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– Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állo-
másának voltál az igazgatója. Egyszer
csak vállalkozó lettél! Mi történt?

– 1982–1994 között voltam állomási-
gazgató. Ténykedésem alatt az állomás
létszáma kétszeresére, az állóeszközök
bruttó értéke több mint ötszörösére, a
megbízásos munkák árbevétele ti-
zennyolcszorosára emelkedett. ERTI-
kezelésbe vettem a püspökladányi 407
ha-os szikkísérleti erdõkomplexumot
és 6 ha-ral bõvítettem az arborétumun-
kat. A rendszerváltás után az állomás
valamennyi épületét felújítottam. Be-
mutatóházat, erdei iskolát, üvegházat,
lóistállót, kilátót, víztározót, teniszpá-
lyát, szilárd burkolatú utat, gépkocsi-
parkolót építettem. Kicseréltem az
összes légvezetéket földkábelre és az
azbeszt ivóvízvezetékeket mûanyag ve-
zetékekre. Kiépítettem az állomás szá-
mítástechnikai és távközlési rendszerét.
Országos rendezvényeket szerveztem,
elõadásokat, bemutatókat tartottam. A
rendszerváltásban is részt vettem. Én
voltam a Hajdú-Bihar Megyei V. számú
Választó Körzet Választási Bizottságá-
nak az elnöke. A baj valószínûleg 1992-
ben kezdõdött, amikor vettem magam-
nak két lovat, s a lovakkal kültagként
beléptem az Álomzug Betéti Társaság-
ba. Ez a betéti társaság bérelte az állo-
más legelõit és üresen álló épületeit. 

1993-ban az ERTI élén vezetõváltás
történt. Környezetembõl valaki besúgott.
Fegyelmi vizsgálat indult ellenem. A vizs-
gálat alaposságára utal, hogy még az ar-
borétum fakerítésébe bevert szegeket is
megszámolták. Három napig tartott, mire
megállapították, hogy a kerítésben több
szeg van, mint amennyit a boltból vásá-
roltunk. Nem akarták elhinni, ezért újra
számoltak. Két hónapig tartó, minden
részletre kiterjedõ vizsgálat után megkap-
tam a szerintem már jóval elõbb megho-
zott fegyelmi határozatot, miszerint
visszavonták állomásigazgatói megbízá-
somat. Indoklás: „dr. Kapusi Imre a saját
nevében az intézetet képviselve az Álom-
zug Bt.-vel bérleti szerzõdéseket kötött, a
bérleti szerzõdés joghatályos aláírására
nem volt jogosult”. Azt nem vizsgálták,
hogy ezek a szerzõdések a korábbi ERTI
szerzõdéseknél lényegesen kedvezõb-
bek voltak. A fegyelmi határozatot meg-
fellebbeztem, munkaügyi bírósághoz for-
dultam. A bíróságon nem nekem adtak
igazat. Sõt, kioktattak! Azt mondták, hogy
egy közalkalmazottnak nem kötelessége
a tevékenysége gazdasági elõnyeit - hát-

rányait mérlegelnie. Ez csak a verseny-
szférában elvárás. Néhány hónap eltelté-
vel az állomáson a nemesítõi részleget
megszüntették, mondhatnám úgy is,
hogy kiszerveztek az ERTI-bõl. Így lettem
vállalkozó. Azért az ERTI-kapcsolatom
nem szakadt meg. Azóta is minden évben
kötnek velem egy megbízási szerzõdést. 

ERTI kutatóként 15 nyár-, 3 fûz- és 1
szilfajta elõállításában vettem részt.
Ezért évente szoktam kapni 3-4 ezer fo-
rint nemesítõi jutalékot. 

– Nehéz volt vállalkozóként az indu-
lás?

