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A „hidegvérû” szó a német „kaltblüter”
szó tükörfordításából került nyelvünkbe.
A kifejezés nem az állat testhõmérsékleté-
re, hanem vérmérsékletére utal. A hideg-
vérû ló, fõként erõs csontozata, nagy
izomtömege, dús szõrzete és lassúbb
mozgása miatt jelentõsen eltér az egyéb ló
típusoktól. A régészek többsége kialaku-
lásukat a mai Belgium területén élõ vadló-
ra (Equus robostus) vezetik vissza. Mások
az egységes õs domesztikáció során kiala-
kult változatának tekintik. Kialakulása az
ókori ábrázolásokon is nyomon követhe-
tõ, de szélesebb körû elterjedése a páncé-
los lovagok korára tehetõ. Késõbb igen
nagy szerepet töltöttek be a szállításban,
mezõgazdaságban, erdõgazdálkodásban,
bányászatban. Ideális igásló, amely már
kétéves korában fogatba tanítható. A be-
tanítás valamennyi fajta közül a legegy-
szerûbb, néhány alkalom elég, hogy utá-
na megbízhatóan dolgozzon. Számos pél-
dányuk a hagyományos lóval dolgozó er-
dõgazdaságokban is megtalálható.

(Forrás:hidegverulo.hu)
Fotók: Ruff János, 

Borcsa-Bodolay Zoltán

V. Nemzetközi Hidegvérû Találkozó, Verõce
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A harmadik oldal

H arminckét év, majd negyedfél évtized, nem kevés idõ
az ember életében. Egy kis felfele kerekítéssel élve egy
erdész generáció aktív szakmai munkálkodásának

idõszaka. Ennyi év alatt az erdõk lombkoronái felett is számos
változást hozva szállnak el az egymást követõ évszakok. 

Az alább látható csoportképen is éppen ennyi év néz vissza
ránk. Három generáció állt a fényképezõgép lencséje elé, hogy ér-
zékeltessenek valamit az idõ jelentõségébõl, mely az Erdészeti La-
pok történetének alapvetõ befolyásoló tényezõje. E dimenzió men-
tén formálódik, számos belsõ és külsõ folyamat hatása alatt, az
Egyesület élete és vele az erdész szakma is.

Az idõ megállíthatatlanságának törvénye ellenére, a kép exponá-
lásától kezdve átélhetõ a másodperc töredékére megálló idõ varázsa.
És ebben a megállásban lehetõség rejlik. Elgondolkodhatunk a kép té-
mája felett. Fõleg, ha szereplõk is vagyunk egyben.

A lenti kép témája nem lehet más, mint a képet kohézióban
tartó Erdészeti Lapok. Ez kapcsolja egybe a kép szereplõit, ez ko-
vácsolta össze õket a készítés idejére. 

Van azonban egy kis csalás az idõvel történõ gondolatjáték-
ban. A fent említett negyedfél évtized csak két képszereplõre vo-
natkozik. Õk azok a sokat tett és alkotott elõdök, akik egy fajta
jó értelmû stafétaváltóval adták át szerkesztõi helyüket és felada-
tukat az újonnan érkezõnek. Aki maga is tovább örökíti egyszer
mind azt, amit kapott, és amit tanult a rendelkezésére álló idõ
alatt. Ez az átörökítés a legnagyobb felelõsség, ami egy fõszer-
kesztõ vállát terheli. A futást megtenni és a hitet (ebben az érte-
lemben, a Lapokat) megtartani. 

E kép és a nyomában felbukkanó fenti gondolatok közlési vágya
miatt nem kezdett bele az e sorokkal beköszönõ új fõszerkesztõ, át-
érzett felelõsségrõl, jó erkölcsrõl, emberi tartásról és becsületrõl, szak-
máról hosszú kifejtõ sorokat írni. Azt gondolja, akit ez a megtisztel-
tetés ér annak egyfajta fundamentuma kell, hogy legyen mindez.

