetõ õrségi és vendvidéki kispa-
raszti szálaló erdõgazdálkodás, továbbá
a nagyüzemi természetközeli erdõgaz-
dálkodás és a Pro Silva-módszerek
összehasonlítása és alkalmazásuk be-
mutatása volt.

A sikeres pályázat eredményeként
megvalósult háromnapos tanfolyam
szervezésében és lebonyolításában a
pályázón kívül számos szakember vett

részt, elsõsorban a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt., az Õrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a Vas megyei MgSzH Erdészeti
Igazgatósága dolgozói közül.

A résztvevõket a kétvölgyi közösségi
házban Mesics Ferenc, Nagy Imre
(MgSzH) és Doncsecz András (polgár-
mester, Kétvölgy) köszöntötte.

Hován István Iván (MgSzH) a térség
vend népcsoportjának részletes történel-
mét ismertette, majd a kisparaszti szála-
lás történeti vonatkozásaira utalt. Ezt kö-
vetõen az MgSzH részérõl a közelmúlt és
a jelen erdõtervezési, hatósági és támo-
gatási gyakorlatát ismertette Nagy Imre
igazgató, Balogh Csaba igazgatóhelyet-
tes és Kelemen Géza osztályvezetõ.

Rendkívül fontos témát járt körbe

Nagy Imre: „Vadgazdálkodási kérdések
az átalakító és szálaló üzemmódú er-
dõkben” címû elõadása. Leszögezhetõ,
hogy a szálalás nagyobb mértékû alkal-
mazásának legnagyobb akadályozója a
magas nagyvadlétszám lehet.

Végezetül Gyöngyössy Péter (Kerek-
erdõ Alapítvány): „Történeti szempon-
tok a vendvidéki és az õrségi erdõk ér-
tékeléséhez, különös tekintettel a ses-
sionális (erdõ-)gazdálkodásra” címû
elõadásában a jelen értékeléséhez mu-
tatott be fontos múltbéli tapasztalatokat.

A vendvidéki paraszti szálalás egy ér-
dekes példáját tekintette meg a résztvevõ
gárda a Kétvölgy 104-es erdõtagban. A
területet Balogh Csaba és Hován István
Iván mutatta be. A legfontosabb tapasz-

Szálalás az Õrségben és a Vendvidéken
Jövõnk a természetközeli erdõgazdálkodás

Bartha Dénes-Vidéki Róbert (szerk.):
A Bockerek-erdõ 

(Nyíregyháza-Sopron 2008. 1-272.
o.) (NYÍRERDÕ, Nyírségi Erdészet

ZRt. kiadása)

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állí-
tom, a könyv címét adó erdõ földrajzi
elhelyezkedését kevesen tudják. Nem
csoda, mert az ország egyik legtávolibb
zugában, a Tisza és a kárpátaljai ország-
határ között fekvõ Bereg megyei térség
egyik összefüggõ erdejérõl van szó.

Vegetációját a hatvanas években a
kiváló növényföldrajz tudós – Soó Rezsõ
– örökét elfoglaló Simon Tibor írta meg
„Északalföld erdei” c. könyvében, ám
ebben a mûben a hangsúly a növényvi-
lágon volt, kevés szó esett az erdõ élõ
és élettelen tényezõirõl, köztük kiala-
kult kapcsolatokról, állatvilágáról és
azokról a néprajzi, természeti értékek-
rõl, amelyek kiváló csalogatói az ún.
ökoturizmus híveinek.

Páratlan természeti ritkaságok van-
nak itt, az erdõt körülölelõ aprófalvak
tölgyfából készült haranglábaikkal, er-
délyi templomok fatornyos, fakazettás
mennyezetû templomai igazán megér-
demlik a táj és az erdõ felfedezését. Jó
érzékkel érzett rá erre Kaknics Lajos, a
NYÍRERDÕ vezérigazgatója, és hívott
meg oktatókat, kutatókat a térség vizs-
gálatára és eredményeiket tetszetõs kö-

tetbe gyûjtve a megjelenést is segítette
vállalata pénzeszközeivel. Mindez a jö-
võbe is látó, gondos gazdára utal, aki
tudja, hogy a Nagy-Alföld egy többé-
kevésbé bolygatatlan, õsi állapotában
megmaradt részének bemutatását tá-
mogatnia kell, hiszen ilyen adottságok
már alig maradtak ránk, megõrzésük el-
sõrendû feladat.

A könyvet Kaknics Lajos bevezetõje
nyitja, majd a soproni Termõhelyisme-
rettani Tanszék docens-triója (Bidló
A.–Heil B.–Kovács G.) mutatja be az
élettelen környezet hidrogeológiai és ta-
lajtani viszonyait. Ebbõl a sorból a klíma
sajnos kimaradt, pedig ez is külön feje-
zetet érdemelt volna. Igaz, a fontosabb
adatai megjelennek más fejezetekben.

A vegetáció elemei között gyakorta
elhanyagolt moha-, zuzmó- és gomba-
világa is megjelenik erre szakosodott
kutatók (Szûcs P.–Tóth H.–Rimóczi J.)
tollából.

Ezt követi a két szerkesztõ részletes
leírása az erdõ- és mocsárvilág növé-
nyeirõl, fafajairól. Teljesen újszerû a
több részre tagolódó erdõ egyes eleme-
inek helyi elnevezését feltáró fejezet.
Ilyennel eddig Majer Antal bakonyi ti-
szafás kötetében találkoztunk.

Az állatvilágot csiga-faunára, rovarok-
ra, kétéltû és hüllõkre, madarakra, em-
lõsökre bontott részekben olvashatjuk.

Kellõ súllyal kaptak helyet az erdé-

szeti vonatkozások és az erdészeti ke-
zelés jövõbeli irányelvei. Ebben már az
élõ és élettelen természeti tényezõk
összekapcsolódásáról is olvashatunk,
valamint az erdõ eredetiségének meg-
õrzésére teendõ intézkedésekrõl is tájé-
kozódhatunk. Errõl nehéz lenne rövid
összefoglalást adni, ezért a fejezet utol-
só bekezdését szó szerint (Szalacsi Ár-
pád) idézem: „Meggyõzõdésem, hogy a
régmúltban alkalmazott helyi erdõgaz-
dálkodási eljárások továbbfejlesztésé-
vel és tudatos jövõbeli alkalmazásával
menthetjük meg térségi erdeink termé-
szeti értékeit, amelyek csak így marad-
hatnak meg az utókor számára.” Fele-
lõsségteljes és követendõ szép monda-
tok. Megvalósításukhoz sok sikert!

Végül egy személyes vélemény.
Örömteli feladat ilyen nagyszerû, szép
fényképekkel, táblázatos adatközléssel
és mutatós megjelenítésben készült táj-
ismertetõket olvasni. Legutóbb Balsay
Miklós hansági könyvét mutathattam
be, most meg ezt, az ország távolfekvõ
területérõl írott másik mûvet. Vannak
még hasonló, feltáratlan vidékek. (Né-
hány közülük: barcsi õsborókás, Or-
mánság, Duna-Tisza közi Õrjeg stb.)
Õszintén kívánom, hogy a már elké-
szült mûvek követõre találjanak, és eh-
hez ne maradjon el a helyi gazdálkodók
erkölcsi és anyagi segítsége.

Ajánljuk a könyvet azok kezébe,
akik a Nagy-Alföld õsi tájképét meg kí-
vánják ismerni és a vázolt munka fel-
dolgozási módját elsajátítani.

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés
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talat talán az lehet, hogy a magyarországi
viszonyok között elsõsorban a csoportos
szálalásnak van létjogosultsága.

A Rönök 12-es erdõtagban, erdõbir-
tokossági területen szép bükkös felújí-
tóvágást tekintettünk meg, végvágás
elõtti állapotában. 

Balogh Csaba, az MgSzH igazgatóhe-
lyettese „Az átalakító üzemmód módszer-
tani kérdéseirõl” címû elõadásának fõ té-
maköre a szálaló és az átalakító üzemmó-
dok nomenklatúrája, módszertana és
módszerei voltak a gazdálkodó és a gya-
korlati erdõtervezõ szemével nézve a dol-
gokat. Az elõadásban részletesen ismerte-
tésre kerültek a gazdálkodók választási le-
hetõségei, a követendõ eljárások, az álla-
potfelvétel a tervezés folyamata, a kezelési
tervek tartalma, a végrehajtás fõbb elemei.

Bakó Csaba, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. erdõgazdálkodási igazgatója
„Pro Silvától az átalakító üzemmódig”
címmel tartott elõadást. Bemutatta a Pro
Silva-módszert, mint az egyik lehetsé-
ges utat az állandó erdõborítású gazdál-
kodás palettáján, valamint a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. által bejárt utat, a ta-
nulás és tapasztalatgyûjtés lépcsõfokait,
amíg üzemi körülmények között is be-
vezetésre került az átalakító üzemmód
az általa kezelt erdõterületeken. 

Napirenden kívüli felszólalóként Dé-
nes Károly magánerdõ-gazdálkodó
nyújtott betekintést az általa Pro Silva-
módszerrel kezelt erdõterületek jelenle-
gi állapotáról és az általa alkalmazott
módszerekrõl. 

Végül Szép Tibor, a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. fahasználati és kereskedel-
mi igazgatója emelkedett szólásra, hogy
„A régió erdõgazdálkodásának jövõje a
klímaváltozással összefüggésben, az ál-
landó erdõborítású erdõgazdálkodás
fahasználati vonatkozásai” címû elõ-

adásában ismertesse a klímaváltozással
kapcsolatos legfrissebb eredményeket,
s a világot és hazánkat sújtó várható jö-
võbeni változások hatásait. Valamennyi
elõadó kiemelte, hogy a megfelelõen
szabályozott vadlétszám nélkül az ál-
landó erdõborítású gazdálkodás megte-
remtése nagyon megnehezedik. 

Az elsõ terepi bemutató a Csörötnek 8
F erdõrészlet volt, ahol egy nagyon ígére-
tes Pro Silva munkát tekinthettünk meg.
A terület villanypásztorral van körbeke-
rítve, hogy a vad kártételét csökkentsék
az adott területen. A területen két évvel
ezelõtt végrehajtott fakitermelés nyomait
– az alkalmazott kíméletes technológiák-
nak köszönhetõen – gyakorlatilag nem
lehetett észrevenni, csak a megmaradt
tuskók emlékeztettek az egykori munká-
latokra. Két eltérõ nagyságú léket mutat-
tak be a szervezõk, ahol szemléletesen
magyarázták el a lékekben fény hatásárá-
ra lejátszódó folyamatokat. 

A Máriaújfalu 8 B erdõrészlet két for-
galmas mûút által közrezárt erdõtömb,
amely mind állományszerkezetileg,
mind földrajzi elhelyezkedése okán ide-
ális helyszíne az átalakító üzemmódnak.
A területet Kutas Lajos, a Szentgotthárdi
Igazgatóság vezetõje mutatta be. Ezek
után Balogh Csaba (MgSzH) arra kérte a
jelenlévõket, hogy segítsenek a két nap
folyamán elhangzott ismeretek birtoká-
ban egy lék kijelölésében. Bátortalanul,
de azért némi biztatás hatására formát
öntött a lék. Rövid szakmai diskurzus
után a rendezõk – tekintettel a sötéte-
désre – megköszönték a részvételt és fel-
hívták a figyelmet, hogy a program más-
nap Õriszentpéteren folytatódik. Ezek
után ki hazafelé, ki a kétvölgyi szállás
irányába fordította szekere rúdját.

A zárónap házigazdája az Õrségi
Nemzeti Park volt. Az elõadások számá-

ra a Nemzeti Park õriszentpéteri köz-
pontja adott helyet. A megjelenteket
Márkus Ferenc, az Õrségi Nemzeti Park
Igazgatója köszöntötte, és röviden kifej-
tette a természetvédelmi oldal elképze-
léseit a jövõre vonatkozóan. Az elsõ fel-
szólaló Horváth Jenõ erdõmérnök, a
Nemzeti Park munkatársa volt. Beszá-
molóját egy rövid, általános iskolás gye-
rekek részvételével készített film bemu-
tatásával kezdte, majd elõadásában fõ-
ként az állandó erdõborítású gazdálko-
dási mód ökológia elõnyeit emelte ki.

Mesics Ferenc saját erdészeti integrá-
torként gyûjtött, esetenként negatív ta-
pasztalatait összegezte.

Megtisztelte részvételével a tanfolya-
mot Õr Zoltán, Õriszentpéter polgármes-
tere, aki a lakosság erdõvel, erdészettel
szemben támasztott igényeirõl beszélt.
Külön kiemelte az õrségi ember kötõdé-
sét az õrségi erdõkhöz, valamint kitért a
napjainkat sújtó gazdasági válságra is,
mondván, hogy csak globális összefo-
gással érhetõ el számottevõ eredmény.

A záró nap prominens vendége
Pethõ József, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke volt, aki felszólalásá-
ban kifejezte örömét afelett, hogy ilyen
nívós eseményt sikerült szervezni, va-
lamint napjaink egyik napirenden lévõ
problémájával kapcsolatban kiállt az
erdõk jelenlegi gazdálkodói, kezelõi
struktúrája mellett.

Ezt követõen rövid vitafórum kere-
tén belül volt lehetõsége a hallgatóság-
nak feltenni kérdéseit az elõadóknak,
illetve kifejteni saját nézeteit a témában.

Biztosan jelenthetjük, hogy az adófi-
zetõk 1%-a jó helyre került, a térség és
a környék erdõgazdálkodásának meg-
újulását szolgálta.

A folyamatos erdõborítást fenntartó
erdõgazdálkodási módszerek kidolgo-
zása, üzemszerû mûködtetése napjaink
legfontosabb szakmai kérdése. Az erdé-
szek oldaláról ez a szakmai, a társadal-
mi és természetvédelmi érdekek ellent-
mondásai feloldásának útja lehet.

Balogh Csaba
Németh János

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu
www.forestpress.hu
www.allamerdo.hu

www.erdo.hu
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A törékeny fûz leggyakrabban a fe-
hér fûzzel alkot természetes állomá-
nyokat, elsõsorban a puhafás liget-
erdõkhöz köthetõ az elõfordulása.
Ennek megfelelõen a termõhelyi
igényét is alapvetõen a víz határoz-
za meg.

Klímaigénye
A törékeny fûz klímaigényét legjobban
természetes elterjedési területével lehet
jellemezni, amit ma már nehéz megha-
tározni, mivel jelentõs területre ültették.
Jelenleg megtalálható Skandinávia észa-
ki részét kivéve egész Európában,
Ázsiában (Délnyugat-Ázsia, Örményor-
szág, Irán, Kurdisztán és Nyugat-Szibé-
riától az Altáj-hegységig) egészen a Hi-
malájáig, valamint Afrika északi partjain.
Észak-Amerikában és Új-Zélandon több
helyen található elvadulva. Európa kele-
ti felében inkább az alföldeken fordul
elõ, ezzel szemben Közép- és Nyugat-
Európában a patakok mentén a hegy- és
dombvidékekre is felhúzódik. A Kárpá-
tokban és az Alpok északi részén 700-
800 méter magasságig található meg, Ti-
rolban – az Alpok déli részén – 1000 mé-
ter feletti elõfordulása is ismert. A pata-
kok mentén gyakran elegyetlen állomá-
nyokat alkot, ezzel szemben a folyók
mentén a fehér fûzzel (Salix alba) együtt
fordul elõ. Hazánkban mindenütt megta-
lálható, de a Tisza és a Balaton partján
gyakrabban szembe tûnnek állományai.

A törékeny fûz elterjedési területe alap-

ján elsõsorban a kontinentális klímájú te-
rületek fafaja. Szélsõséges éghajlat mellett
is megél, így a hideget és a meleget is jól
tûri. Jobban elviseli a fagyot, mint a fehér
fûz, fagyálló. Nagy a hõ- és a fényigénye.

