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A Vadgazdálkodási Szakosztály ta-
vaszi rendezvényének a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. adott otthont.
Ismerkedhettünk Nyugat-Magyar-
ország, valamint Burgenland vad-
gazdálkodásának gyakorlatával, jo-
gi környezetével. Meglátogattuk a
Fraknói várat, benne az Esterházy
Múzeumot és a hercegi gyûjte-
ményt. A második napon a híres
sárvári Farkaserdõben tanulmá-
nyoztuk az erdõ- és vadgazdálkodás
összefüggéseit, lõkészségünket pe-
dig a nemrég átadott Káld-Hidegkú-
ti lõtér pazar körülményei között
csiszolgathattuk.

2009. április 2-3-án a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. (www.szherdeszet.hu)
szíves meghívására, a Zrt. és Burgen-
land területére látogatott a Vadgazdál-
kodási Szakosztály, 33 fõ szakosztálytag
részvételével. A Házigazdák és az OEE
elnöke mellett, megtisztelték a rendez-
vényt Peter Prieler, Kurt Kanzer, Peter
Trautmann és László Takács urak, Bur-
genland Tartomány képviseletében.

A fogadásra és a programot beveze-
tõ szakmai elõadásokra Szombathe-
lyen, a Zrt. frissen felavatott Saághy Ist-
ván Erdészeti Információs Központjá-
ban (EL 2009. január, 18. o.) került sor. 

A rendezvény megnyitóján a Szak-
osztály tagjait és a vendégeket Kronek-
ker József vezérigazgató köszöntötte a
házigazda Szombathelyi Erdészeti Zrt.
nevében. Csonka Tibor szakosztályel-
nök képviseletében Haraszti Gyula tit-
kár üdvözölte a résztvevõket - külön dr.
Pethõ Józsefet, az OEE elnökét. 

Elnökünk rövid tájékoztatót tartott az
Egyesület helyzetérõl és az Erdõtörvény
elfogadásának jelenlegi állásáról. Be-
szélt a vad–erdõ egyensúly megõrzésé-
nek fontosságáról. Karakteresen kiállt
az erdõgazdálkodás klasszikus módsze-
reinek alkalmazása, szakembereink
megtartása mellett – hangsúlyozva az
erdész és vadász kerületvezetõk, vala-
mint az erdei szakmunkások szerepé-
nek jelentõségét. Kiemelte az ágazat fel-
adatait a vidékfejlesztés és a humán
ökológia területén. Elmondta, hogy az
Egyesület határozottan távol tartja ma-
gát a napi politika játszmáitól – a tag-
ságtól ennek következetes támogatását
kérte.

Bakó Csaba vezérigazgató-helyettes
elõadásában a 47 ezer hektáron, ebbõl
17 ezer hektár védett területen gazdál-

kodó Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt.
sajátosságait mu-
tatta be. Míg a ke-
zelt erdõterületük
85 százaléka gyer-
tyános-tölgyes klí-
mában fekszik, en-
nek 40 százalékán
(!) fenyõállomá-
nyok állnak. Az
összes fakiterme-
lés 50 százaléka
fenyõ, a választék-
szerkezetben egy-
harmadnyi a fûrész-
ipari alapanyag.

E sokak által irigyelt helyzetbõl is kö-
vetkezõ, súlyos erdõvédelmi problé-
máik ma már országosan közismertek:
az egészségügyi termelések volumene
2004-óta megnégyszerezõdött, az évi
280 ezer nettó köbméternyi fahaszná-
latból 130 ezer köbmétert tesz ki! Mind-
ez az erdõfelújítás feladatainak nagy-
mértékû növekedésével, a fafajpolitika
átértékelésének kényszerével járt
együtt. 

A költségek emelkedését a természe-
tes felújítások arányának jelentõs növe-
lésével is igyekeznek korlátozni, egy-
ben megfelelni a természetvédelem
erõsödõ elvárásainak. 

Kiterjedten alkalmazzák az erdõke-
zelés legkorszerûbb módszereit - a friss

üzemtervek keretében, már közel 2000
hektár erdõ nem vágásos üzemmódban
mûködik.

A Társaság közcélú tevékenysége
széles körben elismert, közkedvelt ob-
jektumai: a Szombathelyi, a Kõszegi és
a Csepregi parkerdõ, a Stájer-házi Erdé-
szeti Erdei Oktatóközpont és a Jeli Ar-
borétum. Tevékeny részt vállalnak az
„Írottkõ” és az „Õrség-Raab-Goricko”
natúrparkokat érintõ nemzetközi össze-
fogásban is. 