– Hát nem volt könnyû! Az ellensége-
im rossz híremet keltették. Szerencsére
nem estem pánikba. Az ERTI-tõl kapott
végkielégítésembõl vettem egy gépko-
csit, megnyitottam az Akác–nyár Me-
nedzserirodámat és folytattam a munkát
ott, ahol abbahagytam. Nem kellett pá-
lyát változtatnom! Az üzemi kísérleti terü-
leteim jelentõs részét a területek tulajdo-
nosainak kérésére továbbra is én gon-
doztam. Nagy erõt és önbizalmat adott,
hogy az ERTI helyett engem választottak!
A magánerdõszektorban volt néhány is-
merõsöm, akikkel már korábban is
együtt dolgoztam, õk segítettek. Hálával
tartozom a Hajdúhadházi Erdõbirtokos-
sági Társulatnak és a Napkori Erdõgaz-
dák Szövetkezetének, amiért kiálltak
mellettem. A legtöbb segítséget ettõl a
két gazdálkodótól kaptam, de segített az
OMMI is. A Nyírerdõ Rt., ahol ERTI kuta-
tóként a legtöbbet dolgoztam, úgy ér-
zem, cserbenhagyott. Éppen úgy, mint
az OEE Debreceni Helyi Csoportja. A
megélhetésemhez szükséges pénzt kez-
detben maggyûjtéssel, termõhelyfeltárás-

sal, erdõsítési tervek készítésével keres-
tem. A pusztaszil-magkínálatom nagyon
népszerû és kelendõ volt. A dunántúli
csemetetermelõk is hozzám jártak ma-
gért. Még exportra is gyûjtöttem. 1995-tõl
2003-ig több mint 3000 kg szilmagot hoz-
tam forgalomba, de 1997-tõl már túlnyo-
mórészt kutatásból, fejlesztésbõl éltem.

– Mi volt a vállalkozásod fõ tevé-
kenysége?

– Még 1982-ben a Felsõtiszai Erdõ- és
Fafelgolgozó Gazdaság Vállalati Kutató
Fejlesztõ Csoportja külsõ munkatársa-
ként összeállítottam magamnak egy ne-
mesítõi programot, ami a majdani akác
energetikai faültetvények biológiai alap-
jainak fejlesztését célozta . Fõ tevékeny-
ségként ennek a programnak a megva-
lósításán dolgoztam. Gyûjtögettem a ne-
mesítõi alapanyagaimat. Húsz alföldi
csemetekertben válogattam a kiugróan
jó növekedésû akáccsemetéket. A válo-
gatott csemetéim felhasználásával 12 köz-
séghatárban 40 ha utódvizsgálati kísér-
let létesült. Ebbõl az utódvizsgálati kísér-
leti rendszerbõl indultam ki. Az utód-
vizsgálataim keretében törzsfákat sze-
lektáltam. Ezeket törzskönyveztem és
1997-ben az OMMI-val is nyilvántartásba
vetettem. A szelektált törzsfáimról magot
gyûjtöttem, a magból csemetéket nevel-
tem és újabb utódvizsgálati kísérleteket
létesítettem. A törzsfáimat gyökérrõl sza-
porítottam (klónoztam). A törzsfaklónok
felhasználásával klónkiválasztó kisélete-
ket létesítettem. A klónokat génmegõr-
zés és újabb nemesítõi kiindulási szapo-
rítóanyagok elõállítása céljából archivál-
tam. Saját csemetekertet is létesítettem,
ahol szuper elit termesztési fokozatú,
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vizsgált kategóriájú akáccsemetéket ne-
veltem. A csemetekertembõl kikerült
szaporítóanyagok felhasználásával 12
akácplantázs létesült.

Tudomásom szerint kétklónos akác-
plantázst még nem csinált senki a világon.
Felkérésre fehérnyár-, madárcseresznye-,
vadkörte-, késeimeggy-törzsfákat szelek-
táltam. 1996-ban, ’97-ben, a FLORASCA
Környezetgazdálkodási Vállalat kérésére
akácgyökereztetési kísérleteket folytattam
tõzeg alapú talajkeverékekkel, egy majda-
ni nagyüzemi vegetatív akácszaporítási
technológia kidolgozása és alkalmazása
reményében. A Hajdúhadházi Erdõbírto-
kossági Társulat kérésére felmértem az ál-
taluk kezelt kocsányos tölgyesek állapo-
tát. A 10 éven belül vágáséretté váló faál-
lományaikra készítettem egy szerkezet-
átalakítási programot, amit az erdõfelü-
gyelõséggel is sikerült elfogadtatnunk. Ti-
bolddarócon vettem 7,1 ha felhagyott szõ-
lõt, aminek a helyén 1999 õszén erdõt te-
lepítettem. 2002-ben Kácson telepítettem
magamnak 1,4 ha akác energiaerdõt. Va-
lószínûleg ez a legidõsebb üzemi akác
energetikai faültetvény Magyarországon.
Már harmadik éve használom. Ez ellátja a
háztartásomat tûzifával.