Hidrológiai igénye
A törékeny fûz, mint a patakok és fo-
lyók közvetlen közelében élõ fafaj,
igényli a talajból származó többletvizet.
A hosszabb elöntéseket kevésbé tûri,
mint a fehér fûz. Az erdészeti hidroló-
giai osztályozás szerint elsõsorban a fel-
színig nedves és az állandó vízhatású
termõhelyeken, az árterek középmély

és mély fekvésû részein található meg,
ahol az elöntés hossza általában eléri az
egy hónapot. Az ennél mélyebben el-
helyezkedõ, nagyon mély fekvésû árté-
ri területeken elsõsorban a mandulafûz-
zel, a kosárkötõ fûzzel és a csigolyafûz-
zel találkozhatunk. A fehérfûz- és a tö-
rékenyfûz-állományok a középvízszint-
nél magasabban fekvõ területeken ta-
lálhatók. Itt az év nagy részében gyö-
kerük eléri a talajvizet, illetve a talajvíz
felett található úgynevezett kapilláris
zónát, ahol a növekedéséhez megfelelõ
mennyiségû víz áll rendelkezésére. A
törékeny fûz jobban elviseli a talaj idõ-
szakos kiszáradását, mint a fehér fûz.

Talajigénye
A törékeny fûz az üde, mély, laza, sava-
nyú, gyengén savanyú – egyes vélemé-
nyek szerint lúgos – öntéstalajokon te-
nyészik. Folyók és patakok mentén a
rendszeresen elöntött területeken talál-
ható meg. Ezeken a részeken a víz is-
métlõdõen rak le nagy szervesanyag-tar-
talmú, különbözõ szemcseösszetételû
hordalékot. Ennek megfelelõen a talaj-
fejlõdés gátolt, nem alakulhat ki humu-
szos szint, ezeket a talajokat nevezzük
nyers öntéstalajoknak. Termõképessé-
güket, így a törékeny fûznek való alkal-
masságukat alapvetõen a talajvíz közel-
sége, a talaj egyes rétegeinek szemcse-
összetétele és mésztartalma határozza
meg. Míg a Duna mentén nagy mésztar-

BIDLÓ ANDRÁS, HEIL BÁLINT, KOVÁCS GÁBOR

A törékeny fûz (Salix fragilis)
termõhelyigénye

1. kép. Törékeny fûz (Fotó: Börcsök Zoltán)

2. kép. A törékeny fûz egyik tipikus elôfordulási helye a folyók partja



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 1. szám (2009. január) 15

talmú nyers öntéstalajokkal találkozunk,
addig a Tisza partján semleges, gyengén
savanyú kémhatásúakkal. Azokon a ma-
gasabb fekvésû részeken, ahol ritkább
az elöntés, humuszos öntéstalajok ala-
kulhatnak ki, mivel a törékeny fûz erõ-
sen vízigényes, a humuszos öntéstalajo-
kon már ritkábban jelenik meg.

Az utóbbi évszázad(ok) folyószabá-
lyozási munkái, a kavicskitermelés, va-
lamint a folyókon épített erõmûvek ha-
tására nagy folyóink (különösen a Du-
na) sok helyen „bevágódnak” a med-
rükbe, ami azt jelenti, hogy a vízszint
(különösen a kis vízszint) folyamatosan
süllyed. Ennek hatására a folyó partján
található erdõtársulások vízellátottsága
romlik, ami az erõsen vízigényes fehér
füzekbõl és törékeny füzekbõl álló víz-
parti sáv eltûnését eredményezheti.
Gyakran találkozhatunk olyan képpel,
hogy a folyó közvetlen közelében álló
állományok vízhiány miatt száradnak,
mivel gyökerük már az év nagy részé-

ben nem éri el a talajvízszintet.
A törékeny fûz másik termõhelye a

hegy- és dombvidéki patakok mente,
ahol elsõsorban különbözõ lejtõhorda-
lék-, illetve öntéstalajokon található
meg. Ebben az esetben is különféle ré-
tegek rakódnak egymásra, amelyet az
erózió, illetve a vízfolyás hordott oda.
Ezeken a termõhelyeken is igen fontos
a talaj megfelelõ vízellátottsága.

Az öntés- és lejtõhordalék-talajok
legtöbb esetben jó tápanyag-ellátottsá-
gúak is, hiszen az üledéklerakódás so-
rán nemcsak ásványi, hanem szerves

anyagok is fokozatosan felhalmozód-
nak, és gyakran jó tápanyag-ellátottsá-
got teremtenek. Találkozhatunk töré-
kenyfûz-állományokkal réti talajok, il-
letve láptalajok különbözõ típusain is.
Az ilyen területek vízellátottsága általá-
ban megfelelõ a törékeny fûznek. Elõ-
fordulnak – elsõsorban telepített – töré-
kenyfûz-állományok a vízállásos, pan-
gó vizes szikeseken is, mivel a törékeny
fûz a levegõtlen körülményeket is tûri.

A törékeny fûz a talajok fizikai félesé-
gével szemben nem igényes, így elõfor-
dul a kavicstalajoktól kezdve, a homok-
és a vályogtalajokon át az agyagtalajokig
minden szövetû talajon. Általában jobban
elviseli a kötött talajokat, mint a fehér fûz.

Gyökérzete
Gyökérzetének fejlõdése erõsen függ a
termõhelyi, elsõsorban a hidrológiai

körülményektõl, egyes esetekben
mélyre hatoló és erõsen szerteágazó
gyökérzetet fejleszt ki, más esetben se-
kély, szabálytalan gyökérrendszere
van. Gyakran a felszínhez közel képez
sûrû „gyökérhálót”, más esetekben
mélyre hatoló, erõs mellékgyökérzetet
alakít ki. Gyökerének alakja nagyban
függ tehát a talaj vízellátottságától és
az egyes talajrétegek tulajdonságaitól.
Ha sokáig elöntést kap, a víz alatt álló
vastagabb fákon is képzõdhetnek gyö-
kerek.

Összefoglalva megállapíthatjuk,
hogy a törékeny fûz a folyó- és patak-
partok fája. Széles termõhelyi toleran-
ciája miatt hazánkban a legtöbb vízfo-
lyás mentén találkozhatunk vele. A ter-
mõhelyek megváltozása és csekély gaz-
dasági jelentõsége miatt az utóbbi idõk-
ben elõfordulása csökkent.

5. kép. Csúcsszáradt füzesek a Duna mentén

3. kép. A szabályozatlan mellékágak kedveztek a törékeny fûz elôfordulásának

4. kép. Humuszos öntéstalaj a Duna mentén
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Az elmúlt év végén a Somogy megyei
MgSzH Erdészeti Igazgatósága és a
Mocz és társa Magánerdészet Kft. közös
szervezésében „Az Európai Unió által
társfinanszírozott erdõtelepítések és
tölgygazdálkodás a Belsõ-Somogyi ho-
mokvidéken” címû rendezvényt tartot-
tak. Nádas József, a helyi erdészeti igaz-

gatóság vezetõje nyitotta az elõadások
sorát. Visszatekintett a helyi erdõsültsé-
gek alakulására a kárpótlástól napjain-
kig. A kezdetben kérelmezett 2000 hek-
tárról napjainkra 560 hektárra csökkent
erdõtelepítés anomáliáira hívta fel a fi-
gyelmet. 2007-ben 76 millió csemetét
neveltek a térségben. Amennyiben ezt
a visszaesett telepítési kedv miatt nem
lehet erdõsítésre felhasználni, akkor
meg kell semmisíteni.

László Péter, a Kft. erdõmûvelési ága-
zat vezetõje is megerõsítette, hogy az el-
múlt erdõsítési szezonban csökkent az

erdõtelepítés. Felhívta a figyelmet a vad-
kár elhárítására, mert hovatovább még
akácot sem lehet telepíteni kerítés nél-
kül. Kitért a parlagfû megjelenésével és
ennek jogi következményével kapcsola-
tos hátrányra, melyre Varga Szabolcs, a
NyME intézetvezetõ professzora reagált.
Kifejtette, hogy végsõ soron a kémiai
védekezés marad, ami többletköltséget
jelent, s ezt már nem viseli el az erdõte-
lepítés támogatása.

Nagy József az MgSzH Központ Erdé-
szeti Igazgatóságának szakreferense el-
mondta, hogy az ellenõrzés során nincs

lehetõség mérlegelésre, és hogy az
„egyszeri erdõtelepítõ” a feltételek
megismerése után már nem telepít. Az
EU kiviteli tervhez kell ragaszkodniuk
az ellenõröknek is. Gyakori hiba, hogy
az erdõsítéseknél olyan területeket is
beszámítanak, melyre nem jár támoga-

tás. A kifizetés csak az ellenõrzések be-
fejezése után kezdõdhet meg.

Ali Tamás, az MgSzH Központ Erdé-
szeti Igazgatóságának igazgatóhelyette-

se az EU által társfinanszírozott erdõte-
lepítések egységárainak változásairól és
ennek következményeirõl tartott elõ-
adást. Megjegyezte, hogy a jogkörnye-
zetben van néhány elkedvetlenítõ elem
is (késõi kifizetések).

Szalai Károly (FVM Természeti Erõ-
források Fõosztálya) fõtanácsos a vi-
dékfejlesztés erdészeti jogcímeirõl és
azok hatásairól tájékoztatta a megjelen-
teket. Emlékeztetett arra, hogy négy tá-
mogatási csoportból csak kettõben sze-
repel az erdészet. A nem mezõgazdasá-
gi területek erdõsítésére 2009-tõl nyílik
támogatási lehetõség. Kérdésre el-
mondta, hogy az adó 1%-ából befizetett
összeg maradéka átvihetõ a jövõ évre.

Példamutató rendezvény Somogyszobon
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László Diána (a Kft. ügyvezetõ igazga-
tója) kérdésére, hogy miért lassabbak a
kifizetések az erdészeti jogcímekre,
mint az agrártámogatásokra, Szalai Ká-
roly elismerte az osztály felelõsségét és
a szakmai lobby erõtlenségét. 

Luzsi József MEGOSZ elnök a szó-
ban forgó 120 milliárd forintot az erdé-
szet Marshall-segélyének nevezte. Fi-
gyelmeztetett arra, hogy a földtulajdo-
nosok csak akkor fognak erdõt telepíte-
ni, ha nem fizetnek rá. Különösen azok-
nál az erdõgazdáknál – szó szerint –
égetõ a kérdés, akiknél leégett erdejük
felújítási kötelezettsége jelentkezik.
(Mire a januári szám megjelenik, a vi-
lággazdasági válság miatt több általa
felvetett kérdés jobbára akadémikus.)

Bondor István fõosztályvezetõ
(FVM) a rendeletmódosítások lehetõsé-
geirõl beszélt. A jelenlegi támogatási
rendszer egy 50 éve mûködõ struktúrá-
ba illeszkedik. Az EU hétéves periódus-
ban tervezõ rendszerét nehéz adaptálni
az erdészetre. Kérdésre, hogy a zöld
szervezetek milyen alapon szólnak bele
az erdészeti támogatási rendszerbe, azt

válaszolta, hogy egyrészt erkölcsi ala-
pon, másrészt a társadalmi egyeztetés
kötelezettsége miatt be kell vonni a jog-
szabály elõkészítésébe õket. A nemzeti
támogatási rendszer leépülése sokként
hatott, de mint mondotta, csak az EU-
ban van forrás minderre.

A hallatlanul izgalmas és a hasonló
összejövetelektõl eltérõ, lényegre törõ
szóváltást követõen a házigazda Kft. te-
repi bemutatót tartott, ahol részben sa-
ját, részben más földtulajdonú területe-
ken történt erdõtelepítéseket mutatott
be. A meggyõzõ erdõsítések láttán
azonban változatlanul felmerült a kér-
dés, hogy miért van szükség az erdõsí-
tések biztonságát szavatoló kerítések
építésére. Szakmailag elgondolkoztató
volt a kocsányos tölgyet váltó sorokban
a szelíd dió elegyítése, melyet sajnos
meggyötört az elmúlt év telének fagy-
hatása.

Összességében csak gratulálni tu-
dunk a szervezõknek, rendezõknek
egyaránt, és azt hiszem, hogy ezzel a
megállapítással valamennyi résztvevõ
egyetért.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Mocz András a terepen
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A tavalyi év végéig Szombathely térsé-
gében két objektum szolgálta az erdõk
közjóléti funkcióját, egyrészt  a várostól
8 km-re fekvõ, a Zrt.  kezelésében lévõ
szombathelyi Parkerdõ, valamint az Er-
dészeti Tudományos Intézet Sárvári Kí-
sérleti Állomása által gondozott Kámoni
Arborétum. 

Az elkészült Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ egy épületbõl
és az épületet körülvevõ, közpark
funkciójú területbõl áll.  A mintegy ti-
zenhatezer négyzetméteres parkosított
terület közepén található az 1400
négyzetméternyi hasznos alapterületû
komplexum. A felsõ szinten egy száz
fõt befogadó konferenciaterem, tár-
gyaló- és oktatóterem, kiszolgáló he-
lyiségek és két 32 négyzetméteres kiál-
lítóterem került kialakításra. A föld-
szinten és az I. emeleten a társaság
központjának és szombathelyi erdé-
szetének irodái és kiszolgáló helyisé-
gei helyezkednek el. 

A létesítmény közelében 80 gépko-
csi befogadására alkalmas parkoló ké-
szült el, az épület elé pedig egy tavat ál-
modtak a tervezõk. Örvendetes, hogy
mind a tervezésre, mind pedig a kivite-
lezésre kiírt pályázatot helyi cég nyerte:
a terveket a Mátis és Egri Tervezõ Iroda
készítette, az épület kivitelezõje pedig a
Tender Kft. volt. 

Az épület körül – a korábbi leromlott
állapotú õspark rekonstrukciójával –

egy közjóléti funkciókat is szolgáló, tan-
ösvényekkel, erdei fajátékokkal és
egyéb közjóléti létesítményekkel fel-
szerelt közpark
került kialakításra.

A Központ épü-
letét nettó 350 mil-
lió forintból való-
sította meg a társa-
ság, melyhez 100
millió forintot a tu-
lajdonos MNV Zrt.
jogelõdje, az ÁPV
Zrt. alaptõkeeme-
lés formájában
adott, a fennmara-
dó részt pedig a
Szombathelyi Er-

dészeti Zrt. saját fejlesztési forrásaiból
finanszírozta. 

Szombathely város segítségével az
Erdészeti Tudományos Intézet pályá-
zott és nyert a kezelésében lévõ Kámo-
ni Arborétum felépítési munkáira, így a
két fejlesztés egyrészt kiegészíti, más-
részt megerõsíti  egymást. Ideális eset-
ben a közeljövõben megújul az európai
hírû  Kámoni Arborétum is.

A Saághy István Erdészeti Informáci-
ós Központ és Közpark létesítményt Kiss
Péter kancellária miniszter, Tátrai Mik-
lós, az MNV Zrt. vezérigazgatója, dr. Ip-
kovich György Szombathely Megyei Jo-
gú Város polgármestere, és Kronekker
József, a Szombathelyi Erdészti Zrt. vezér-
igazgatója avatta fel. Kronekker József
elmondta, hogy a régi, Zanati úti szék-
ház tervezett értékesítésébõl szeretnék
finanszírozni az új központ mögött elhe-
lyezkedõ mûszaki erdészet felújítását. 

Bakó Csaba

Új erdészeti információs központ

Országos szintû közmunkaprogram
indul januárban 14 erdõgazdaság
részvételével, többek között a Me-
cseki Erdészet területén is. A 360
milliós költségvetésû program kö-
zel ezer embernek adhat munkát.