A Lapok jövõjét meghatározó szerkesztõi ars poetica és elvek,
az ennek kimunkálásába és megvalósításába fektetett munka
legtényszerûbb tükre pedig, maga a Lapok lesz. Azonban ne fe-
ledjük: ahhoz, hogy a következõ fõszerkesztõ generáció képvise-
lõjének beköszöntõje ne gondokkal terhes, hanem az örökséget
örömmel átvevõ legyen majd, mindannyiunk kisebb-nagyobb
segítõ kezére szükség van. Mindazokéra, akik úgy érzik, hogy ér-
demes tenni e nagy múltú és – optimistán reméljük – a rohanó
változásokkal lépést tartó folyóiratért. Hiszen a Lapok minden
erdész lapja kíván lenni. És talán annál egy kicsivel több is.

Tisztelet és Üdvözlet az Erdésznek és az Olvasónak!
Nagy László fõszerkesztõ
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Mindenekelõtt köszönet illeti a szerve-
zõket, mert hiánypótló és nagyon várt,
ökonómiai szempontok vizsgálatának
tekintetében a szakma elsõ találkozóját,
„konzíliumát” vállalták fel. Ma úgy tû-
nik, hogy az erdészeti szakma „beteg
testrésze” ez a régi-új üzemmód. 

Külön köszönet az elõadóknak, akik
indíttatásuk, helyzetük és részben ta-
pasztalataik révén kiálltak a szakközön-
ség elé. Mind az adott szakkérdés, mind
pedig az objektív valóság megismerésé-
nek témakörében elkötelezett kollég-
ákat hallgathattunk meg. Nem voltak
könnyû helyzetben, mert a hallgatóság
is két részre oszlott, a szkeptikusok és
az optimistán elkötelezettek táborára.
Persze alapjaiban az „üléspont” hatá-
rozza meg az álláspontot, így természe-
tes, hogy az ülést erõs prekoncepciók
jellemezték. A hozzászóló kollégák sa-
ját álláspontjukat a viták során szenve-
délyesen védték, erõs pro és kontra ér-
vek hangzottak el. Én ezt így gondolom
helyesnek, a szakmát sem a szolgai tu-
domásulvétel, sem a mindenáron való
elutasítás nem viszi elõre. 

A 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) egyik,
ha nem a legvitatottabb fejezete az álla-
mi tulajdonú erdõk egy részében a fo-
lyamatos erdõborítás kötelezõ alkalma-
zása. Az Evt. 5. § 13. pontja definiálja a
folyamatos erdõborítás fogalmát, a 7. §
az erdõket ökológiai szempontok sze-
rint csoportosítja (a-természetes, b-ter-
mészetszerû, c-származék erdõk…), a
10. § pedig az állami tulajdonban álló
erdõkben a kötelezõ bevezetés helyszí-
neirõl (védelmi és közjóléti rendeltetés,
a-c természetességi kategóriák), vala-
mint mértékérõl és az ütemezésérõl
rendelkezik (új erdõtervi ciklusonként
20-25-33% 30 év alatt). Választási lehe-
tõségként a folyamatos erdõborítást
biztosító szálaló, átalakító vagy fa-
anyagtermelést nem szolgáló üzemmó-
dot adja meg. Magyar viszonylatban a
beállt szálaló üzemmód összességében
csekély kiterjedésû, a faanyagtermelést
nem szolgáló pedig jórészt a fokozottan
védett és a termõhelyi problémás terü-
leteken szinte automatikusan belépõ
elõírás (tudomásulvétel), így az erdé-
szeti tevékenység szempontjából az át-

alakító üzemmód alkalmazása az egyet-
len lehetséges átmeneti megoldás. To-
vább borzolja a kedélyeket, hogy a jog-
szabályalkotó a nem ismert, vélt vagy
valós pénzügyi veszteségek tekinteté-
ben is elõzetesen állást foglal; Evt. 10. §
(4) „Az állami tulajdonban lévõ erdõre
erdõgazdálkodás céljait közvetlenül
szolgáló földterületre vonatkozóan, jog-
szabályban vagy eredeti hatósági hatá-
rozatban – természetvédelmi vagy víz-
gazdálkodási indokból – jogszerûen el-
rendelt korlátozás kártalanítási igényt
nem keletkeztet.” Ne feledkezzünk
meg azonban arról, hogy a kötelezõ
bevezetésrõl és a kártalanításról a
jogszabályalkotó tulajdonosi mivol-
tában is nyilatkozott! Az Evt. a folya-
matos erdõborításra a magánerdõben is
lehetõséget teremt, de kötelezõ jelleg-
gel az alkalmazást ott nem várja el, az
„szabadon választott mûfaj.” 