A Zrt. 49 ezer hektáron, 9 vadászte-
rületen gyakorolt vadgazdálkodását és
vadászatát Borsos Zoltán vadgazdálko-
dási csoportvezetõ prezentációban mu-
tatta be. Ágazati lehetõségeiket köze-
pesnek minõsítve elmondta, hogy a na-
gyobb egybefüggõ állami erdõterületek
hiánya nehézséget okozott a vadászte-
rületek okszerûbb kialakításában, így a
Társaságot terhelõ mezõgazdasági vad-
károk csökkentésében. 

A jellemzõ éves terítékük 3000 nagy-
vad, aminek a fele vaddisznó. A bérva-
dászatos hasznosítás aránya közel 70
százalék, ami országosan kiemelkedõ.
A bérvadászat euróban mért árszintjét
három év alatt 15-20 százalékkal tudták
emelni, míg a vadhús átvételi átlagára
tíz év alatt forintban sem emelkedett. A
szakszemélyzet lõkészsége fejlesztését
saját üzemeltetésû lõterek segítik –
ezek egyikének bemutatása a program
része lesz.

A vadászterület 2 százalékát vadföld-
ként és vadlegelõként mûvelik - ezt bõ-
víteni nem könnyû, mert a térség ma-
gángazdálkodói nehezen adják fel a
vadkártérítés lehetõségét a területük
bérbeadásával. A Társaság a vadkárokat
évi 2000 tonna takarmány kihelyezésé-
vel, elterelõ etetésekkel is igyekszik
csökkenteni.

Vadgazdálkodás a nyugati végeken
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A vadászati infrastruktúra kiemelt
elemeként említette a vadászházakat,
melyek a Zrt. közcélú tevékenységéhez
kapcsolódva ökoturisztikai és konfe-
rencia-központokként is mûködnek.

Ezek után Pintér István, az FVM TE-
FO osztályvezetõje szólt a vadászati tör-
vény tervezett módosításáról. Valószí-
nûsítette, hogy az ügyben az Ország-
gyûlés heteken belül szavazni fog. A
fontosabb változások közül kiemelte a
törvény hatályának kiterjesztését, a va-
dászterületek határainak stabilizálását
az üzemtervek érvényességi idejére, az
erdészeti társaságok több vadászterü-
letre kiterjedõ haszonbérleti lehetõsé-
gét, a vadkárok bejelentésével, felméré-
sével összefüggõ eljárásrendet, a föld-
tulajdonosi közösségek perképességét.
Szólt a mesterséges vadtenyésztés és a
zárttéri vadtartás szigorodó feltételeirõl,
a vadfarm fogalmának bevezetésérõl, a
vonuló madárfajok vadászatának korlá-
tozásáról a szaporodás idõszakában.
Említést tett az erdei szalonka elejtésé-
nek esetleges, jövõbeni lehetõségeirõl. 

A szomszédos Ausztria közelsége
folytán a házigazdák Burgenland terüle-
tét is érintõ programot szerveztek. A Szak-
osztályt jelenlétével megtisztelõ Peter
Prieler úr, Burgenland tartomány vadász-
mestere mindenki nagy meglepetésére,
magyar nyelven köszöntötte a tagságot.
Elõadásában rövid betekintést nyújtott a
határ túloldalán regionálisan szervezõdõ
vadászatba és vadgazdálkodásba.  

Az egyes tartományok vadászata önál-
ló törvényi szabályozással, önálló Vadá-
szati Szövetség (egyfajta kamara) felügye-
letével mûködik. Vadászati hatóságok
Ausztriában nincsenek. Az országban
minden feddhetetlen, felnõtt állampolgár
birtokolhat vadászfegyvert. Az adott tar-
tományra érvényes vadászjegyet 16. élet-
évüket betöltött, sikeres vadász- és lövé-
szeti vizsgát tett állampolgárok kaphat-
nak. (Tehát, az arra érdemes kiskorúak
felnõtt felügyeletével, legálisan sajátíthat-
ják el a vadászat gyakorlati fogásait.)

A burgenlandi nagyvadállomány,
különösen a vaddisznó és az õz popu-
lációja – valamint a vadkár – határozot-
tan erõsödik. A szarvasállománya egyre
inkább elfiatalodott. Az alkalmazott hi-
vatásos vadászok száma csökkent, így
egyre több feladat hárul a vadászati
szövetségek szakembereire.

Kiemelt figyelmet fordítanak az ifjú-
ság vadászati és erdészeti nevelésére,
képzéseiken évente több tízezer érdek-
lõdõ gyerek vesz részt.