Tizennégy erdõgazdaság részvételé-
vel az egész országra kiterjedõ köz-
munkaprogram indul 2009. január 15-
én. Az április 15-ig tartó, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Közmunka
Tanácsa által koordinált program össze-
sen 930 fõt foglalkoztat az erdõmûvelé-
si munkálatok területén. A majd’ ezer
ember többek között az erdõfelújítá-
sokban, az illegális szemétlerakók fel-

számolásában, a közjóléti eszközök
karbantartásában és kihelyezésében,
valamint az erdészeti feltáró utak kar-
bantartásában és az erdõvédelemben
segít majd a szakembereknek. A 360
millió forint összköltségbõl 300 milliót a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., 60
milliót pedig a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium áll.

A Mecseki Erdészeti Zrt. területén
negyven fõ talál majd munkát. Az alkal-
mi munkavállalók ugyanolyan juttatá-
sokban részesülnek, mint a társaság sa-
ját munkavállalói: így téli ruházattal, vé-
dõitallal, orvosi vizsgálatokkal gondos-
kodnak róluk.

FERLING

Százmilliós közmunka

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Emlékoszlopot avattak Farkas-erdõn az
erdõben szolgálatot teljesítõ erdészek
és vadászok tiszteletére. Az újonnan ki-
alakított emlékhelyet a sárvári erdészek
létesítették 

– Úgy döntöttünk, hogy a Farkas-er-
dõben szolgálóknak állítjuk emlékül ezt
a törzset, mondta az emlékhely avatá-
sán Kronekker József, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. vezérigazgatója.  

Arról is szólt, hogy Scherg Lõrinc sír-
emléke és Böröndi Lajos kopjafája kö-
telezõ megállóhely a Farkas-erdõbe lá-
togató erdészeknek.  

– Most harminckét név került fel a
törzsre. A kiválasztás nem a beosztástól
függött. Az oszlopra további nevek ke-
rülhetnek bárki javaslatára, de választa-
ni csak az örök szolgálatot megkezdet-

tek közül lehet – zárta beszédét Kro-
nekker József.

Ezután az úgynevezett hidegkúti
konferenciaépület avatására került sor.
Az épület elõdjét 1978-ban alakították
ki egy régi pajtából. Ez az évek során a
Farkas-erdõben szervezett erdészeti,
vadászati, egyetemi tapasztalatcserék
állandó helyszíne lett.  

Az épület megújítása és egy új, jobb
elrendezésû objektum építése mellett
döntöttünk, mondotta dr. Síkos László,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. elnöke. 

– A hidegkúti konferenciaépület az
ökoturisztikai céloknak megfelelõ el-
rendezésben, korszerû anyagok fel-
használásával épült. A kialakított nagy-
terem 100 fõ elhelyezésére alkalmas. A
szomszédos vadászházban 14 embert

tudunk elszállásolni, mondotta dr. Síkos
László. 

Az emlékoszlopon szereplõ nevek:
Balassa József, Böröcz Ferenc, Bö-

röndi Lajos, Csóka András, Doroszi Já-
nos, Farkas József, Gerecs Gyula, Hor-
váth László, Hubai Gyula, Ihász Fe-
renc, Ipsics Imre, Karáth István, Kar-
dos József, Kelemen János, Keresztes
György, Kiss Ernõ, Komáromi Dezsõ,
Komáromi László, Kopácsi Ferenc,
Lenkai József, Markó Miklós, Molnár
István, Németh Ferenc, Perendi József,
Pintér Gyula, Rauch Károly, Reisz-
müller Rezsõ, Scherg Lõrinc, Sebõk Jó-
zsef, ifj. Varga Ákos, Vincze László,
Virág József.

Takács Gábor  

Fatörzsön harminckét név

Dr. Nagy Dániel erdõmérnök, jo-
gász 1976. november 3-án született
Szentendrén. 1995-ben érettségizett
a szentendrei Móricz Zsigmond Gim-
náziumban. Nõs, egy leánygyermek
édesapja.

Tanulmányok:
– 2000. Erdészeti és Faipari Egye-

tem, okleveles erdõmérnök
– 2005. Eötvös Loránd Tudománye-

gyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
jogász

– 2008. NYME Erdõmérnöki Kar,
PhD fokozat, Erdészeti és Vadgazdál-
kodási Tudományág

Egyéb tanulmányok: erdõtûzvédel-
mi tanulmányok Németországban, az
USA-ban, Kanadában, Dél-Afrikában.

Nyelvismeret: német, angol
Szakmai tevékenység:
2000-2001-ig Pilisi Parkerdõ Rt, mû-

szaki vezetõ

2002-2005-ig szezonálisan Osztrák
Szövetségi Erdészet, erdõleltározási,
vadkárbecslési munkák

2002-2005-ig Global Fire Monito-
ring Center, fire management officer
(erdõtûzvédelmi szakemberként az er-
dõtüzek oltása, megelõzése)

2006-2007-ig ügyvédi iroda 
2007-tõl MGSZH Központ, majd az

FVM Természeti Erõforrások Fõosztá-
lyán erdészeti és jogi szakreferens.

Gráf József miniszter 2009. január 1-
jei hatállyal nevezte ki az FVM Termé-
szeti Erdõforrások Fõosztálya élére.

Új fõosztályvezetõnk van
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Korábbi szándékainknak megfele-
lõen most nyitjuk meg az erdészeti
integrátorainkat bemutató soroza-
tunkat. Ezen elképzelésünk elsõ
elemét jelentette az Erdészeti Lapok
2008. szeptemberi számának 292.
oldalán, egy OEE helyi csoport ta-
nulmányútja kapcsán bemutatott
Ártéri Erdõbirtokossági Társulatról
megjelent anyag. Most a folytatás-
ban elsõként a Napkori Erdõgazdák
Zrt.-t mutatjuk be.  

A Napkori Erdõgazdák Zrt.
A Napkori Erdõgazdák Szövetkezete
1992-ben alakult az ország egyik elsõ,
magán-erdõgazdálkodó szervezete-
ként. A 2006 októberében zártkörûen
mûködõ részvénytársasággá átalakult
társaság tevékenységét ágazati rend-
szerben végzi.  

A Napkori Erdõgazdák Zrt. erdõgaz-
dálkodási ágazata 637 erdõtulajdonos
birtokában lévõ, 849 ha erdõterületen
gazdálkodik. A termõhelyi adottságok-
nak megfelelõen az akác és a nemes
nyár területaránya megközelíti a 80%-ot.
A fennmaradó területen kocsányos töl-
gyes, hazai nyaras, égeres, erdei fenyves
és vörös tölgyes állományok osztoznak.

Az évi fahasználati mennyiség
3500–5500  m3 között ingadozik.

Az erdészeti integrációs ágazat 2000-
ben alakult, már ekkor mintegy 2600 ha

területet szakirányí-
tott. Napjainkban
ez a terület megkö-
zelíti a 7500 ha-t.  

Az ágazat célki-
tûzése, hogy tevé-
kenysége során, a
gazdálkodáshoz
szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltéte-
lekkel nem, vagy
csak részben ren-
delkezõ erdõgaz-
dálkodókat segítse
a szakszerû erdõ-
gazdálkodásban. 

Az ágazat dol-
gozói Nyíregyházán, a 2006-ban felava-
tott Erdészeti Információs Központban
fogadják ügyfeleiket. 

A szakirányítottak részére az alábbi
szolgáltatásokat végezzük: 

– éves erdõgazdálkodási tervek elké-
szítése (pl. fahasználati munkák, erdõ-
felújítások elsõ kivitelének tervezése,
végrehajtásuk irányítása);

– pénzügyi költségvetések, elszámo-
lások készítése;

– mezõgazdasági termelésre kevés-
bé, illetve nem alkalmas földterüle-
tekre, európai uniós erdõtelepítési pá-
lyázatok készítése és benyújtása;

– szakmai képviselet mûszaki átvéte-
leken és üzemtervezéskor;

– az erdõvel
érintett területe-
ken, az erdõgaz-
dálkodó érdekeit
figyelembe véve,
gondoskodik a tar-
tamos erdõgazdál-
kodás céljait szol-
gáló erdõtervi elõí-
rások szakszerû
végrehajtásáról;

– év közben a
gazdálkodók által
elvégzett munká-
latok ellenõrzése.

A Harangodi Er-

dészeti Erdei Iskola gyönyörû, csendes,
természetes környezetben, mozaikos
szerkezetû telepített erdõben egész év-
ben várja a tanulásra, pihenésre vágyó-
kat. A nevelési-oktatási funkciói mellett
közjóléti szerepet is betölt és vadász-
házként is mûködik. A térségben a
fenntartható vidékfejlesztés elõremuta-
tó példájaként kíván szolgálni. 

A szakmai programot a Napkori Er-
dõgazdák Zrt. a Nyíregyházi Fõiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium bevonásával valósítja
meg. A szakmai–pedagógiai progra-
munkban gyakorló iskolai pedagógu-
sokat, fõiskolai tanárt, erdészt és hivatá-
sos vadászokat foglakoztatunk.

Erdei iskolánk színes és változatos
tavaszi, õszi és téli programmal várja az
általános és középiskolai osztályokat,
valamint óvodásokat. A nyári szünidõ
hasznos és kellemes eltöltésére külön-
féle tematikus táborokat szervezünk:
természetvédelem, sport, idegen nyel-
vek, természetismeret, ornitológia, kép-
zõmûvészet és hagyományõrzés, vadá-
szat témákban.  

Az erdei iskola programunk célja: a
környezeti nevelés, a természettudomá-
nyos ismeretterjesztés, a képességek,
készségek, jártasságok fejlesztése, az
aktív cselekvésen alapuló ismeret és él-
ményszerzés, valamint az életviteli ori-
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 1. szám (2009. január) 21

entáció. Erdõ- és élménypedagógiai
módszerekkel igyekszünk az erdei is-
kola programunkban résztvevõ gyere-
keket oktatni-nevelni. 

A programjainkon részt vevõ gyere-
kek megismerkedhetnek az erdõ- és
vadgazdálkodás alapjaival és hagyomá-
nyaival, az erdõ és az ember évszázados
viszonyával, megtanulják a természeti
környezetben való viselkedés normáit
és legfontosabb szabályait. Megismer-
kednek az õshonos háziállatokkal, és
megtanulnak felelõsséggel gondoskod-
ni róluk; megismerkednek az állatvédel-
mi kérdésekkel és a felelõs állattartással.
Feledhetetlen élményt nyújt a vadászku-
tya-bemutató, a vadaskert-látogatás lo-
vas kocsival, a cserkeléses vaddisznóles
és a kenyérsütés a sok egyéb érdekes és
hasznos program mellett.

Erdei iskolánk tagja az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztályának, minõsített erdei isko-
la, együttmûködik a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel és a
Nyíregyházi Állatparkkal. A Harangodi
Erdészeti Erdei Iskola a Nyíregyházi Fõ-
iskola hivatalos gyakorlóhelye, partne-
re, minden évben nálunk teljesítik a
környezetvédelem tanárszakos hallga-
tók a szakmai gyakorlatukat részben
vagy egészben. Ezen kívül szakmai to-
vábbképzéseket szervezünk óvodai és
iskolai pedagógusok részére. Évrõl évre
bõvítjük külföldi és hazai szakmai kap-
csolatainkat.

Az erdei iskola épülete – amelyben
38 fõt tudunk kényelmesen elhelyezni –

kétszintes, hõszigetelt, légkondicionált,
minden multimédiás eszközzel felsze-
relt gerendaház, amelyet az évszázados
erdélyi építészeti hagyományoknak
megfelelõen erdélyi mesterek építettek.
A ház építészet-biológiailag és ökoló-
giailag is megfelel a kor elvárásainak;
továbbá minden szükséges oktatási és
multimédiás eszközzel fel van szerelve.
Az intézményhez tartozik még: fedett fi-
lagória kemencével, dísztó, szabadtéri
tanterem, fa játszótér, háziállat-bemuta-
tó, arborétum, sportpálya, 2,8 km
hosszú Õzike tanösvény, 5,9 km hosszú
Pagony tanösvény.

A vadgazdálkodás és a vadászat a
részvénytársaságunk kiemelt jelentõsé-
gû tevékenysége. Vadászterületünk
mintegy 9 ezer hektár, amelyben egy
500 hektáros vegyes vadas és egy 350
hektáros vaddisznós kert is található.
Emellett évente 10 000 fácánt és 6000
tõkésrécét nevelünk. A vadászterüle-
tünket a Nyírség jellegzetes formavilága
és a változatos összetételû, mozaikos
szerkezetû élõhelyek jellemzik. Színes
és gazdag képet mutató telepített er-
deink idilli élõhelyet biztosítanak vadja-
ink számára, és eszményi környezetet
kínálnak vadászatainkhoz.

Területünkön kiemelkedõ minõségû
és nagyságú az õzállomány. Az évi
mintegy 70 elejtett õzbakunk 30%-a ér-
mes trófeájú. Vaddisznó-állományunkat
kiváló agyarminõség jellemzi. A dám-
szarvas-állományunk a Gyulaj és Tisza-
dob környéki minõséget mutatja, amely
szép formájú, széles lapátú és nagy sú-

lyú trófeákat eredményez. A Szlovákiá-
ból és Zemplénbõl származó muflon-
kosaink trófeái gyakran elérik, vagy
meghaladják a 95 cm-t. 

Nagy terítékû fácán-hajtóvadászata-
ink és keresõvadászataink iránt – ame-
lyeket egy évre elõre lekötnek vendé-
geink – nagy az érdeklõdés. Ugyanez
elmondható az élvezetes és színvonalas
vadászatot kínáló félvad tõkésréce- tár-
sasvadászatainkról is. Az õzbak, a muf-
lon és a dámvad vadászata a Nyírség
dombjai között hangulatos és különle-
ges élményt nyújt. A  nagy terítékû vad-
disznó-hajtóvadászatokra a korábbi
években sorban álltak a vendégek. 

Vendégeink Európa és a világ számos
országából érkeznek: János Károly spa-
nyol király is vadászott területünkön. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a va-
dászíjászat iránt, erre a vadászati módra
szintén van lehetõség vadászterületünkön.

Vadászvendégeink részére a három
csillagos panziótól a luxus kivitelû va-
dászházig, különbözõ kategóriájú szál-
láshelyeket tudunk biztosítani.

A fentiekbõl látható, hogy cégünk
változatos tevékenységekkel próbál
megfelelni a kor kihívásainak és igénye-
inek, és folyamatos fejlesztéssel igyek-
szik jó példával elõl járni a szakmában és
a vidékfejlesztésben egyaránt. 

További információ, képek, videó elér-
hetõ a honlapunkon: www.naperd.hu 

Dobos Arnold
erdõmérnök

Domina Norbert
Erdei Iskola igazgatója

1. Magánerdõ-gazdálkodás fejlesztési
koncepció elkészítése.

2. Erdõtörvény-egyeztetésben való
folyamatos részvétel.

3. Az UMVP Monitoring Bizottságába
szavazati joggal bekerült a MEGOSZ.

4. Levél a miniszternek a 2007. évi
legfontosabb eseményeirõl és a további
teendõkrõl.

5. Körlevél a rendõrkapitányoknak
falopás ügyében. 

6. Levél a miniszternek az agráregyez-
tetési zöldkönyv véleményezésével. 

7. A MEGOSZ elnökségi feladatainak
újrafogalmazása.

8. Levél az MVH elnökének az erdõ-
telepítések ügyében.

9. Magánerdõk védetté nyilvánítása
kapcsán felmerülõ problémákról kétré-
szes tanulmány megjelentetése az Erdé-
szeti Lapokban.

10. Megjelenik az erdészeti potenciál
helyreállításával kapcsolatos rendelet
(2008. március 27.).

11. Elnökségi ülés a közgyûlés meg-
rendezésének és az Alapszabály módo-
sításának elõkészítése ügyében (2008.
április 28.).