A címben megfogalmazott margóra
írás jelzi, hogy a rendezvényen jóma-
gam inkább külsõ szemlélõként, mint-
sem aktív közremûködõként vettem
részt. Ennek ellenére az elõadások és
hozzászólások kapcsán szeretnék né-
hány gondolatot megosztani a témakör-
ben, talán írásban összefogottabban,
mint a délutáni terepi programon. Ott
számos kérdéssel foglalkoztunk, mert

az erdõrõl életszerûen beszélni, szak-
mai vita során érvelni legjobban magá-
ban az erdõben lehet. Viszonylag
hosszasan hozzászóltam én is. A terepi
bejárásról viszont nem készült emlé-
keztetõ, illetve számos és délelõtt aktív
kolléga ott már nem tudott jelen lenni. 

Az egykori ÁESZ Szombathelyi Igaz-
gatósága vezetésem alatt 2004-2010.
között az átalakító üzemmód bevezeté-
séért – mint a reálisan választható szak-
mai megoldásért – nagyon sokat tett.
Ezt ma is és nyugodt szívvel vállaljuk.
Mindenekelõtt Balogh Csaba erdõterve-
zési igazgatóhelyettes érdeme a folya-
matos erdõborítás kritériumainak szak-
szerû megfogalmazása, és mûszaki
mérnökhöz illõ módon az elképzelés
szabatos tervezési leírása, számszerûsí-
tése (m3/ha, ha, év, %, lékméret stb.), a
bevezetés állománytípusainak és helyé-
nek megválasztása.

Mik motiváltak minket az új utak
keresésében? Csak néhány ok:

• Már az 1996. évi három természeti
erõforrással foglalkozó törvény (erdõ-,
vadászati és természetvédelmi) elõreve-
títette, hogy az erdészszakma egyre in-
kább a „kívülállók szálkeresztjébe ke-
rül”. Az ipari forradalom óta, mintegy
150-200 éve a meghatározóan merkan-
til szemléletû vágásos üzemmódú erdõ-

SZAKMAI FÓKUSZ – ÖKONÓMIA

A II. Erdész-ökonómus Találkozó margójára

Az átalakító üzemmód ökonómiai
alkalmazásának kérdései

Nagy Imre – ERTI tudományos munkatárs

1. ábra. Rendszertelen paraszti szálaló erdõ
képe, Felsõszölnök (Forrás: Balogh Csaba)

2. ábra. Vágásos üzemmódú erdõ képe,
Kondorfa (Forrás:Balogh Csaba)
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kezelést a társadalmi többség (esetleg a
közhangulatot tematizáló kisebbség)
elveti. Úgy ítéltük(jük) meg, ha ten-
ni, kísérletezni kell, akkor a válto-
zás vezérlése az erdõben otthon lé-
võ erdész kezében maradjon. Láttuk,
hogy új megoldásokat kell keresni,
vagy helyettünk ezt mások – esetleg há-
lyogkovács módjára – megteszik.

• A hivatásos természetvédelem ré-
szérõl „éles” helyzetben felvetõdött az
igény országosan ~30 000-33 000 ha,
azon belül Vas megyében ~10 000-13
000 ha állami tulajdonú erdõ átvételére,
a Nemzeti Park Igazgatóságok kezelé-
sébe adására. Ennek egyik fõ indoka a
természetvédelem alatt álló erdõterüle-
teken folyó erdõgazdálkodás sablonos-
sága volt. Kiterjedten egykorú, egy fafa-
jú, fás és lágy szárú növények tekinteté-
ben is fajszegény, egyszintes, cserje-
szint nélküli, iparszerû, nem ritkán ül-
tetvény jellegû erdõk uralták a tájat
(nálunk leginkább lucfenyõ, erdeife-
nyõ és helyenként tölgy monokultúrák).
Az erdõnevelés során elmaradt az
elegyfajok védelme, általános volt a
mesterséges felújítás, a gazdálkodók
legfeljebb egy-egy jó makktermésre ala-
pozott rövid idõtartamú FVB, FVV lehe-
tõségével éltek. Valljuk be, a kritikának
volt alapja! Felmerült a kérdés: Mi er-
dészek csak erre vagyunk képesek?