– Mint vállalkozónak, mi a 12 év ta-
pasztalata?

– Vállalkozóként szinte csak rossz ta-
pasztalatokat szereztem! A 12 év alatt
voltam cégtulajdonos, bírósági szakértõ,
bejegyzett szaktanácsadó, szakirányító,
egyéni vállalkozó, õstermelõ. A bürokrá-
ciával volt a legtöbb problémám. Vesz-
temre mindig olyasmivel foglalkoztam,
amire nem volt formanyomtatvány. Emi-
att a hivatalok nehezen tudtak kezelni.
Rengeteg energiámat emésztette fel a hi-
vatalok packázása. Sokszor kellett meg-
alázkodnom, magyarázkodnom. Az
Akác–nyár Menedzserirodámat egyéni
cégként jelentettem be a cégbíróságon.
Azt hittem, hogy ez lesz számomra a leg-
jobb vállalkozási forma. Sajnos nem így
lett! Felfedezett a Központi Statisztikai
Hivatal és kiemelt adatszolgáltatót csi-
náltak belõlem. Nem gyõztem a beszá-
molókat gyártani. Azért, hogy megsza-
baduljak tõlük, kénytelen voltam a cége-
met megszüntetni. Persze nem csak a
statisztikai hivatallal voltak problémáim.
Az APEH is állandóan a sarkamban volt.
Emiatt lakóhelyet változtattam, meg-
szûntem, újra kezdtem, hogy legalább
egy kis idõre kívül kerüljek a látókörük-
bõl. Voltam áfamentes, áfaköteles.
Olyan is volt, hogy egyik felem áfamen-
tes õstermelõként, másik felem áfaköte-
les egyéni vállalkozóként tevékenyke-
dett. Magamtól magamnak szolgáltat-

tam. A pályázatkiírókat, a hivatalnoko-
kat így sikerült kicseleznem.

Nagy fájdalmam, hogy a plantázsaim
Magyarországon még alig-alig haszno-
sulnak. Pedig az én akácom lényegesen
többet tud, mint a kommersz akác. Van
olyan törzsfám, amelyik 12 éves korára
elérte a 32 cm-es törzsátmérõt és a 20
m-es famagasságot. A plantázskompo-
nensként hasznosított törzsfáim utódjai
is lényegesen nagyobb teljesítményre
képesek, mint a kommersz akác. Remé-
lem, hogy a Silvanus Díszfaiskolai Kft.
változtatni fog ezen a helyzeten! 

A Hajdúhadházi Erdõbirtokossági Tár-
sulat segítségével kiépítettem egy minden
igényt kielégítõ akáctermesztési bemuta-
tóterületet, ahol a Keresztesi-féle akácfaj-
tákat, az én törzsfáimat, törzsfanemzedé-
keimet, törzsfaklónjaimat üzemi méretek-
ben lehet tanulmányozni. 1996-ban volt
Magyarországon egy nemzetközi nyárfa-
kongresszus, aminek a keretében ezeket a
területeket is bemutatták. Olyan valaki
mutogatta, akinek semmi köze sem volt
hozzá. A nevemet meg sem említették. 

2000-ben Püspökladányból Kácsra
költöztem. Azóta nem tevékenykedem
az Erdészeti Egyesületben, meg vagyok
sértõdve. Nem járatom az Erdészeti La-
pokat sem. 