12. Helyreigazító levél a WWF Ma-
gyarországtól (2008. április 15.).

13. Közgyûlés 2008. május 26.
14. Elnöki tárgyalás a Mezõgazdasági

bizottság tagjaival, illetve az FVM állam-
titkárával és az MVH vezetõivel (2008.
június 2.).

Tárgykörök: Integrátori hálózat, Er-
dõtörvény módosítás, de minimis rende-
letek, erdõtelepítési jogcím, Natura 2000.
magánerdészeti közmunkaprogram.

Az elmúlt év néhány fontosabb
eseménye a MEGOSZ életében

A MEGOSZ VEZETÕSÉGE NEVÉBEN MINDEN KEDVES TAGTÁR-
SUNKNAK, ERDÉSZKOLLÉGÁNKNAK ÉS VALAMENNYI MAGYAR 

ERDÕTULAJDONOSNAK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!
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15. Látogatás a miniszternél a fenti
témakörökben (június 8.)

16. Megjelennek a magánerdõ-gaz-
dálkodást szolgáló, illetve az erdõk
közjóléti szerepével kapcsolatos de mi-
nimis rendeletek.

17. Az erdõtelepítések uniós tapaszta-
latairól vitafórum (2008. augusztus 13.).

18. Egyeztetés Forgács Barnabással
az UMVP erdészeti jogcímeirõl (2008.
június 5.).

19. A magánerdõ-gazdálkodás erdé-
szeti kutatással kapcsolatos igényeinek
megfogalmazása (2008. augusztus 28.
debrecen).

20. MEGOSZ nagyrendezvény Sop-
ronban (2008. szeptember 13.).

21. Somogyszobi rendezvény az er-
dõtelepítésekrõl (2008. október).

22. Az egylépcsõs erdõmérnök-képzés
melletti állásfoglalás (2008. november 7.).

23. Horvát magánerdõs csoport fo-
gadása Somogyszobon (2008. novem-
ber 8.).

24. Kerekasztal beszélgetés a Hír Tv-
ben a falopásokról (2008. november 10.) 

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

* * *
Mi lesz veled szaktanácsadás?

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a szaktanácsadási szol-
gáltatások igénybevételére (I tengely)
az 52/2007.(VI.28) FVM rendelet alap-
ján lehet támogatási kérelmet beadni.

A kezdeti nagy várakozás meg is

hozta a sikert, mert a három erdészeti
TSZK-val megkötött szerzõdések száma
a rövid határidõ ellenére nem várt ered-
ményt hozott. Mintegy kilencszáz szer-
zõdést kötöttek erdõgazdálkodókkal 96
millió Ft értékben.

2008-ban jelentõsen visszaesett a pá-
lyázók száma a 2007. évihez képest.  A
múlt évben 200  pályázóval kötöttek
szerzõdést 30 millió Ft értékben.

Ennek alapvetõ oka az, hogy a támo-
gatási és kifizetési kérelmek elbírálása
nagyon hosszú idõt vesz igénybe. Ez je-
lentõs bizalomvesztést eredményezett
az erdõgazdálkodók körében. Továbbá
problémát jelent, hogy csak egy alka-
lommal lehet szaktanácsadási szerzõ-
dést kötni alapesetben a 2007-2013-ig
tartó ciklus alatt.

Még mindig mintegy 120-130 pályá-
zó nem kapta meg a támogatást a 2007-
ben megkötött szerzõdésére. Ez tovább
rontja  az erdõgazdálkodók hangulatát.

2009. jan. 1-31-ig ismét lehet szakta-
nácsadási támogatásra pályázni minda-

zoknak, akik még nem vettek igénybe e
rendelet alapján támogatást, vagy e ren-
delet alapján igénybe vett támogatás, és
az elõzõleg benyújtott legutóbbi támo-
gatási kérelme benyújtási idõszakának
utolsó napját követõen gazdálkodási
körülményeikben jelentõs változás kö-
vetkezett be, amelyek az alábbiak:

– az erdészeti hatóság által az ügyfél
új erdõgazdálkodóként történõ nyilván-
tartásba vétele,

– az erdõgazdálkodó üzemi terüle-
tén új körzeti erdõterv érvénybe lépése,

– új erdõfelújítási kötelezettség ke-
letkezése, illetve

– az MgSzH erdészeti szakhatóságá-
nak bejelentett káresemény bekövetke-
zése esetén.

Felhívjuk figyelmét minden pályá-
zatra jogosultnak, hogy éljen a lehetõ-
séggel, ugyanis ez a jogcím 2013-ig él,
az éves fel nem használt keret pedig át-
csoportosításra kerül.

Dr. Somogyvári Vilmos
MEGOSZ

Felhívás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a magánerdõ-tulajdonosokat, hogy a
MEGOSZ ingyenes jogsegély szolgálata a továbbiakban is igénybe vehetõ
az alábbiak szerint:
M. Ügyvédi Iroda, dr. Mészáros Mátyás Zoltán, telefon/fax: 06-56-411-013,
mobil: 06-20-94-33-230, vagy 06-20-458-97-07.
Az ügyvédi iroda nemcsak az erdõgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel,
hanem cégjogi és büntetõ ügyekkel is foglalkozik.

A könyv egyszerûen gyönyörû. Ahogy a
szerzõ, Selmeczi Kovács Attila írja beveze-
tõjében, bepillanthatunk egy rég letûnt vi-
lágba. Egy feledésbe merült életformába,
az egykor rendkívül fáradságos életvitelbe.
Ízelítõt kapunk az emberek hajdani küz-
delmes, de a maguk számára fontos és
megbecsült munkájába. Bemutat egy sajá-
tos szemelvénysort, néprajzi mozaikot,
melynek a tematikáját maga az élet alakí-
totta, amit a szerzõ négy évtizedes nép-
rajzkutató munkájával tanulmányozott.

A gazdagon illusztrált kötetben ol-
vashatunk pákászokról, halászokról,
vadászokról, szilaj pásztorokról, régi
idõk mesterségeirõl. Megtudhatjuk
hogy kik voltak a cellérek, a sziksófõ-
zõk, a hamuzsírfõzõk, a himpellérek, a
vákáncsosok… és sorolhatnánk.

(A kötetet tanulmányozva elmélkedhe-
tünk, vajon miért nem találjuk a szósze-
detben az ideggondozó fogalmát.)

Kapható a CSER kiadónál (Tel.: 1-386-
9019) és a könyvesboltokban.

Elfeledett magyar mesterségek

Hamuzsír-fôzés. Ref. Pápai Gábor
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„Már az év, mint homokóra, fordul:
Elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
S mint unt homokját a homokóra,
Hagyja gondját az ó év az újra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen…”

(Babits)

– Elõre kell bocsátanom, hogy sem fel-
menõim, sem rokonságaim között nincs,
és nem is volt soha erdész. A sors kifür-
készhetetlen akarata sodort az erdész-
pályára, ami cseppet sem bántam meg.

– Úgy tudom, a sors meglehetõsen
embert próbáló helyzeteket teremtett a
családodban.

– Nem tudom, hogy mivel érdemel-
tük ki, de szent igaz, hogy testet, lelket
próbálóan irányítja életünket. Édesa-
pám három évig volt hadifogoly a Szov-
jetunióban. A sors úgy akarta, hogy kü-
lönösebb testi károsodás nélkül haza-
jött, de a lelkében egy életre megma-
radt a kint eltöltött három év. Tizenhat
hold földünk volt, és apám igen jól gaz-
dálkodott, tisztelték a faluban. Úgyhogy
amikor mint középparasztot az agitáto-
rok a tszcs-be akarták beszervezni, azt
mondta, hogy nem megy még akkor
sem, ha izzó kályhára teszik, elevenen
megnyúzzák, ha mind a tíz körmét kité-
pik, akkor sem. Elege lett  a szocializ-
musból egy életre. 

– Te hogy élted meg mindezt?
– Tízéves voltam a nagy beszervezés-

kor. Arra emlékszem, hogy édesapám a
szomszéd faluban volt a malomban,
amikor keresték. A nagyszobánkban
vagy tízen várták az agitátorok, akik te-
lefüstölték a szobát, majd gúnyolódtak
vele, hogy „na, megjött az elveszett em-
ber”. Éktelenül felfortyant, „hogy én len-
nék az elveszett ember, aki 200 kilomé-
tert gyalogoltam, mire hazajöttem”. Éjfé-
lig gyõzködték, de nem írta alá. 

Még a faluból is eltanácsolták, mint
valami romlott almát a ládából. Elment
Budapestre fûtõnek, italmérõnek. Édes-
anyám késõbb aláírt, mert nem tehetett
mást. Az önérzetét legyõzte a gyermek-
nevelõ anyai aggodalom.

– Hogyan lettél végül erdész?
– Édesapám egy darabig favágóként

kereste a kenyeret. Sokat jártam ki hoz-
zá az erdõre segíteni. Nyári szünetek
alatt együtt jártunk az erdõre, a megma-
radt szõlõnkbe. Nagyon szerettem õt.
Egyszer sokáig elnéztem, ahogy dolgo-

zott. Oda akartam menni hozzá, hogy
hosszasan átöleljem…, de nem mentem.
A kamasz férfiúi hiúság, vagy mifene
tartott vissza. Sokszor eszembe jut ma is
ez az elmaradt ölelés, pedig biztosan
nagyon örült volna. 

No, szóval ekkor „szedtem össze” az
erdõszeretetet. Meg egy életre a derék-
fájást. Tûzifát pakoltunk, és egy mére-
tes darabbal megemeltem magam. Oly-
kor ma is érzem. 

Érettségi után nem vettek fel Sopron-
ba. Akkor orvos akartam lenni, de Du-
naújvárosba keveredtem kohógépész-
szakos hallgatónak, amit fél év után ott-
hagytam. Visszamentem az erdõre favá-
gónak. Ez úgy látszik segített, mert végül
is felvettek az erdõmérnökire. 1974-ben
végeztem, és a somogyvári erdészethez
kerültem gyakornoknak, majd a nagyba-
jomi erdészethez mûszaki vezetõnek.

Megnõsültem, és lakásgondok miatt
megpályáztam a Pécsi Állami Gazda-
ságnál meghirdetett erdészeti ágazatve-
zetõi állást. Feleségemnek Pécsváradon
ígértek pedagógusi állást. Közben a ge-
menciek is hívtak Szekszárdra mûszaki
vezetõnek.

– No fene. A mai végzõsök hitetlen-
kedve fogják olvasni ezt az állásdöm-
pinget.

– Pedig ez így volt. Szekszárdon kap-
tunk lakást, feleségem állást, szépen
berendezkedtünk. Azután jöttek a gyer-
mekek egymás után. Az elsõ két napig
élt. Nagy volt a szomorúságunk, de azu-
tán vígasztalt két szép fiúgyermek. 

Azután a szaporítóanyag-felügyelõ-

séghez kerültem, ahol hat hasznos és
tanulságos évet töltöttem. 1988-ban egy
pár hónapos erdõgazdasági kitérõ után
önállósítottam magam.

– Nem titok, hogy a felügyeletnél el-
töltött évek alatt kollégák voltunk. Érde-
kes látni azt a metamorfózist, ahogyan
a csemetetermelés jogi kerete alakult.

– Hát bizony. Mint külsõ ember, ne-
hezen értettem az akkori magánterme-
lõ-ellenességet. Nem tudom, mi volt az
alapja, de a maszek sokszor szebb cse-
metét termelt, mint az állami kert. A ter-
melõszövetkezetek igényét magánter-
melés nélkül nem is tudtuk országos
szinten kielégíteni. Ha hiány volt, akkor
engedtük a maszekot, ha felesleg, ak-
kor tiltottuk. Érdekes volt ez. 

– Ez így volt, ma meg nagyítóval kell
keresni az állami kertet. 

– De hiszen ez így is van rendjén. Az
nehezen ment, hogy az igazgató kiadta
az ukázt a fõmérnöknek, az tovább az
ágazatvezetõnek, õ az erdészetvezetõ-
nek, az a mûszaki vezetõnek, õ tovább
a csemetekert-kezelõnek, s ugyanez
ment visszafelé. Õrület. Mert a termelés
felelõssége mindig is a csemetekert-ke-
zelõé. Az értékesítés természetesen más
dolog. Ahogy mondani szokás a gyer-
mek és a sok bábasszony esetét. Ha jól
mentek a dolgok, akkor „megcsinál-
tuk”, ha baj volt, akkor „elszúrtad”. Hát
ez így nemigen ment. Persze felügyelõ-
ként kínlódtunk a maszekoknál is az
idétlen jogi szabályozás miatt. Olykor
több száz kertet kellett leszemlézni né-
hány hét alatt. De nagyon sokat tanul-
tam a magántermelõktõl. Ahol szép volt
a csemete, ott kérdezõsködtem, jegyze-
teltem. Vettem egy parasztházat két
hektár szántóval. Feltörtek bennem a
Rákosi-rendszer alatt otthon hallottak:
„fiam, csináld, de ne beszélj róla”. A
rendszerváltást megelõzõ „puhuló”
idõkben magántermelõ lettem. Kezdet-
ben az összeférhetetlenség vádját elke-
rülendõ, szelídgesztenye-oltványt ter-
meltem. Soha nem csináltam, de mond-
tam magamban „legyen meg a te akara-
tod”. Életem legkeservesebb munkája
volt. Gondold el, mit jelent egy kezdõ-
nek évi tízezer oltványt elõállítani. No
nem egyedül, mert a feleségem, a test-
vérem, a baráti kör… mindenki oltott.
Egyedül nem is bírtam volna, mert ki-
újult az említett hátfájásom. Algopyrin-
nel kezdtem a napot, aztán hajolva, tér-

Hit, remény, szeretet
Beszélgetés Rapatyi István erdõmérnökkel
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den csúszva-mászva oltottuk az alig fél-
méteres alanyokat.

– Nem gondoltál arra, hogy feladod?
– Nem, mert hittem benne, hogy sike-

rül végre a saját lábamra állni, és megél-
hetek a szakmámból és az ott kialakult
kapcsolataimból. Egy percre sem gon-
doltam a kudarcra. A gesztenyézés után
áttértem az erdészeti csemetetermelésre,
és ma is ebbõl élek. De gyûjtöttem és ke-
reskedtem magvakkal is. Volt, hogy este
tízkor indultam Ungvárra, másnap este
vissza, mindezt alvás nélkül. Ma már úgy
látom, õrültség volt. Aztán vettem egy
másik házat, kiköltöztünk a városból, és
a ház végében lévõ 16 hektár szántó lett
a munkaterületem. Gépesítettem, építet-
tem egy 1200 négyzetméteres hûtõházat,
mert anélkül már nagyban nem szabad
szaporítóanyagot termelni.

– Úgy látom tisztességesen fel vagy
szerelve gépekkel is. 

– Valóban. Négy traktorom van, a
hozzá tartozó munkagépekkel, meg

egy teherautó. De nem volt olyan egy-
szerû mindezt megteremteni, mint gon-
dolod. A pályázatokkal különösen kín-
lódtam, mert… nem sokat változott a vi-
lág. Apám mesélte, hogy 1919-ben vala-
milyen ünnepi alkalommal bikát vágtak
a faluban, ahol vendég volt mindenki.
Nagyanyám tányérjából kiszedték a
húst, mondván, hogy nem érdemli
meg, mert a nagyapám nem fújt egy kö-
vet a vörösökkel, vagyis politikailag
rossz oldalon állt.

– Köztudott, hogy nem megtermelni
nehéz az árut, hanem eladni.

– Kétségtelen, különösen, ha milliós
tételben gondolkozol. Csak egy példát
mondok. Az elmúlt évben az olaszok
rendeltek 3,5 millió akáccsemetét. Elvit-
tek belõle nem egészen kétmilliót, a
többi itt maradt. Most pereskedünk, és
csak reménykedem, hogy valamikor
megkapjuk az ellenértéket. Ráadásul
úgy néz ki, hogy kisajátítás miatt egy el-
kerülõ út kettévágja a csemetekertet…

nem tudom hogyan tovább. Még sze-
rencse, hogy a családomban való örö-
möm minden keserûségem felejteti. 