• Az uniós tagság mellékterméke-
ként a NATURA 2000 hálózat kijelölé-
sével az összes, valamilyen természet-
védelmi szempontú védettség a kétme-
gyés Igazgatóságnál már az erdõk
45,9%-ára kiterjedt, ~ 82 000 ha-t érin-
tett (a korábban nem védett új belépõ
NATURA 2000 terület 26 600 ha). A
NATURA 2000 kijelölés és a kezelés mi-
kéntje mind a mai napig szûnni nem
akaró vitáktól terhes. Ugyanakkor
egyértelmûvé vált számunkra, hogy a
magántulajdonon megfelelõ kompen-
záció mellett, míg az állami tulajdonon
tulajdonosi vállalásként lehet és kell is
új megoldásokat keresni, sikereikbõl és
kudarcaikból okulni. E tekintetben
nincs alternatíva, visszalépési lehe-
tõség!

• Az illetékességi területünkön dol-
gozó – és nem csak állami – erdõgaz-
dálkodók kisebbségi, de markánsan
képviselt hányada különösebb hatósági
kényszer és ellentételezés nélkül maga
is kísérletezni kezdett. A „Pro Silva”
mozgalomnak számos elkötelezett híve
dolgozik a térségben. Érzékelhetõ téte-
lû üzemi szintû kísérlet került beállítás-
ra, de abban az erdõtervezésnek és er-
dõfelügyeletnek akkoriban legfeljebb

megengedõ és támogató szerepe volt.
(Az új Evt. deklarálta a folyamatos er-
dõborítás fogalmát és megalkotta ható-
sági eszközrendszerét.) Az elindított kí-
sérletek helyének megválasztása, a
„hagyjuk magára, majd a természet ren-
dezi a viszonyokat” elv és a termelési
cél (minõségi fatermesztés) megfogal-
mazása tárgyában részünkrõl merültek
fel kétségek. A vadállomány létszámá-
ról már nem is beszélve! 

Én személy szerint ma sem hiszek
abban, hogy a kapásnövénynek tekint-
hetõ, fényigényes nemes tölgyeknél mi-
nõségi fatermesztési célú (rendelteté-
sû), késelési rönk célválasztékú, nem
védett és jó termõhelyen álló állomá-
nyokban az átalakító, majd szálaló
üzemmódnak szakmai vagy pénzügyi
jogosultsága lenne. Ezek a fafajok ön-
magukat nem képesek árnyalni, folya-
matos erdõmûvelés nélkül az árnytûrõk
(elsõsorban a gyertyán) eluralkodnak,
optimális esetben is a kívánatoshoz
(vagy a vágásos üzemmódnál elérhetõ-
höz) képest negatív irányba eltolódik a
termelés során nyerhetõ fakészlet mind
fafajilag, mind mennyiségileg, végsõ
soron pedig pénzügyileg. Ez különösen
a szlavón tölgy állományainkra igaz,
ahol az elmúlt 40 évben jómagam szór-
vány makktermésnél jobbat nem észlel-
tem, a mesterségesen „betelepített” dél-
vidéki kocsányos tölgy ökotípus ta-
pasztalatom szerint hazai viszonylata-
inkban nem újítja meg magról önmagát. 

Más kollégák persze hisznek a „Pro
Silva” elvek maradék nélküli érvénye-
sülésében és véleményem szerint ezt a
gondolatot is mindnyájunknak tisztelet-
ben kell tartani. A hosszú vágásforduló-
ból következõen a fatermesztéssel kap-
csolatos szakmai viták túlnyomó több-

sége egyértelmû bizonyossággal nem
dõl el a vitatkozó felek életében. Egy 50
éves vágásos üzemmódú, 110 éves vá-
gásérettségi korú KTT-állomány átalakí-
tása csoportos szálaló erdõvé minimum
110 évig tart (optimális esetben). Vala-
hol 3-4 aktív erdészgeneráció praktizá-
lási ideje! Eközben ugyancsak változhat
a társadalmi elvárás és a természeti kör-
nyezet, a termelési célok és tõlük nem
függetlenül a feldolgozóipar igénye is.  