Ausztriában az erdei szalonkát 2009-
tõl továbbra is vadászhatják, tartomá-

nyonként eltérõ – vagy a tavaszi, vagy
az õszi – idõszakban. Burgenlandnak
különleges engedélyt sikerült szereznie
az Uniótól: õk mindkét idõszakban va-
dászhatnak szalonkára.

Az elõadásokat követõ rövid ülésén
a Szakosztály - egyhangú szavazással -
tagjai sorába vette fel Fodermayer Vil-
most, a GEMENC Zrt. vadászati osz-
tályvezetõjét, Major Koppányt, a HM
Budapesti Erdõgazdaság Zrt. központi
erdészét és dr. Juhász Lajost, a Debre-
ceni Egyetem Állattani és Vadgazdál-
kodási Tanszéke tanszékvezetõ do-
censét. 

Haraszti Gyula összefoglaló tájékoz-
tatást adott az Ipoly Erdõ Zrt. által, sel-
mecbányai fõ helyszínnel, július 3-4-ére
szervezett vándorgyûlés programjáról.

Tóth Zsolt, a NEFAG Zrt. fõmérnöke
meghívta a Szakosztályt a Társaság te-
rületére. A meghívást az 2009 õszi ren-
dezvényünkre vonatkozóan, köszönet-
tel elfogadtuk.

A délután folyamán a résztvevõk
szakmai kirándulásra indultak Ausztriá-
ba, a Fraknói várban (Burg Forchtenste-
in) található Esterházy Múzeum és her-
cegi gyûjtemény, valamint a „Hercegi
hallali – vadászat az Esterházy udvar-
ban” c. idõszaki kiállítás megtekintésé-
re. A történelmi szemináriummal felérõ,
szakavatottan vezetett kiállításon lehe-
tõségünk nyílt a korabeli vadászati mó-
dokba, vadászati szokásokba betekinte-
ni. Ezen alkalommal került elõször be-
mutatásra az Esterházy család 17-19.
századi vadászfegyver-gyûjteménye. A
festmények, porcelánok, bútorok, va-
dászterületek és a vadászkastélyok ter-
vei jól szemléltették a vadászat és mû-
vészet összhangját, az egykori gazdál-
kodás színvonalát. 

(A várról és a kiállításról további infor-
mációk szerezhetõk be a http://www.es-
terhazy.at/hu/burg-forchtenstein/in-
dex.htm címû honlapról.)

A visszaérkezés után a társaság el-
foglalta szálláshelyét, majd a szokásos,
beszélgetéssel egybekötött vacsorára
került sor, a Sárvári Erdészeti Igazgató-
ság Hidegkúti konferenciaépületében. 

A pénteki napot a sárvári Farkas-
erdõben töltöttük házigazdáink, Mo-
nostori Miklós erdészeti igazgató, Nagy
László erdõmûvelési mûszaki vezetõ,
Horváth Ákos pagonyvezetõ, Varga
Ákos, Tima István és Tóth Árpád hivatá-
sos vadászok kalauzolásával.

A Szakosztály egy része kipróbálhatta
sörétes és kisgolyós lõtudományát az
újonnan átadott Káld-Hidegkúti lõtéren,
míg a csapat másik fele az erdészeti igaz-
gatóság szakembereinek vezetésével a
Farkaserdõ messze földön híres tölgy-
gazdálkodását tanulmányozta. Tisztelet-
tel adóztunk Scherg Lõrinc fõerdõmester
sírjánál nagy elõdünk életmûve elõtt. Er-
dei sétánk során a legkiválóbb minõségû
gyertyános tölgyesek állományain tanul-
mányozhattuk az erdõfelújítás gyakorla-
tának különbözõ módszereit, az erdõ- és
a vadgazdálkodás egyensúlyának megte-
remtésére tett erõfeszítéseket.

A rendezvényt egy kis megemléke-
zés zárta. A házigazdák a Hidegkúti va-
dászház mellett, 2008 októberében a
helyi erdészek és vadászok emlékére
oszlopot, illetve emléktáblát állítottak.
Az emlékhelyen Monostori Miklós rövid
beszédet mondott, majd Haraszti Gyu-
lával együtt elhelyezte a megemlékezés
virágait. Halottaink tiszteletére közösen
elénekeltük az Erdész Himnuszt. 

A Szakosztály nevében Haraszti Gyu-
la megköszönte a Zrt. vezetésének és a
szervezésben résztvevõ munkatársainak
a színvonalas programot és a barátságos
vendéglátást. A házigazda-társaság nevé-
ben Bakó Csaba erdõgazdálkodási igaz-
gató köszönt el a szakosztály tagjaitól. 

Bakó Csaba, Haraszti Gyula
Fotók: Németh János, 

Keresztes György