– Pedig kaptál a sorstól éppen eleget.
– Hát igen. Feleségem halála után na-

gyon mélyponton voltam. Még szeren-
cse, hogy a tõle született fiaim már na-
gyok, és itt volt a rengeteg munka is, ami
elterelte a figyelmet. De tudod, a re-
ményt soha sem szabad feladni, mert a
bajok elõbb-utóbb jóra fordulnak. Újra-
nõsültem, van egy gyönyörû hároméves
fiam, Gergõ. Kérdezik többen, hogy
meggondoltam-e mindezt, hiszen hatvan-
éves vagyok. Nos meggondoltam, mert
nincs annál nagyobb öröm, mint egy
szuszogó gyermek mellett ébredni. An-
nál csak egy jobb dolog van, ha mindkét
oldaladon szuszognak. Az élet egy fel-
foghatatlan ajándék, amit el kell fogadni.
Ha az Isten báránykát adott, ad hozzá le-
gelõt is. Nos, a másik báránykának – az
ultrahanggal – már látszik keze lába…

Pápai Gábor

...idézi a kiadvány Heydeckert, és mily bölcsesség, hiszen a
kettõ között ott van az egész erdõ,az erdõgazdálkodás.

A francia és lengyel szerzõpáros eredeti kiadványát ma-
gyar szakemberek egészítették ki, tették hazai szakemberek
számára is teljessé.

Szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy a témában hazai
szerzõtõl közel ötven éve nem jelent meg hasonló kiadvány.
Hogy miért? Szerzõhiány, pénzhiány irigység vagy mindhárom
együttvéve… ki tudja. Éppen ezért dicséretes, hogy Zsombor Fe-
renc és Barna Tamás nem felejtkeztek el dr. Mátyás Vilmosról
(1911-1986) és dr. Marjai Zoltánról (1928-2004), a két kiváló
magkutatóról, és emléküknek ajánlják a könyvet.  

Az elmúlt évtizedekben a hazai szaporítóanyag-termelés-
ben olykor kaotikus állapotok uralkodtak. Az állami cseme-
tekerteken kívül ezerszám létesültek kisebb-nagyobb magán-
kertek, amelyben a szaktudás helyett a hírbõl hallott jövedel-
mezõség volt a „tudományos alap”. Volt, akinek sikerült, de
többnyire kudarc lett a próbálkozások vége, különösen a
magkezelésre kényes fafajok esetében.

De az erdõgazdaságoknál sem volt sokkal jobb a helyzet,
eltekintve egypár csemetekerttõl, ahol tapasztalt „öreg rókák”
irányították a termelést. 

Nos „Az erdei lombos fák magjai a begyûjtéstõl a vetésig” cí-
mû kiadvány a szó szoros értelmében fél évszázados hiányt pó-
tol. Példaértékû munka, a kutatás hasznosságát bizonyítja, ami a
lombos erdei fafajok csemeteneveléséhez nélkülözhetetlen.

Egyben jó példa a nemzetközi összefogás eredményessé-
géhez.

A könyv megjelenését az Alföldi Erdõkért Egyesület szer-
vezõmunkája tette lehetõvé. 

A Mezõgazda Kiadó kiadványa a FAGOSZ-nál is megren-
delhetõ. 

Pápai Gábor

„A mag a vég és a kezdet”...
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Örömmel forgatom a szakmám felsõok-
tatásának 200 éves évfordulója alkalmá-
ból kiadott háromkötetes, küllemében
is gyönyörû könyvet. Ám mélységes
csalódást éreztem, amikor az egyetem
történetével kapcsolatban a kulturális
életrõl olvastam. Alaposabb, és részle-
tesebb megemlékezést érdemelt volna
ez a terület. Ép testben ép lélek, szok-
tuk volt mondani, és talán éppen ezért
kellett volna részletesebben megemlé-
kezni minderrõl. Az ép lélekhez termé-
szetesen esetünkben hozzátartozik a ki-
mûvelt erdész-, faiparos- stb. fõ is.

A szakmán túli mûvelõdéshez nagy-
szerû lehetõség volt a hatvanas évek-
ben az Egyetemi Szinpad intézmény ke-
retén belül havonként eljárni az „Uni-
verse kino”-ba, ahol jórészt nyugati or-
szágok nagykövetségeinek ismeretter-
jesztõ filmjeit láthattuk. Ez nagy szó volt
akkor, amikor még a verebek is útlevél-
lel repülhettek át a schattendorfi (Som-
falva) lovak után csipegetni.

Képzõmûvészeti kiállítások voltak az
akkori KISZ-ház (kommunista ifjúsági
szövetség) nézõterén, ahová jött a város
kultúrára éhes polgárainak apraja,
nagyja. Mint ahogy jöttek az Egyetemi
Színpad elõadásaira is. És itt álljunk
meg egy szóra, egy polgári szóra. 

A hatvanas, hetvenes évtizedek
színpadosai a maguk nemében törté-
nelmet írtak az Egyetem kulturális éle-
tében. Kezdetben „vonalasabb” dara-
bokat adtak elõ, s mivel az egyetem
vezetése nem cenzúrázta különöseb-
ben a mûsorokat, színpadra kerültek a
kor abszurd szerzõjének, Slawomir
Mrozeknek az egyfelvonásosai, mint a
„Károly”, a „Nyílt tengeren” és a „Bû-
bájos éj”. Vagy Hubay Miklós politikai-
lag is „bajuszhúzogatónak” számító, „A
zsenik iskolája” címû darabja (õsbe-
mutató volt), és Alfonso Paso kétfelvo-
násosa, az „Egy csirkefogó ügyében”,
amit ma is aktuális lenne színre vinni.
(Sõt! „Mi az hogy!… Nagyon is!”). Ez
utóbbi elõadás hírverését ún. szendvics-
emberek tették a városban. A nyakuk-
ban lógó hirdetõtáblákkal maguk a
szereplõk vonultak Sopron utcáin,
közzétéve, hogy a darabot az egyete-
misták mutatják be, melyre zsúfolásig
megtelt a Petõfi színház (Thurner Mi-
hály elégedetten mosolyoghatott.)

Az országos egyetemi fesztiválokon
sorra nyerte a Soproni Egyetemi Szín-
pad az elismeréseket. Budapesten
O’Neill „Minden madárnak szárnya

van” címû kétfelvonásosával (õsbemu-
tató) rukkolt elõ. De hogy gondolataim
a földön maradjanak és érzékeltessem,
hogy „a kultúrosok” mily jó szolgálatot
tettek az országon belül – lazítva az er-
dészek sajnos ma is a magunkba fordu-
lás okozta, érzékelhetõ elszigetelõdését
– a pécsi vendégszereplést hozom fel
példának. Három egyfelvonásost mu-
tattunk be a Pécsi Orvostudományi
Egyetem színpadán, melyet rögtönzött
„Mikulás-est” követett, tele humorral,
növelve a selmeci reputációt. Egy ne-
gyedéves orvostanhallgató a mûsor vé-
gén megjegyezte: „Ne haragudjatok, de
most tudtam meg, hogy Sopronban van
egyetem”. A Miskolci Egyetemi Színpad
vendégjátékai, a soproniak mûsoradó
országjárásáról most nem szólok, de so-

rolhatnám a példákat, melyek indokol-
ják azt, hogy kevés elintézni az Egyete-
mi  Színpad történetét azzal, hogy „…Új-
jáalakult 1955-ben és azóta kisebb, na-
gyobb megszakításokkal mûködik.” 

De a hiánypótlás most már az érintett
színpadosok és az Erdészettörténeti
Szakosztály feladata. 

Éppen ezért felkérjük a témában
érintetteket, hogy írják meg a szerkesz-
tõségnek történeteiket, emlékeiket,
küldjék meg – ha van – fotóikat, újság-
kivágásaikat, relikviáikat stb., hogy mi-
nél teljesebben örökíthessük meg a Sop-
roni Egyetemi Színpad történetét most
már egy, a részletekre is kiterjedõ kötet-
ben. Az elérhetõ érintetteknek a kiad-
vánnyal kapcsolatos felhívást küldünk.

Pápai Gábor

Ami az Almanachból kimaradt
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Hackerek segítik az illegális faki-
termelést a brazil esõerdõkben 

Segítségükkel eddig 1,7 millió köbmé-
ter fát csempésztek ki az Amazonas vi-
dékérõl. A brazil nemzeti kongresszus
éppen az ország erdõtörvényének meg-
változtatására készül. 

Talán nem megszokott a csúcstechni-
kás mûveleteken alapuló csempészést
összekapcsolni az esõerdõ irtásával. Az
Amazonas esõerdeiben fakitermelést
végzõ vállalatok azonban nem vona-
kodnak a számítástechnika igénybevé-
telétõl sem, s készek hackereket alkal-
mazni, hogy bejuthassanak a brazil kor-
mány kifinomult nyomkövetõ rendsze-
rébe, hogy adatokat hamisítsanak meg.

(ForestPress) 

Miért érintjük meg a fát, ha azt
szeretnénk, hogy szerencsénk

legyen? 
E gyakorlat még az õsi britektõl ered,
akiknek hite szerint a fában szellemek
lakoznak. 

A fát a szellemek iránti tisztelet jeléül
érintették meg. Ez a szokás sok éven át
fennmaradt, késõbb az emberek a jó
szerencse reményében érintették meg a
fát, vagy a belõle készült tárgyat.

(ForestPress)
 

Végveszélyben a szlovákiai 
Magas-Tátra? 

Folyamatosan hanyatlik a szlovákiai
Magas-Tátra faállományának állapota a
2004-es orkánkatasztrófa óta. A Tátrai
Nemzeti Park (TANAP) vezetõi szerint a
park hatvanéves története során még
soha nem volt olyan súlyos a helyzet,
mint az idén.

A Magas-Tátra déli lejtõin 2004. no-
vember 19-én végigsöprõ orkánszerû
szélben a TANAP kezelésében lévõ 50
ezer hektár egynegyede pusztult el. 

Azóta szárazság és többször rekord
meleg tizedelte tovább a fenyveseket,
átalakult a talaj összetétele és vészesen
elszaporodtak a szúrajok. „A nemzeti
park megalapítása óta nem volt ilyen
nagy a baj” – mondta Peter Fleischer, az
országos erdészeti igazgatóság munka-
társa.

„A szúinvázót lehetetlen feltartóztat-
ni. A kártevõk a legvédettebb területek-
re is behatoltak, ahová a munkatársaink
nem tudnak eljutni” – tette hozzá Peter
Liska, a TANAP igazgatója.

(InfoRádió/MTI)
 

Az európai magánerdõ-gazdaságok
szerepét hangsúlyozták

Washingtonban 
Christer Segersteen, a CEPF elnöke
szeptember 16-17-én részt vett a világ
erdészeti vezetõinek Washington DC-
ben erdõk és az éghajlatváltozás témá-
ban megtartott fórumán. A találkozó
célja a soron következõ tárgyalások és
megállapodások, különösképp az
UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change – ENSZ
keretegyezmény az éghajlatváltozásról)
folyamat elõsegítése volt.

A fenntartható erdõgazdálkodás eu-
rópai modellje, és az európai erdészet e
modellben elért eredményei bizonyít-
ják, hogy Európában a megfelelõen ke-
zelt, átlagos erdõ óriási képességekkel
rendelkezik a klímaváltozás elleni küz-
delemhez. 

(ForestPress)
 

Illegális favágásért szabtak ki
börtönbüntetést Zalában 

Nem jogerõsen börtönbüntetésre ítélte
a Zalaegerszegi Városi Bíróság azt a két
férfit, aki Becsvölgye környékén enge-
dély nélkül tarra vágott több mint két
hektár tölggyel és bükkel borított erdõt
tavaly márciusban. 

 
Csúcskitermelés a dán erdõkben 

Dánia jelenlegi teljes energiatermelésé-
nek egyharmadát az erdõ biztosítja.

2007-ben 2,6 millió köbméter fát ter-
meltek ki a dán erdõkbõl. A rekordnak
számító kitermelés ellenére a fatömeg
mennyisége az 5 millió köbméter éves
növedéknek csupán a felét teszi ki.
2007-ben a kitermelés 9 százalékkal
múlta felül a 2006. évi, szintén csúcstel-
jesítménynek számító kitermelt
mennyiséget – olvasható a Nordic For-
estry oldalon.

A fenyõfélék fafeldolgozó ipari fel-
használása 1,3 millió köbméter volt
2007-ben, ami rekordszintnek számít.
Meglepõ ugyanakkor, hogy 2006-hoz
képest valamelyest csökkent a tûzifa és
más, energiatermelésre szánt faanyag
termelése. Mivel az éves növedéknek
csak felét hasznosítják, a jövõben van-
nak még lehetõségek a dániai erdõkbõl
kikerülõ faanyag fenntartható használa-
tának fokozására. 

A Dán Erdészeti Szövetség üdvözli
az erdészeti ágazatra jellemzõ élénk üz-
leti életet, és a faiparba irányuló na-
gyobb beszállítást. További kezdemé-

nyezéseket és intézkedéseket vár ugyan-
akkor a kormánytól az energiatermelés-
re szánt szén-dioxid semleges faanyag
használatának népszerûsítésére. Dánia
jelenleg teljes energiatermelésének
egyharmadát az erdõ biztosítja. A többit
a nap, a szél és a geotermikus energia
együttesen adja.

(ForestPress)
 

Piacorientáltabb szemlélet szükséges 
az erdõ alapú iparban az egyetlen kive-
zetõ út a jelenlegi válságból. Ez volt Mi-
kael Selling – az Opticom International
Research alapítóinak egyike – üzenete,
amikor beszédet mondott a Pricewater-
house Coopers erdei ipari szemináriu-
mán a kanadai Vancouverben májusban.

(FATÁJ)
 

Nem felelõs az árvizekért a
kárpátaljai erdõgazdálkodás

A Kárpátalján folytatott erdõgazdálko-
dás nem tehetõ felelõssé az árvizekért,
a vidéket akár 95 százalékos erdõsült-
ség sem mentené meg az áradásoktól,
mondta Ungváron Valerij Murga, Kár-
pátalja megyei erdõ- és vadgazdálkodá-
si fõosztály vezetõje.

(FATÁJ)
 

Rekorder madarak
Akárcsak az emberek között, az állatvi-
lágban is akadnak igazi matuzsálemek,
vagyis olyan példányok, melyek jóval
magasabb életkort élnek meg, mint a
fajtársaik átlaga. Az elsõsorban a magas
szélességeken élõ alkák átlagkora ritkán
több két évtizednél, most azonban egy
olyan példányt fogtak be Nagy-Britan-
niában, melyet még 1965-ben gyûrûztek
meg, vagyis legalább 43 éves. Öt évvel
döntötte meg egy fajtársa rekordját. Egy
gyöngybagoly 13 évig húzta, öt hónap-
pal tovább, mint eddigi rekorder fajtár-
sa. A pólingok átlagos életkora öt év, ám
Németországban nemrég egy 31 éves
példányt is találtak. A sarki partfutók ál-
talában nem tesznek meg túl nagy távol-
ságokat, viszont találtak már olyan pél-
dányt, melyet a Skótfelföldön gyûrûztek
meg, és Hollandiában bukkant fel. A tá-
volsági rekorderek viszont kétségtele-
nül a sarki csérek; az Északi-sarkvidé-
ken élõ példányok minden õsszel lere-
pülnek az Antarktiszra, majd amikor ott
közeleg a tél, visszatérnek az Arktiszra. 

(Élet és Tudomány)

Híroldal • Híroldal • Híroldal • Híroldal
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Az OEE Szeniorok Tanácsa és az FvM
Helyi Csoportja kihelyezett rendezvé-
nyét a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. Ra-
vazdi Erdészete területén tartotta. A ko-
máromi vasútállomáson dr. Magas
László a Zrt. nevében fogadta, ill. kö-
szöntötte dr. Pethõ Józsefet, az OEE el-
nökét és a 23 fõs csoportot. 