Azt a gondolatot követtük, hogy a
praxisnak – a „Pro Silva” elvek számos
lényegi elemét átvéve – egy mûszakibb
megoldásokat alkalmazó és ökonómiai
értelemben is elvárásokat megfogalma-
zó kezelés bevezetésére van lehetõsége
most, kell vele élni. Ez pedig a feszesen
befolyásunk alatt tartott átalakító üzem-
mód. 

• Nagyon erõs motivációt jelentett az
átalakító üzemmód bevezetésére az,
hogy a közel egykorú és középkorú, 50-
100 ha-os magánerdõtömbökben a ha-
gyományos kezelés mellett a szakirányí-
tó kollégák a tulajdonosi elvárásoknak
nem tudtak megfelelni. Mindennemû
vizsgálat során azt is figyelembe kell
venni, hogy esetleg az adott üzemen be-
lül a korosztályeloszlás nem egyenletes
(ez még igen nagy térségekben is igaz le-
het – lásd Zanati László elõadása, Diós-
jenõi Erdészet). A magánerdõ tulajdoni
oldalról elaprózott. Az Igazgatóság terü-
letén az átlagos erdõgazdálkodói méret
alig 10,6 ha. A magánerdõ-gazdálkodók
száma 5190 fõ. A kezeletlen magánerdõ
15 000 ha, az összes – 69 900 ha – magá-
nerdõ 21%-a. (Forrás: Vas Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
2011. évi mérleg.) A „szakaszos erdõ-
gazdálkodás” a további kezelésbe vonás
gátja. A magántulajdonos nem tudja,
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3. ábra. Cser és KTT tömeges, spontán felverõdése felhagyott gyümölcsösben, az erdész
barátja a szajkó, Tömörd  (Fotó:Nagy  Imre)
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nem akarja elfogadni, hogy a vágásos er-
dõben életében egy NFGY rá jutó hasz-
nát élvezze, majd esetleg 20-50 év múlva
a gyerek vagy az unoka „arat”. Ez külö-
nösen a gyenge, alapjaiban csak tûzifa-
termelésre alkalmas termõhelyek közép-
korú, kemény lombos állományainál ré-
szükrõl helytálló megközelítés. A szaka-
szosan jelentkezõ – szabályos viszonyok
között ekkor túladóztatott – bevételeket
hosszú idõtartamú ráfordítások követik.
Legalább az általános költségek (õrzés-
védelem, ügyintézés) biztosan felmerül-
nek. Mibõl fizessék? A magántulajdo-
nosi kör nagyobb hányada a lehetõ-
leg éves gyakoriságú tûzifahozam-
ban érdekelt, ami az „üzem” folyó-
növedékét nem meghaladó tételben
a gazdasági rendeltetéseknél egyál-
talán nem kifogásolható megközelí-
tés! Ez pedig vágásos üzemmóddal álta-
lában nem biztosítható. 

• Az elõadások és hozzászólások so-
rán többször felmerült, hogy kipróbá-
latlan utakon és a tudomány által alá
nem támasztott jövõképpel erõltet-
tük(jük) az átalakító üzemmódot. „Szá-
laló erdõ csak bükk, jegenyefenyõ fõfa-
fajokból (esetleg luc, gyertyán eleggyel)
és csak montán társulásoknál képzel-
hetõ el.” Tisztelettel jelentem a szakmá-
nak, hogy Magyarországon kiterjedten
találhatók szálaló erdõk. Mai ismerete-
ink szerint – az OEA adatainak elemzé-
se és helyszínelések nyomán – az állo-
mányok jellegébõl, fafaj- és korelo-
szlásából kikövetkeztethetõen az Õrség
~ 17 000 ha magánerdejébõl a kiscso-
portos szerkezetû, rendszertelen pa-
raszti szálaló erdõ kiterjedése ~ 3(4)000
ha. Ezek kialakulása a már említett tûzi-