Elõfordult velem olyan is, hogy szél-
hámosok hálójába keveredtem. Kétszer
kellett pereskednem azért, hogy az
akáccsemetéim árát megfizessék. 

1993 szeptemberében, amikor a fe-
gyelmi vizsgálat zárójegyzõkönyvét alá-
írtam, még nem gondoltam, hogy a fe-
gyelmi büntetésemrõl szóló határozat
mellé a következõ évben ugyanazért a
tevékenységemért egy kitüntetést is fo-
gok kapni. Ugyanis a fegyelmi vizsgálat
tárgyát képezõ tevékenységemért 1994.
október 23-án Püspökladány várostól
„Pro Urbe” díjat kaptam

– Most Kácson laksz. Mit kell tudni
errõl a kis településrõl?

– A honfoglalást követõen évszázado-
kig Kács volt az Örs Nemzetség szállás-
helye. A román stílusú katolikus templo-
munk XII. századi eredetû. Volt Kácson
egy bencés apátság is. A bencések fürdõ-
háza 1431-ben épült az egyik langyos
vizû forrásunkra. A bencés kolostor a tö-
rök dúlás idején pusztult el, de a fürdõ-
ház még ma is viszonylag jó állapotban
van. Kács kiemelt ivóvízbázis. Van 14
forrásunk, amibõl 4 langyos vizû. A pata-
kunk valamikor 12 vízimalmot hajtott.
Egy malom még ma is megtekinthetõ
mint mûemlék. Kács erdõsültsége több
mint 90%-os. Az erdõk túlnyomó része
természetszerû: cseres-tölgyes-gyertyá-
nos erdõtársulások. Van egy kevés bükk
is. A magyar tölgy szinte szimbólumunk,
mely Kácson bizonyítottan õshonos. Van
egy 358 éves csertölgyünk is. Valamikor
három erdész kezelte a kácsi erdõket, ma
egy kerületvezetõ erdész tevékenykedik.

– Hogyan telnek a nyugdíjas éveid?
– 2001-ben mentem nyugdíjba. Van

három unokám. Valószínûleg közülük
fog kikerülni majd a munkám folytatója
is! 2000 óta vagyok bejegyzett erdõgaz-
dálkodó, az erdeimet én kezelem. A volt
csemetekertem jelenleg konyhakert. Ezt
most a feleségem mûveli, õ a család élel-
mezési felelõse. Zöldségbõl, gyü-
mölcsbõl, krumpliból, kukoricából önel-
látók vagyunk. A lakóházam körül van
egy gyûjteményes kertem. Ebben a kert-
ben õrzöm az általam legnagyobbnak
tartott hazai dísznövénynemesítõ, dr. Ba-
rabits Elemér fajtáit (életmûvét). Elnöke
vagyok a Kácsi Hagyományõrzõ Egyesü-
letnek. Az egyesület keretében a kácsi ér-
tékek megõrzését, gyarapítását, népsze-
rûsítését, hasznosítását szorgalmazom.
Oktatója vagyok a Kácsi Örs Vezér Erdei
Iskolának. Bemutatókat és ismeretter-
jesztõ elõadásokat szoktam tartani az er-
dõmben. Tagja vagyok a B.A.Z. Megyei
Erdészeti Szakszemélyzetnek, tagja va-
gyok az Országos Erdészeti Egyesület-
nek, az Arborétumok és Botanikus Ker-
tek Országos Szövetségének, a Miskolci
Zöld Akció Egyesületnek, de ezekben a
szervezetekben gyakorlatilag csak a tag-
díjat fizetem. Tiszteletbeli tagja vagyok a
Tibolddaróci Borklubnak. A szakmai tör-
ténéseket az interneten figyelem. Már
csak egy újságot járatok. Azt is csak azért,
hogy legyen mivel begyújtani a cserép-
kályhámat. 2008-ban Kácson tartottuk az
évfolyamtalálkozónkat. 2009-ben meglá-
togattak a hajdúhadházi erdõbirtokosok.
Nyugdíjba menetelem óta ez a látogatás
volt számomra a legnagyobb elismerés! 

– Köszönöm a beszélgetést. 
Pápai Gábor 