A tervezett program elsõ állomása a
komáromi Monostori erõd megtekinté-
se volt. A „Híres Komárom” neve egy-
befonódott a Duna mindkét partjára ki-
terjedõ erõdítésrendszerrel és az 1849
évi szabadságharc Klapka György ve-
zette végsõ ellenállásával. Bár a Monos-
tori erõd –mint az erõdrendszer legna-
gyobb létesítménye – késõbb, 1851-tõl
épült, teljesedett ki és vált a 19. század
hadiépítészetének egyik legfontosabb
közép-európai emlékévé. 

A következõkben a térség erkölcsi-
ségével áthatott szellemi központjának,
a pannonhalmi Bbencés apátságnak a
pincészetében a szõlõ- és borkultúra új-
jáélesztése indítékaival ismerkedhet-
tünk. Minthogy Pannonhalmának az
1945 utáni államosításig saját borászata
volt, a hagyomány folytatásaként épült
meg a 2000 m2 alapterületû pince és
borház. A „pinceszeren” a Szenior-ta-
nács elnöke köszöntötte dr. Szász Ti-
bor tiszteletbeli elnökünket 85. szüle-
tésnapja alkalmából. 

A továbbiakban e szellemi központ
korábbi kisugárzásának helyszínein, a
Ravazd fölötti Willebald dombvonula-
ton Solymos Szilveszter atya emlékét õr-
zõ kilátónál kaptunk ismertetõt a Szent
Willebald templom romjairól, ill. az er-
dõ kezelésérõl, amelyek történeti feltá-
rásában az atya szerepe kiemelkedett. 

A Ravazdi Erdészet központjában és
az erdei iskola helyiségeiben Kocsis Mi-
hály vezérigazgató-helyettes – egyben
az erdészet igazgatója – kiegészítõ, kul-
túrtörténeti beágyazottságú szakmai is-
mertetésében visszatekintett az elõdök-
re, Stróbel Sándorra, az elsõ világi er-
dõmesterre, aki a fõapát megbízásából
1869-tõl irányította az erdészeti tevé-
kenységet, és azokra, akik között több
neves erdõkezelõ személyiség volt. De
kitért az erdõgazdaság jelenlegi szerke-
zetére, hat erdészetbõl két kemény és

négy meghatározó lágy fafaj tenyésze-
tét és hasznosítását, feldolgozását vég-
zõ egységre stb.. Az erdészettörténeti
áttekintést követõen a helyszíneken lá-
tottakat véleménycsere jelleggel érté-
kelték a jelenlévõk. 

Az Ökoturisztikai és Sportközpont-
ban, valamint az épülõ fedett lovardá-
ban tervezett szolgáltatások összehan-
golása újszerû kezdeményezésnek te-
kinthetõ. 

A természetszerû erdõgazdálkodás
mozaikjai mellett figyelemre méltóak
azok az objektumok, emlékoszlopok –
azokon idézetek és ismertetõk –, ame-
lyekkel az elõdök, ill. munkásságukra
emlékezve példaértéket közvetítenek.
A helyszínek történeti vonatkozásai,
üzenethordozó, -közvetítõ szimbólu-
mai, millenniumi emlékmûvek gondo-
zása, patriotikus szellemisége, a múl-
tunk relikviáit is tisztelõ kollektíva szán-
dékait érzékeltette. 

A tapasztalatok elõmozdították az
apátsági tradíciók közvetítésével az er-
dõgazdálkodás és természetvédelem
összehangolása kezdeteinek a megis-
merését, a helyi kapcsolatokban rejlõ
lehetõségeket. A jelenlévõk mintaérté-
kû tapasztalatokkal gazdagodtak a kor-
szerû természetközeli módszerek gya-
korlati kezdeményeirõl és tájékozód-
tunk a vadgazdálkodás jellemzõirõl, va-
dászházak és a 247 ha területû vadas-
kert mértéktartó kezelésérõl.

A terepi szemlét követõen dr. Magas
László vezérigazgató, Holdampf Gyula,
az FvM helyi csoport, ill. dr. S Nagy
László, a Szeniorok  elnöke értékelték a
közös rendezvény jelentõségét. 

dr. S. Nagy László

Az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya
november 27-én tartotta az  elmúlt év
utolsó rendezvényét Budapesten, az Er-
dészeti Információs Központban.

Báder László, a Palocsa Egyesület el-
nökeként sokat tett azért, hogy lehetõ-
vé vált az erdõkért is felajánlani a sze-
mélyi jövedelemadók 1%-át.

Bolygónkon már jelentkeznek az
emberi túlhasználat jelei. Nem vigyá-
zunk a felszíni és felszín alatti vizeinkre,
a talaj eróziója, az elsivatagosodás egy-

re jelentõsebb. Ezzel fokozatosan ront-
juk életfeltételeinket Földünkön. Ne a
Marsra készüljünk! Itt tegyünk meg
mindent az élhetõbb környezetért!

A társadalom igénye a több és jobb
állapotú erdõ, a vizeinkkel való takaré-
kos gazdálkodás.

Véleménye szerint Magyarországon
a 40%-os erdõsültség lehetne a társada-
lom távlati célja. Egy jelentõs erdõtele-
pítési program révén újra felértékelõd-
hetne az erdészszakma.

Dr. Csóka György, az ERTI Erdõvé-
delmi Osztályának vezetõje elõadásá-
ban azt fejtegette, hogyan befolyásolha-
tó az erdõmûveléssel erdeink egészségi
állapota és immunrendszere.

A globális felmelegedés hatására az
aszályossági trendek növekednek, s ez
kihat az erdõk egészségi állapotára. A
biotikus erdõkárok folyamatosan növe-
kednek.

Az erdõmûvelés gyakorlatában vég-
bemenõ szemléletváltás nem költség-
igényes, a természetességre törekvés az
erdõ immunrendszerét erõsíti.

Dr. Frank Norbert az erdõmûvelés
oktatásáról tartott tájékoztatót. A Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karán oktató és kutató elõadó a száz
éves múltról, a jelenleg oktatott tantár-
gyakról és a kutatási témákról beszélt.

Az Alföldön dolgozó kollégák felve-
tették, hogy igény jelentkezne az „Alföl-
di erdõgazdálkodás” címû tantárgy be-
vezetésére is, a speciális erdõfelújítási
módszerek elsajátítása érdekében.

Kondor István, a Pro Silva Hungária
elnöke, az ilyen szemléletû gazdálkodás
hazai eredményeirõl tartott elõadást. Pél-
dáit, a „nyitott szem, mint kutatási esz-
köz” módszerével gyûjtötte, hiszen a vá-
gásos erdõkezeléssel ellentétben a ter-
mészeti folyamatokra alapozó erdõkeze-
lés kidolgozásához sajnos még kevés tu-
dományos ismeret áll rendelkezésünkre.

A lelkes hallgatóság ezt az igényt
meg is fogalmazta, s javasolta, hogy a
Pro Silva szemléletû gazdálkodás okta-
tása kapjon nagyobb teret az egyetemi
képzésben is.

Rostáné Reményfy Rita
szakosztálytitkár

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Szakosztály- és helyi csoport hírek
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A hazai erdõfeltárás jelentõs évfor-
dulóiról emlékezetek meg az Erdõfel-
tárási Szakosztály tagjai 2008. október
27-28-án Huszárokelõpusztán a BA-
KONYERDÕ Erdészeti és Faipari Zrt.
területén. Az erdõgazdaság jogelõdjé-
nél ugyanis 1957-ben kezdõdött el a
„saját rezsis” erdészeti útépítés, amely-
nek 50 éves évfordulójáról emlékeztek
meg – kissé megkésve – a résztvevõk.
Ebben az idõszakban az erdészeti ága-
zat elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy az
idegen kivitelezõk által megépült erdé-
szeti utak nem felelnek meg a kívánal-
maknak, ezért saját mélyépítõ részlege-
ket hoztak létre. Dr. Ecsedy Sándor  volt
mûszaki osztályvezetõ a házilagos kivi-
telezést   a következõkkel indokolta: „A
korszerû erdõgazdálkodáshoz szüksé-
ges épület és építmény beruházási és
fenntartási munkák végrehajtása a kivi-
telezõvel szemben különleges követel-
ményeket támaszt. Ez a körülmény az
idegen kivitelezõnek szervezeti felépí-
tése, más jellegû felkészültsége és a
munkahellyel szemben támasztott igé-
nye, valamint a munkák volumenének
tekintetében nem felel meg. Ennek kö-
vetkezménye, hogy az erdõgazdasági
munkák vállalásától idegenkednek, a
kivitelezés során a határidõket és költ-
ségvetés értékét tartani nem tudják, az
elvégzett munka minõsége pedig leg-
több esetben kifogásolható.” A megem-
lékezés kissé késõi idõszerûségét adta
az is, hogy a második világháború után
1947-ben épült meg az elsõ makadám
burkolatú út a Nyugat-Bükkben a Bán-
völgy feltárására 3,0 km hosszban, Jáhn
Rezsõ irányításával.

Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
elemezte az elmúlt 60 év eseményeit.
Az 1990-ig tartott „aranykor” idõszaká-
ban az állami támogatások, a folyama-
tos mûszaki fejlõdés és fejlesztés, a kor-
szerû útépítési módszerek jellemezték
az erdészeti útépítést. Ennek egyik leg-

magasabb szintjét az jelentette, amikor
a erdõgazdaság a saját keverõtelepen
elõállított meleg aszfaltot saját aszfaltte-
rítõ géppel építette meg. Az 1990-1993
közötti idõszak az összeomlás idõszaka
volt, amikor az erdészeti útépítések
pénzügyi támogatása megszûnt.. Ebben
az idõszakban az erdészeti útépítés
ügyét az OEE Erdõfeltárási Szakosztálya
és az Erdõfeltárási Tanszék tartotta
fenn. 1993 után az erdészeti útépítések
támogatása újszerû – pályázati – formá-
ban ismét megindult Az új peremfelté-
teleknek megfelelõ erdészeti útügyi
rendszer kialakítására szintén az OEE
Erdõfeltárási Szakosztálya tett több-ke-
vesebb sikerrel javaslatokat a jogalko-
tók felé, az Erdõfeltárási és Vízgazdál-
kodási Tanszéken folyó mûszaki fej-
lesztések pedig az erdészeti utak terve-
zését, építését, fenntartását tették kor-
szerûvé, valamint megteremtették a tu-
datos vagyongazdálkodás alapját jelen-
tõ erdészeti útadatbank alapját

.Ez után Balogh József mûszaki osz-
tályvezetõ foglalta össze a BAKONYER-
DÕ Erdészeti és Faipari Zrt.-nél folyó
erdészeti útépítés 50 éves történetét. Az
erdõgazdaság területén öt vasútüzem
mûködött. A második világháborút kö-
vetõen az egész világon a tehergépko-
csis szállítás vált uralkodóvá. Ennek je-
lentõségét felismerve a Magyar Állami
Erdõk Üzemi Központja 1949-ben négy
útépítõ kirendeltséget hozott létre. Ez-
zel kezdetét vette az erdõterületek út-
hálózattal történõ feltárása. Az 1952. év
elején önálló Erdõgazdasági Építõipari
Vállalat alakult. Építésvezetõségei fog-
lalkoztak az egész országban az erdé-
szeti burkolt utak kivitelezésével. A Zrt.
jogelõdje a Magasbakonyi Erdõgazda-
ság 1957-ben vette át az útépítések kivi-
telezését az Építõipari Vállalattól. A Zrt.
másik jogelõdjénél a Keszthelyi Erdõ-
gazdaságnál is megtörtént az útépítések
kivitelezésének átvétele. A Bakony tér-
ségében Építésvezetõségi, a Balaton-
Felvidéken Mûszaki Erdészeti szerve-
zetben történt a munkavégzés. A két
gazdaság 1970-ben egyesült. 1988-tól
két telephelyen, de egy szervezetben
történt az építési kivitelezés. Az Építés-
vezetõség 1992-ben kft.-vé szervezõ-
dött. Az építõ szervezet(ek) rendelkez-
tek lánctalpas erõgépekkel, gréderek-
kel, saját szállító és rakodó gépparkkal,
úthengerrel és a bányamûveléshez
szükséges berendezésekkel. Az Erdõ-
feltárási Alaptervek készítése 1956-ban
kezdõdött meg. A Magas-Bakony (37 400
ha) Erdõfeltárási Alapterve 1959-ben, a
Balaton-felvidéké (59 600 ha) 1960-

ban, a Balaton-felvidéki régióé (vala-
mennyi szektoré 140 000 ha) 1972-ben
készült el. A Balaton-felvidéki Erdõ és
Fafeldolgozó Gazdaság úthálózat fej-
lesztési terve 1982-ben született meg.
Eszerint az addig megépült 224 km út-
hálózatot további 232 km hosszú vonal-
lal kell bõvíteni. A feltárási alaptervek
elkészültével a saját kivitelezõ szerve-
zetek létrehozásával nagy lendülettel
épült a feltáróhálózat. 1982-ig évente 9-
10 km út épült. 1983-tól a folyamat
lényegesen lelassult, így évente átlago-
san csak 5-6 km út készült el. Az alkal-
mazott technológiák változatosak vol-
tak. Épültek itatott burkolatok, felületi
bevonatok és aszfalt burkolatok, ce-
mentes talajstabilizációk, tõzeges terü-
leten a töltésalapozásra Fiketex geotex-
tilt használtunk. 2003 óta 30 km út
épült, amelyek többsége kisebb erdõte-
rületek feltárását oldják meg, fõként sík-
vidéken, szerényebb mûszaki tartalom-
mal. Az erdõgazdaság átlagos feltártsá-
ga erdészeti utakkal 5,70 fm/ha, a közu-
takat is figyelembe véve 8,10 fm/ha. Bár
az alaptervekben megfogalmazottak
szerint még mintegy 100 km feltáróutat
kellene építeni, mégsem ez a probléma.
Jelenleg a meglévõ úthálózat felújítása,
illetve karbantartása vált rendkívül sür-
gõssé. 2008-ban elkészült a Huszároke-
lõpuszta–Farkasgyepû II. feltáróút be-
hajlásméréssel alátámasztott állapotfel-
vétele. Az állapotfelvétel alapján felújí-
tási terv készült. Pályázati lehetõséget
keresünk és a felújítást pályázati forrás
igénybevételével kívánjuk elvégezni
(EMVA). A utak terveit diplomaterve-

Új belépõk

Kecskeméti HCs: Pintye Imre er-
désztechnikus, Zalaegerszegi HCs:
Horváth György egyéb középfok,
Cseke Károly egyéb középfok, Mil-
lei Milán egyéb középfok, Sza-
bolcs-Szatmár megyei HCs: Sápi Fe-
renc erdésztechnikus, Sárospataki
HCs: Girdán Sándor egyéb közép-
fok, Tõkés Sándor egyéb középfok,
Bajai HCs: Osváth Gábor egyéb kö-
zépfok, Egri HCs: Lezák Sándor er-
désztechnikus, Kaszala Edit tanu-
ló, Balázs József faipari középfok,
Egyéni tag: dr. Riedl Rita egyéb fel-
sõfok, Visegrádi HCs: Bukta Péter
erdõmérnök, Békés megyei HCs:
dr. Puskás Lajos egyéb felsõfok,
Gyõr Magánerdõ HCs: Silniczki Ár-
pád erdésztecnikus, Csordós Diána
tanuló, Debreceni HCs: dr. Juhász
Lajos egyéb felsõfok.

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 1. szám (2009. január) 29

zõk készítik, az építést korábban az Er-
dépszolg Kft. végezte. Jelenleg az úté-
pítéseket és az állapot fenntartási mun-
kákat vállalakozók végzik.