fa-, legfeljebb csekély tételû fenyõrönk-
és szerfa-felhasználási igénybõl is szár-
mazik. Nem termesztési cél a késelési
rönk és az átlagos forda ideje valahol 50
év körül lehet. Cél viszont – a terület
méretétõl függõen – az éves (kétéves)
gyakoriságú használat, hozam. Fontos
elem az erõs és jogfolytonos tulajdono-
si érzés (számottevõ területen még ter-
melõszövetkezet sem alakult), a családi
vagyon (tõke, takarék, tartalék stb.)
megõrzése. A szálaló erdõ képe általá-
ban nem egy-egy kezelésen belül, ha-
nem az elaprózódott tulajdonosi szer-
kezetbõl következõen alakult ki. Millió
törpe parcellán (a legkisebb erdõrészlet
~ 20 m2) egy-egy tulajdonos (család)
éppen adott idõpontban más és más
céllal közelít erdejéhez. A spontaneitás
eredménye, hogy teljesen kezeletlen ré-
szek, besûrûsödött csoportok, de kis
tarvágások is fellelhetõk belátható terü-
letegységen belül. Együtt viszont akár
egy egész községhatár légifotója (Felsõ-
szölnök, 1. ábra), összehasonlítva a
mellette lévõ, többnyire állami kezelésû
vágásos erdõvel, ugyancsak meglepõ
képet, pozitív példát mutat (Kondorfa,
2. ábra). Az állami tulajdonon a
rendszertelenséget nehéz utánozni
és a termelési cél, a célátmérõ és át-
lagos vágáskor sem feltétlenül azo-
nos a magánoséval, de van követhe-
tõ mód és vizsgálható példa!

A vita és az elõadások során, de az
ökonómiai elemzésekben is abból in-
dultunk ki, hogy jelenleg az õshonos
lombos fafajainkat magról újítjuk fel a
fokozatos felújítóvágások valamilyen
formáját alkalmazva. Az pedig viszony-
lag csekély erdõfelújítási költséggel jár.

Sajnos a valóság más. Tölgyeseinkben
igen kiterjedten tarvágást követõ
mesterséges felújítással élünk. A
2009-2010. tenyészeti évben a tarvá-
gást követõ mesterséges felújítások te-
rülete 13 020 ha (állami 6543 ha, ma-
gános 6477 ha). Ebbõl tölgy mester-
séges I. kivitel 1711 ha, a cser
(EKL) mesterséges I. kivitel 664 ha,
bükk 50 ha. (Forrás: MgSzH, „Beszá-
moló az erdõsítésekrõl és a fakitermelé-
sekrõl a 2010. évben”.)

Az átlagosan 9 év befejezési idõ alatt
(idillikus feltételezés) és 20% általános
költség mellett a vadkárelhárítás nélkü-
li bekerülési költségérték 4% kamatláb-
bal 1,6-1,7 millió Ft/ha, a kezdõ évre
diszkontált bekerülési költség (C0) pe-
dig 1,1-1,2 millió Ft/ha. (Forrás: ERTI,
Dr. Marosi György – Állományok létre-
hozási költségértéke kárértékeléshez.)
Ez anyagilag tarthatatlan, ráadásul a
mesterséges felújítások jó része sikerte-
len, ugyancsak kiterjedten találhatók
12-14 éves erdõfelújítások. Azokon a te-
rületeken, ahol a vadkárelhárítás nélkül
számított mesterséges erdõfelújítás lét-
rehozási költségértéke jelenleg megha-
ladja az 1 millió Ft/ha összeget és/vagy
a pótlási hányad az 50%-ot, ott vagy ko-
moly gazdálkodói hiba merült fel, vagy
pedig a termesztés körülményei (ter-
mõhelyi jóság, aszályos idõjárás, pajor-
kár stb.) jelzik, hogy eleve más üzem-
módot kellett volna választani. Eze-
ket az erdõket valószínûleg már levágni
sem szabadott volna, legalábbis nem
tarvágással. A modellezés során a
mostani mesterséges erdõfelújítás-
ra alapozott vágásos üzemmód gaz-
dasági eredményét is össze kell ha-
sonlítani az átalakító üzemmód át-
alakítási idõtartam alatti, de a beállt
célállapotú szálaló erdõ gazdasági
eredményével is.