Az ünnepi megemlékezés zárása-
ként az Erdõfeltárás Szakosztály támo-
gatta Fábián Gábor okleveles erdõmér-
nöknek azt a kezdeményezését, hogy a
Bakony feltárásában, az erdõgazdaság
mûszaki fejlesztésében elévülhetetlen
érdemeket szerzett dr. Ecsedy Sándor
okleveles erdõmérnök nevét Huszárok-
elõpusztán, vagy annak környezetében
egy emlékmû örökítse meg. 

A szakosztályülés második napján a
Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdál-
kodási Intézet Erdõfeltárási Csoportja
bemutatta az állapotfelvétel és értékelés
informatikára alapozott módszerét, az
új állapotjelzõk szerepét. Dr. Kosztka
Miklós egyetemi tanár röviden ismertet-
te az állapotfelvétel és értékelés elméle-
tét. Dr. Péterfalvi József egyetemi do-
cens bemutatta az informatikára alapo-
zott szubjektív állapotfelvételi eljárást.
Ennek lényege, hogy a mérõgépkocsi-
ban ülõ két értékelõ személy a kátyú-
kat, repedéseket és keresztmetszeti tor-
zulásokat kiterjedésük szerint méret-
csoportokba osztják és azok helyét
érintõképernyõs adatrögzítéssel tárol-
ják. A kiértékelõ program ennek alap-
ján kialakítja az út szubjektív állapotát
jellemzõ J járhatósági értéket. A burko-
lat állapotának értékelése mellett a pad-
kák, árkok és a rézsûk állapotát is érté-
kelik. Primusz Péter doktoráns elõadá-
sában a nehéz ejtõsúlyos dinamikus te-
herbírásmérést (FWD) ismertette. A ha-
gyományos behajlásmérõvel végzett te-
herbírás-mérésnél és értékelésnél az ej-
tõsúlyos berendezéssel gyorsabban,
lényegesen több információt tartalmazó
mérést lehet megvalósítani.

Dr. Markó Gergely egyetemi docens
bemutatta a komplex kiértékelésére ki-
dolgozott programot.A torzult kereszt-
szelvények gyors felvételét teszi lehetõvé
az általa vezetett fejlesztõ csoport alkotta
profilográf. A lézeres távmérõvel és dõ-
lésmérõvel felszerelt mûszer 2 cm-
enként rögzíti a keresztszelvény felületét.

Tímár György erdészeti igazgató ve-
zetésével bejártuk a Roth Gyula tanös-
vényt. Az érdekes erdõmûvelési kísérle-
tek eredményei mellett megismerked-
hettünk az erdõfeltárás és erdõmûvelés
kapcsolatával. Köszönetünket fejezzük
ki Horváth László vezérigazgatónak aki
a szakosztályülés megtartását támogat-
ta, Diósi Gyula vezérigazgató-helyettes-
nek a szakosztály fogadásáért és az er-
dõgazdaság tevékenységének a bemu-

tatásáért, valamint Balogh József mûsza-
ki osztályvezetõnek a fáradtságot nem
ismerõ szervezésért. Az ünnepélyes és
tartalmas szakosztályülésen 35 fõ vett
részt. 

Balogh József, 
dr. Kosztka Miklós

Ez évben a Nyírerdõ Zrt. Gúthi Erdésze-
ti Igazgatóságánál tartotta õszi ülését az
Országos Erdészeti Egyesület Vadgaz-
dálkodási Szakosztálya. A gúthi dám-
állomány a földkerekségen alighanem a
legjobb, hiszen a világranglista elsõ
húsz helyezettje közül hat innen került
ki, közöttük a két elsõ is. 

Gúthot a házigazda, Bartucz Péter
igazgató mutatta be:

A vadászterület 13 ezer hektár, nagy
elõnye, hogy az erdészházakon kívül
alig akad lakott hely. Az adottságokat
jól jellemzi, hogy a leghosszabb nyila-
dék, ami sehol nem jön ki az erdõbõl,
14 kilométer hosszú!

Bár a fõ téma a vadgazdálkodás volt,
nem lehetett megkerülni az erdõmûve-
lés kérdéseit sem. A vidékre az 1800-as
évek közepén hozták be az akácot – az
itteni állomány, a hosszú, egyenes tör-
zset növesztõ árboc akác a Nyírség kin-
cse lett. Az akác mellett a kocsányos
tölgy a másik fõ fafaj.

Bartucz Péter elmondta, hogy régen
Gúth jellemzõen apróvadas terület volt,
a mezei nyúl, a fácán és a fogoly mellett
egy kevés õz képezte a vadállományt. A
XIX. századig elõfordult a farkas és a
kajtatóebekkel vadászott nyírfajd is.

A selejtezés fõ irányelveként említet-
te, hogy a bikaborjakat egyáltalán nem
lövik, hanem megvárják az elsõ vagy a
második agancs felrakását. 

A többi vadfajról elmondta, hogy
300–350 gím is él a területen, a dámhoz
hasonló elvek szerint selejtezik õket. Az
állomány jelentõs része a kárpáti vérvo-
nalból való, a szárhossz 120–130 centi-
méteres. Eddig évi öt-hat gímbika és 15-
20 tarvad került terítékre, ez a mennyi-
ség a tervek szerint nõni fog.

Gúthon a disznóállomány is kiváló, a
szabad terület mellett két kert is várja a
vadászvendégeket. Õz fõleg az erdõ-

tömb körüli mezõgazdasági területeken
él. Elõfordul itt a róka, a nyest, a nyuszt,
a görény, a menyét, a hermelin. Az utol-
só farkast 1995-ben lõtték.

Gúth jó szalonkázó hely volt, hogy a
múltról is beszéljünk – említette sokunk
szívfájdalmát Bartucz Péter.

Az ismertetõt rögtönzött trófeabemu-
tató követte, amelyen kiderült: a 2008-
ban november elejéig elejtett 46 gúthi
bika közül öt bronz-, öt ezüst-, 28 pedig
aranyérmes lett, úgyhogy a jövõre gon-
dolva jó pár öt kiló körüli trófeát viselõ
bikát még meg is hagytak! 

Láthattunk két agyarpárt is, egyik
26,2, a másik 24,3 centiméteres. 

Bartucz Péter elmondta, hogy a ter-
vek között szerepel egy erdészeti skan-
zen kialakítása is, hiszen megõrizte a
korábbi évszázadok hangulatát: van itt
istálló, tucatnyi gyönyörû, sárga gidrán-
nal és magyar félvérrel, külön szín a ko-
csiknak, hintóknak, szánoknak, minde-
zek mellé, ahogyan a fogatok mûködte-
tése megkívánja, kovács- és szíjgyártó
mûhely is. Amint megtudtuk, egy fogat
fenntartása többe kerül, mint egy terep-
járóé, de a hintóval vagy a szánnal való
barkácsolás hangulatát a vadászvendé-
gek nagyra tartják.

Maga az erdészet valóságos kastély, az
irodák felett konferenciateremmel, a to-
rony teraszán kilátóval, a tetõtérben még
négy vendégszobával – a híres Zöldház. 

A program este az erdészet konfe-
renciatermében filmvetítésekkel folyta-
tódott – ezek témája mi más is lehetett
volna, mint az akác és a dám.

Az esti program elsõ elõadójaként
Pintér István, az FVM Természeti Erõ-
források Fõosztályának helyettes veze-
tõje adott tájékoztatást a vadászati tör-
vény módosítása során várható változá-
sokról. A fontosabbak között említette,
hogy a törvény hatálya az állatkertben
tartott vadat kivéve a jövõben ki fog ter-
jedni mindenre, így a vadaskerti és a va-
dasparki állományokra is. Szintén a je-
lentõsebb változások közé sorolható,
hogy a földtulajdonosok vadászati kö-
zössége vitás ügyeiben a jövõben önál-
lóan perelhet és perelhetõ is lesz, ugyan-
akkor kötelezettségeket vállalhat, jogo-
kat és képviseletet szerezhet.

Elõadásában szó esett a különleges
rendeltetésû vadászterületek 2010 utáni
egyben tartásának kérdéseirõl – ez biz-
tosítottnak tûnik –, a haszonbérletekrõl,
az uniós vadvédelmi irányelveknek va-
ló megfelelésrõl, illetve az ettõl való el-
térés lehetõségeirõl.

Kondor Endre, az Ipoly Erdõ Zrt. vadá-
szati tanácsadójának témafelvetõ kérdé-
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seire válaszolva a trófeabírálatról elmond-
ta, hogy ez a német vadászati kultúrkörre
jellemzõ, máshol szinte ismeretlen. Fenn-
tartása mindenképpen kívánatos. 

Elõadása után dr. Szendrei László, a
Nyírerdõ Zrt. vadgazdálkodási szakre-
ferense adott részletes tájékoztatást a
cégrõl. Változatlanul négy vadgazdál-
kodási egységet mûködtetnek, az
összesen 22 739 hektárnyi vadászterület
52 százaléka állami tulajdon.

A cég vadaskertjeiben intenzív va-
dásztatás folyik, ezek összesen 1751
hektáron fekszenek és két új disznós-
kert kialakításába is belekezdtek. A ló-
nyai kert és vadászház különösen jó he-
lyen van, az Unió és Ukrajna határán.
Ami a vadászvendégeket illeti, kelet fe-
lé kell tekintenünk!

Az oktatás és kutatás helyzetérõl el-
mondta, hogy a debreceni egyetemmel és
az erdészeti szakiskolákkal is gyümölcsö-
zõ együttmûködést alakítottak ki az el-
múlt években; Kaknics Lajos vezérigazga-
tó és Bartucz Péter címzetes egyetemi do-
cens segíti a kutatómunkát, amibõl persze
a hallgatók is kiveszik részüket.

Dr. Juhász Lajos, a Debreceni Egye-
tem Mezõgazdaság-tudományi Kar Ter-
mészetvédelmi, Állattani és Vadgazdál-
kodási Tanszékének vezetõje a Nyírer-
dõ Zrt. nyírfajd-visszatelepítési prog-
ramjáról adott részletes tájékoztatást:
Magyarországon egyedülálló kezdemé-
nyezést vállalt fel ezzel a cég.

A faj a jelenlegi határokon belül nem
él szabadon, az utolsó, hitelesnek elfoga-
dott megfigyelés 1966-ból, a Bükk-fenn-
síkról származik. A XIX. századig a Bükk,
a Mátra, a Zemplén, a Karancs-Medves, a
Kõszegi-hegység, Vas megye és a Nyír-
ség tartozott az élõhelyek közé. Az eddi-
gi telepítési kísérletek nem vezettek
eredményre. A magashegyi és a közép-
hegységi területek mellett a síksági lápvi-
dékek is kielégíti a nyírfajd igényeit.

A nyírfajdprogram célja ezen õshonos
madárfaj önfenntartó állományának lét-
rehozása a Nyírség természetközeli élõ-
helyein – mondta dr. Juhász Lajos.

A technológiáról szólva elmondta, hogy
a madarakat zárt volierekben tenyésztik. 

Az elsõ, oroszországi eredetû példá-
nyok 2005-ben érkeztek Németország-
ból. Ez azért is kedvezõ, mert ezek õsei
síksági láperdõkben éltek. Az állomány
2008-ra 128 egyedre gyarapodott, ebbõl
111 importált, 17 pedig a tenyésztésbõl
származik.

Az élõhelyi igényekrõl elmondta, hogy
a tölgy-kõris-szil ligeterdõk, gyöngyvirá-
gos tölgyesek, nyír- és égerlápok többfelé
fennmaradtak itt, az öreg erdõk és a fiata-
losok mozaikosan helyezkednek el, ami
kedvezõ a faj szempontjából. A nyírfajd a
vizes élõhelyeket is szereti.

A faj fõ predátoraként említette a hé-
ját, a fészekaljakra a vaddisznók, a ró-
kák és a hollók jelentik a fõ veszélyt.

Dr. Hõnich Miklós állatorvos a vade-
gészségügy idõszerû kérdéseirõl tartott
elõadást, majd Kaknics Lajos, a Nyírerdõ
Zrt. vezérigazgatója és helyettese, Fekete
György mutatta be a társaság erdõgazdál-
kodását.

A Szakosztály ügyrendi programja
keretében, tagjai sorába vette fel Fáczá-
nyi Ödön újságírót, a Vadászati Hagyo-
mányokat Ápoló Kulturális Bizottság el-
nökét, valamint ifj. Gyenes István erdõ-
mérnököt, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Gödöl-
lõi Erdészetének mûszaki vezetõjét.

Haraszti Gyula titkár közvetítette Kro-
nekker Józsefnek, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatójának meghívását
a Szakosztály tavaszi tanulmányútjára.

Másnap a terepi programmal folyta-
tódott a látogatás, amelynek során a
vendégek fogatokkal keresték fel az
1991-ben, majd 2006-ban a világranglis-
ta elsõ helyét elfoglaló dámbikák elejté-
sének kopjafával jelölt színhelyét. (Bi-
zonyára az is világrekord, hogy a ven-
dégek mindkettõt Baráth Béla vadásza-
ti ágazatvezetõ kíséretében ejtették el.)
A helyszínen az ágazatvezetõ emléke-
zett vissza a 17 évvel ezelõtt történtek-
re, majd a vadgazdálkodási szakosztály
emléktáblájával is ellátott kopjafánál az
egykori elnök, Kondor Endre idézte fel
a korábbi látogatását.

A kopjafára felkerült a vadgazdálko-
dási szakosztály emléktáblája.

Ezután egy szép fekvésû erdõrész-
ben a vendégek és a házigazdák közö-
sen emlékeztek meg a 39 évesen el-
hunyt Géber Miklós erdészrõl. Amint
Bartucz Péter mondta, kiváló munka-
társuk tragikusan korán hunyt el, de tel-
jes életmûvet alkotott. Rá emlékezve
november 5-étõl az általa tájesztétikai
szempontból ültetett platánfasor a Gé-
ber-allé nevet viseli.

A terepi program egy nyírfajdvolier
meglátogatásával ért véget.

Faragó Zoltán

Az Oktatási Szakosztály 2008. novem-
ber 18-án tartotta ez évi második rendez-
vényét, Ásotthalmon, a 125 éves Bedõ Al-
bert Erdészeti Szakiskolában.  A szakosz-
tályülésre a szakosztály tagjai és az Egye-
sület vezetõsége mellett meghívást kap-
tak a régió egyesületi kitüntetettjei, vala-
mint a Csongrádi Helyi Csoport nyugdíja-
sai.  A program az iskola történetének és
jelenlegi mûködési körülményeinek be-
mutatásával kezdõdött, amelyet Andrési-
né dr. Ambrus Ildikó igazgató asszony
tartott.  A Szakosztály megvitatta az erdé-
szeti géptan oktatásának helyzetét.  A fel-
sõfokú erdészképzés géptani oktatásáról
dr. Horváth Béla professzor (NYME, Er-
dészeti-Mûszaki és Környezettechnikai
Intézet), a középfokúról Hanyvári Zsolt
(Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola,
Sopron), a szakmunkásképzés géptani
oktatásáról Fõdi Csaba (Bedõ Albert Szak-
iskola, Ásotthalom) tartott beszámolót.
Az elõadásokat a jelenlévõk hozzászólá-
sokkal, kérdésekkel egészítették ki, ame-
lyekben a géptan témája mellett megje-
lentek a szakképzés jelenlegi helyzetével
kapcsolatos gondolatok, vélemények is.

A szakmai vita után Puskás Lajos az
Egyesület elnökségi tagja oklevelet és
jutalomkönyvet adott át Göbölyös Vik-
tornak, a Bedõ Albert Szakiskola 10. A
osztályos tanulójának, aki az FVM, az
Állami és magánerdõ-gazdálkodók, az
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztá-
lya, és a DALERD Zrt. internetes pályá-
zatán elsõ helyezést ért el.