• A termõhelytõl és faállománytól
függetlenül szembesült a szakma azzal,
hogy a turisztikailag frekventált te-
rületeken a látogatók nem foglalkoz-
nak a gazdasági szempontokkal, lehe-
tõleg változatlan képû és meghatározó-
an öreg erdõt kívánnak látni. Egyelõre a
közjóléti rendeltetések zömén a
problémát idõben elodázva – esetleg
halmozva – a korosítással oldottuk
meg, miközben tudjuk, hogy a termé-
szetben statikus állapot nincs, az er-
dõ elöregedése nem késleltethetõ. Egy-
egy havária (lásd magas-tátrai lucfeny-
vesek) vagy spontán pusztulás (pl. a
Balaton-felvidék és a Pilis feketefenyve-
sei) intõ jel, hogy a vágásos üzemmódú
közjóléti erdõk további korosítása
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4. ábra. ~ 300 m2-es lék spontán erdõsülése cseri talajon (CS, KTT, EF, LF, RNY, NYI,
CSNY), Tömörd (Fotó: Nagy Imre)
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helyett más kezelési eljárásokat kell
alkalmaznunk. Ez még akkor is
igaz, ha ebbõl kifolyólag esetleg a
termelõre nézve csekélyebb mérté-
kû gazdasági kár származik. Az er-
dõk rekreációs hozama még nem kellõ-
en értékelt, bár a társadalmi igény e te-
kintetben egyértelmû. 

A budakeszi rendezvényen is több-
ször felmerült, hogy nem is ismerjük a
társadalmi elvárást, a szakma egy, a
közvéleményt tematizáló szélsõséges
kisebbség elvárásainak akar megfelelni. 

Szeretném felhívni a T. Kollégák fi-
gyelmét arra, hogy abban a két évben,
amíg erre volt mód (2007-2008.), az
ADÓ 1%-ának felajánlása között az elsõ
háromban benne volt az erdõ, az adófi-
zetõk százmilliók (216 és 245 millió Ft)
átutalásával fejezték ki aggodalmukat az
erdõkért, támogatták a szakmát. Ismere-
teim szerint ezeknek a forrásoknak meg-
határozó hányada szektorsemlegesen a
folyamatos erdõborítás népszerûsítésé-
re, oktatására, kiadványokra és a beindí-
tására fordítódott. Volt arra példa, hogy
egy átalakító üzemmódú erdõtest keze-
lési tervének elkészítésére, néhány tucat
lék vágására (ami nem volt más, mint
egy újszerûen végrehajtott TKGY, vagy
NFGY) az állami erdõgazdálkodó 17 mil-
lió Ft támogatásban részesült. 17 millió
Ft tõke végértéke 2% kamatláb mellett és
90 éves vágáskort feltételezve (tölgyes-
cseres állományok) valamivel több, mint
100 000 000 Ft. Ezt sem a faállományból
kell kitermelnünk! Persze az átalakító
üzemmód fenntartásának hosszú távon
is lesznek (többlet?)költségei. 

Az állam közjóléti erdõgazdálko-
dása nemzeti érdek is. Az is megol-

dás, hogy a tulajdonos tudomásul veszi
a többletköltségeket és enyhíti eredmény-
elvárásait. Ennek is számos jele észlel-
hetõ, a szabadon látogatható parkerdõk
fenntartásától a szemétgyûjtésig bezá-
rólag. Mindenesetre a turisztikailag
frekventált erdõterületeken a vágá-
sos üzemmód és a tarvágás napjai
biztosan leáldoztak. 

• Az õrségi kisparaszti szálaló erdõ-
kön túl is számos jelét észleltük a ter-
mészet erejének. Magyarországon nincs
emberi hatás nélkül feljött, csak spon-
tán folyamatokra épülõ erdõtársulás.
Minimum a kezünkben tartott(?) vadál-
lomány összetétele és mennyisége eltér
a „normál állapotoktól” (nagyragado-
zók hiánya, túlszaporodás). Az emberi
beavatkozás a vasi erdõk igen számot-
tevõ részén olyan mértékû volt akár a
közelmúltig is, hogy a normál „inga-
mozgás” következtében erõteljes
visszarendezõdéseket, a természeti
egyensúly irányába történõ spontán
változásokat figyelhettünk meg. 