A délutáni programban a résztvevõk
megtekintették a Bedõ-ligetet (Ásottha-
lom 18E).  A védett erdõrészlet adatait, az
Erdõgazdaság további terveit, szándékait
Juhász Pál erdészeti igazgató, valamint
Puskás Lajos a DALERD tájékoztatási igaz-
gatója ismertették.  A terület Bedõ Albert-
hez és Kiss Ferenchez kötõdõ történetérõl
Fröhlich András címzetes igazgató tartott
tájékoztatást, majd a résztvevõk a gyönyö-
rû, késõ õszies idõben bejárták a ligetet.

dr. Folcz Tóbiás
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A Magyar Fakitermelõ Válogatott szép
eredményt ért el a 2008. október 2-5.
között Németországban rendezett 28.
Fakitermelõ Világbajnokságon. Csapa-
tunk 7. lett, Rittlinger Róbert révén pe-
dig (14 év után) ismét bronzérmet sze-
reztünk az Andreas Stihl Kft. és a Faki-
termelési Munkakultúra Alapítvány
együttmûködésére alapozottan.

A felújított soproni Fáber-réti Motorfû-
részes Tanpályán tanfolyamokat, edzése-
ket és válogatókat rendeztünk, míg 2008.
május 17-ére kialakult a csapat: Horváth
László (Miskolc–Ómassa), Juhász István
(Ráckeve) és Rittlinger Róbert (Sombe-
rek). Ifjúsági versenyzõként az ásotthalmi
iskola tanulója, Fodor Kálmán (Zsombó)
került a felnõttek mellé. A magyar váloga-
tott júliustól szeptember végéig még öt-
ször tartott három-háromnapos edzéseket
Sopronban.A 29 ország részvételével
megrendezett világbajnokságra 2008. ok-
tóber 1-én, személygépkocsikkal utazott

ki a magyar csapat. Versenyzõink szere-
léssel, kombinált darabolással és lánckí-
mélõ darabolással kezdtek. A csapatok
közül utolsóként került sor a magyarok
döntésére. Most elõször a döntés sem az
erdõben volt, hanem egy nagy lelátó elõtt,
kb. 18 m-es oszlopokat kellett dönteniük
a versenyzõknek egy felszántott területre.
Ezt követõen kiszámították a versenyzõk
közötti sorrendet, majd az addigi eredmé-
nyek szerinti fordított sorrendben álltak
rajthoz (ötösével) a gallyazáshoz. 

Eredmények:
Döntés:
1. Roest, Jan, Hollandia
21. Rittlinger Róbert, Magyarország
42. Juhász István, Magyarország
77. Horváth László, Magyarország
Szerelés:
1. Briechle, Gerhard, Németország
3. Rittlinger Róbert, Magyarország
18. Horváth László, Magyarország
28. Juhász István, Magyarország

Kombinált darabolás:
1. Moosbrugger, Martin, Ausztria
5. Horváth László, Magyarország
50. Juhász István, Magyarország
51. Rittlinger Róbert, Magyarország
Lánckímélõ darabolás:
1. Eggenberger, Martin, Liechtenstein
30. Horváth László, Magyarország
45. Juhász István, Magyarország
54. Rittlinger Róbert, Magyarország
Gallyazás:
1. Recher, Balz,  Svájc
13. Juhász István, Magyarország
33. Rittlinger Róbert, Magyarország
34. Horváth László, Magyarország
Egyéni összetett verseny:
1. Recher, Balz, Svájc
19. Rittlinger Róbert, Magyarország
25. Juhász István, Magyarország
46. Horváth László, Magyarország
Ifjúsági (U 24) egyéni összetett verseny:
1. Kveseth, Ole H. L., Norvégia
10. Fodor Kálmán, Magyarország

ORSZÁGOS ERDÉSZ BÁL
Visegrádon

2 0 0 9. február 7-én, szombaton
19 órától a SIRÁLY ÉTTEREMben

Talpalávaló muzsikával vidámít a BOGDÁNYI FIÚK zenekara,
éhünket csillapítja a kemencében, egészben sült fácán, pulyka,

BERECZ ANDRÁS énekes mesemondó
szerez vidám perceket parkerdõs visszaemlékezéseivel, erdészkalandjaival

Az újra éhesedõk szarvasborjúból készült pörköltöt falatozhatnak

Hozott,  felajánlott tombolatárgyakat éjfél után sorsolunk ki, árverezünk el

Jelentkezni,  helyet,  asztalt  foglalni  2009.  január  26-iig  lehet
a közép-magyarországi régió képviselõjénél: 

Kertész József 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u.29.   
T.:06/20/5999538    E-mail: jokertesz@freemail.hu 

Báli belépõk elõvételben: 7000.-Ft; a helyszínen: 8000.- Ft 

Átutalási számla: Kertész József 10404247-95188660-01590000 a közleménybe: Erdészbál 2009.

Szálláslehetõség Visegrádon: fizetõvendégháznál: 4500,- Ft–tól

a Hotel Visegrádban 8000,- Ft-tól + 380,- Ft idegenforgalmi adó /fõ/nap

Szállásfoglalás: Visegrád-tours Schreck Erika, 2025 Visegrád, Rév utca 15.
T: 06/26/398160     E-mail: vistours@visegradtours 

A Honti Panzióban, 200 m-re a Sirálytól 6000.- Ft +idf. adó 06/26/398-120 hotelhon@t-online.hu

2009. február 8-án vasárnap a báli belépõ jogosít a Visegrádi Fellegvár látogatására, 
ahol: 11 órától tárlatvezetés segít az eligazodásban.

Hetedik lett a magyar csapat a 
Fakitermelõ Világbajnokságon
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Csapatverseny:
1. Németország 4913 pont
2. Svájc 4765
3. Liechtenstein 4695
4. Norvégia 4661
5. Oroszország 4661
6. Ausztria 4651
7. Magyarország 4627

A világbajnokságra legjellemzõbb az
általános információhiány volt. A hely-
színre vezetõ utakon semmiféle útmuta-
tó tábla nem volt, még ott sem, ahol az
aszfaltos útról a parkolóba és a pályák-
hoz lehetett letérni. Talán úgy gondolták
a vendéglátók, hogy ma már mindenki
rendelkezik GPS-készülékkel, amellyel
megoldja az odatalálást. Ugyanakkor a
helyszínen óriáskivetítõn lehetett nézni a
verseny történéseit és az élmezõny ered-
ményeit. Precízek és szakszerûek voltak
a német szervezõk a bíráskodásban 

A 24 országot számláló IALC (Faki-
termelõ Bajnokságok Nemzetközi Szö-
vetsége) taggyûlésén a szokásos napi-
rendi pontok (vezetõség beszámolója,
pénzügyi jelentés, költségvetés elfoga-
dása) mellett szabályzatmódosító javas-
latokról szavaztak a küldöttek, és (tag-

díjfizetés elmaradása miatt) kizárták Ro-
mániát a szervezetbõl és a versenyrõl.

A verseny még kiegyenlítettebb lett,
és minden eddiginél jobb eredményeket
hozott. Csapatversenyben 10 évvel eze-
lõtt 4565 ponttal lehetett gyõzni, 6 éve
4704 ponttal, most pedig 4913 ponttal.
Az elsõ és a tizedik helyezett csapat kö-
zött 10 éve 416 pont, 6 éve 309 pont,
ezen a versenyen viszont csak 209 pont
volt a különbség! Az egyéni összetett
versenyt 10 éve 1558 ponttal lehetett
megnyerni. Juhász István most ennél
egy ponttal többet gyûjtött, ami a csak a
25. helyre volt elég. Az oszlopdöntés
szintén nagyon összehúzta a mezõnyt.
Rittlinger Róbert 14 cm-es döntési pon-
tossága (hibátlan tuskó mellett) csak a
21. helyhez volt elég. A szerelést 14-en
hajtották végre 11–13 másodperc között.
A darabolásoknál a vágások pontossága
már csak mm-ben mérhetõ, aki nem tud
1°-on belüli merõlegest vágni, meg sem
közelítheti a dobogót. Gallyazásban 20
másodperc alatt lehet nyerni, ha hibátlan
a minõség. Tehát a verseny valóban na-
gyon szoros lett, ahol a tehetség mellett
rengeteg gyakorlásra és jó adag szeren-
csére is szükség volt az éremszerzéshez.

Rittlinger Róbert rögtön a verseny
elején „robbantott”. Szerelésben (igaz
nagyon szoros küzdelemben) 11,52
másodperccel bronzérmet szerzett.
Magyar versenyzõ 14 éve ért el ilyen jó
helyezést világbajnokságon. Joggal
örültünk tehát, amikor Rittlinger Róbert
nyakába került a bronzérem. 

A magyar csapat tovább folytatta emel-
kedését, és a „tízen túliak társaságából”
elõre lépett a 7. helyre. Ez egyértelmûen a
jó anyagi háttérnek, az ebbõl adódó meg-
felelõ felkészülési körülményeknek és a
többszöri nemzetközi megmérettetésnek
köszönhetõ. A legmagasabb pontszámot
érték el eddigi történetük során. Ezzel túl-
szárnyaltuk a svédországi 1984-es „bronz-
csapat” 4444 pontos csúcseredményét. Jó
úton járunk tehát, és ha a jelenlegi csapa-
tunk tagjaihoz hasonló képességû (és lel-
kes) emberekre számíthatunk két év múl-
va is, még feljebb léphetünk.

A világbajnokságról bõvebb infor-
máció a www.fakitermelo.hu honlapon
olvasható.

Dr. Gólya János 
kuratóriumi elnök

Fakitermelési Munkakultúra 
Alapítvány



Miután a pálosok igen közel állnak hoz-
zám, így különösen megütötte a sze-
mem a 700 éve az erdõk mélyén c. kis
képes emlékeztetõ. Kétségtelen, hogy
1308-ban V. Kelemen pápa követe, Gen-
tilis magyarországi látogatásakor meg-
erõsítette a rendet. De az is igaz, hogy a
pécsi és a pilisi remeték egyesítésével a
rendet Özséb, volt esztergomi kanonok
alapította 1250-ben. Mi boldog Özséb-
ként tiszteljük, mert hiszen a szentté ava-
tási elõkészítése is még csak most, igaz,
hogy már évek óta folyik. Ami ebben az
évben – nagyon jelentõs – történés: Be-
nedek pápánk, amúgy Erdõs Péter bíbo-
ros kérésére, január 20-át a magyar Bol-
dog Özséb napjának nevezte meg, s en-
gedélyezte a magyar egyházi naptárba
való felvételét. Nagy vita, hogy hol is
volt az elsõ pilisi kolostor? Vannak, akik
Pilisszántó mellé teszik. (Nem kicsi ezek
tábora sem.) Mások Pilisszentkeresztre
helyezik. Ennek van a legkisebb valószí-
nüsége. Pilisszentkereszten a ciszterek
építették a templomot és a kolostort. Az
is kétségtelen, hogy 1213-ban a közel-
ben megölt Gertrúd kiránynõt itt temet-
ték el. Sírkamráját és valószínû csontjait
az ásatáskor megtalálták. Éppen ezért
Gertrúdot nem temethették el pálos ko-
lostorban, mert hisz õ 1213-ban halt
meg, a pálos rendet meg csak 1250-ben

alapította boldog Özséb. (Az adatot  Bo-
rovszkytõl vettem. A szerk.) Pilisszentke-
resztre az 1700-as években jöttek a pálo-
sok, mert õk is összekeverték a születési
helyüket, s az akkor már élõ tévedésnek
áldozatul esve Pilisszentkeresztet tekin-
teték születési helyüknek. Pedig ez cisz-
ter, s csak másodlagosan – egy kicsit –
bencés és csak egy prinyó részben pá-
los. Marad tehát a Kesztölc melletti Klast-
rompuszta. Itt van három barlang, itt ki-
ástak egy igazi pálos templomot. A pálos
templomok alaprajza és domborzati fek-
vése nagyon jellegzetes és jellemzõ.
Nagy valószínûséggel itt temették el bol-
dog Özsébet is, az utána következõ két
apáttal együtt. Van aki a fõhajót szeretné
ezért fölásni, van aki úgy gondolja, hogy
a kápolna rejti a sírokat. A kápolna egy
részén egy hatalmas kiszáradt fa gyökér-
zete ül, s védi mind a mai napig a titkot.
A magyar pálos rendet II. József fel-

oszlatta. De tovább élt Lengyelország-
ban. Magyarországon csak az 1930-as
években éledt újjá  pl. a Gellért-hegy ol-
dalában lévõ sziklakápolnát kapták
meg. De aztán jött Rákosi, s a pálosokat
– enyhén fogalmazva – megszüntették.
Csak mint búvópatak éltek tovább, hogy
aztán az 1990-es évek elején ismét a
napvilágra jöjjenek. Az utóbbi két évti-
zed nagyobb „dicsõségére” a Klastrom-
pusztán lévõ kolostorkertet (templo-
mostul) privatizálták. A mellette lévõ tu-
rista menedékházat (a Magyar Turista
Egyesületé volt, majd államosították), a
Pilisi Parkerdõ gondozta, a Incal Sc.
egyik fedõ cége szerezte meg, azaz pri-
vatizálta. De vissza a kolostorhoz: a len-
gyel pálos központ oly fontosnak tartot-
ta a hely ápolását, hogy azt visszavásá-
rolta, majd újra kerítette, az omladozó fa-
lakat megerõsítette, a már feltárt kápolna
rész fölé új védõtetõt építtetett.Újra szen-
telték a helyet, a felállított oltárt, s immá-
ron január 20-a közelében lévõ hétvé-
gén, s szeptember elején, a Szentkereszt
felmagasztalása ünnepének közelében
itt szép számú hívõ részvételével mise is
van. Szeretnénk, ha ez – különösen a
természetjárók – élõ kegyhelyévé válna,
legalább e két – a pálosok szempontjá-
ból – különösen jeles ünnepekkor.

Peták István

Még egyszer a pálosokról

Pusztavacsi dámbikák
November vé-
gén rég nem
látott trófeabe-
mutatóra került
sor a NEFAG
ZRT Pusztavacsi
Erdészet vadász-
háza elõtt. A
bemutatott tró-
feák között 5
aranyérmes, 6

ezüstérmes és 6 bronzérmes volt. Ebbõl 4 aranyérmes, 3
ezüstérmes és 3 bronzérmes a NEFAG ZRT trófeái közül került
ki. A trófeákat külön-külön a kísérõ hivatásos vadászok mutat-
ták be, szakmai kiegészítéssel.

Az eredmények azért figyelemre méltóak, mert Pusztavacs
néhány évtizede híres volt kiemelkedõ minõségû dámál-
lományáról. Sajnos az akkor hozott elhamarkodott döntések
következtében majd egy évtizedig egyetlen érmes trófea sem
került ki a területrõl. 2007. évben már bíráltak egy
aranyérmes dámbikát, így nagy várakozás elõzte meg a 2008.
évi vadászatokat.

Dr. Ignácz Magdolna

Egy csepp történelem
„A tisztelt Olvasó a ZALAERDÕ Zrt. egy újabb kiadványát tartja
kezében. E könyv része annak a sorozatnak, amelyben szeret-
nénk a magyar vadászati irodalom és kultúra oly részét közkincs-
csé tenni, ami eddig csak német nyelven volt elérhetõ. Akiben
csak egy szikrája is él
a természetszeretet-
nek, az nem tudja ki-
vonni magát e könyv
különös varázsa alól.
Ez egy olyan világról
szól, ami után titkos
honvágyat érzünk, s
ez nem más, mint a
magától értetõdõ sza-
badság, a határtalan
vadászmezõk világa.

Errõl a paradicso-
mi szabadságról, errõl
a tágas világról mesél
Pálffy, a kora ifjúsága
óta szenvedélyes va-
dász és vadgazda.”  

Feiszt Ottó