Meglepõdve, de örömmel tapasztal-
tuk, hogy kiterjedt (adott estben akár
egybefüggõ 100 hektár) egyéb mûvelé-
si ágú területeket (pl. felhagyott gyü-
mölcsösök, rétek, legelõk, szõlõk stb.)
tölgy és cser fafajokkal felújította a szaj-
kó (3. ábra). A gyomosságtól függetle-
nül önvetényült az erdeifenyõ, a nyír, a
gyertyán, a cseresznye, a vadkörte stb
(4-5. ábrák). Érdekesség, hogy a kötött
cseri talajokon a sokszor erõltetett, se-
kély gyökerû akác állományai rendre
kiritkulnak, majd ismét csak a madarak
behordása révén, fõképp a cser
visszafoglalja termõhelyét (pl. Röjtök-
muzsaj, Iván, Vitnyédi Cser). A cser és

a molyhos tölgy három erdõtervi ciklus
alatt a helyettük erõltetett erdeifenyõ-
ültetvényt lebírja, visszaáll az eredeti
társulás (Kemeneshát). Arra a végsõ kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy minél
gyengébb a termõhely, annál ke-
vésbé szabad az erdõt a saját elkép-
zelésünkre formálni, mert gazdasági
elõnyt ettõl nem várhatunk. Érdemes
tehát a természeti folyamatokat figyelni
és – az ültetvényszerû gazdálkodást ki-
véve – inkább azokra rásegítve a költsé-
geket minimalizálni, az elvárható maxi-
mum hozamot pedig tudomásul venni.
Fogadjuk el: a természetes erdõtár-
sulás nagyon messze van az egyko-
rú, kevés fafajú, vágásos erdõtõl. A
mai átlagos állománykép spontán nem
alakul ki. Ilyen formában és korelosz-
lásban nem áll össze állománnyá sem a
kocsányos, sem a kocsánytalan tölgy,
de még a cser monokultúrák többsége
is egy „tûzifa” korszak eredménye, em-
beri ráhatás. A természeti folyamatok a
szélsõséges termõhelyeken a legszem-
betûnõbbek, valószínûleg az erdõ
át(vissza)alakítása is ott lesz a legegy-
szerûbb. 

Mit nem gondoltunk az átalakító
üzemmód megfogalmazásakor, ki-
alakításakor és részben bevezeté-
sekor?

• Mindenekelõtt azt nem gondoltuk,
hogy „zsebünkben a bölcsek köve”. A
természeti folyamatok mentén végzett
erdõgazdálkodás gyakorlati végrehajtá-
sa nem a tudomány, az oktatás és az
igazgatás feladata, önkéntes vagy kény-
szeredett vállalása. Az elsõ legfeljebb
kutatja és népszerûsíti, a második sze-
replõ az alkalmazásra felkészítheti az új
szakembergenerációt (fizikai munkást,
erdészt és mérnököt), míg az igazgatás
csak erdõtervezési kereteket, támogató-
ellenõrzõ felügyeletet, esetleg a pénz-
ügyi támogatások lebonyolítását bizto-
sítja. A szemlélet- és üzemmódváltás
az erdõgazdálkodó feladata vagy
vállalása, haszna – kudarca! Az egyik
átvett szlogenünk: „Engedd vissza az
erdészt az erdõhöz!” Nincsenek általá-
nos sablonok, ami jó Iklódbördöce 2 C
erdõrészletben, az megbukhat a Kõszeg
16 A-ban. A helyi és tapasztalt szakem-
berek feladata a természeti folyamatok
figyelése, azokra rásegítés, a „finom
munka.” Ehhez pedig döntési szabad-
ságnak és persze felelõsségnek is kell
társulnia!

A már említett nagyon hosszú idõtar-
tam miatt az a sajátos helyzet alakult ki,
hogy a több évtizedes szakmai múlttal,
tapasztalattal és többnyire irányítási ha-
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5. ábra. Kiterjedt erdeifenyõ-önvetényülés legelõn, 5-10% NYI, RNY eleggyel,
Kiszsidány (Fotó: Nagy Imre)
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talommal bíró szakmai kör legfeljebb
elindíthatja a munkát, mindenekelõtt
egy fiatal, már gyakorlattal rendelkezõ
és nyílt gondolkodású erdõgondnoki
kar kinevelésével. Az elsõ sikerekhez
és kudarcokhoz is legalább 30 év kell
(30 év idõtartamú a vágásos üzemmó-
dú szálaló vágás). Ezt aktívként a mi
korosztályunk nem éli meg. Persze az is
feltétel, hogy ez a fiatal gondnoki gárda
helyben „korosodjon”, célja legyen a rá-
bízott erdõterület kezelése nyugdíjig,
évtizedekig egy helyen vállalva az er-
dõk szolgálatát. Két-háromévente pozí-
ciót váltani kívánó és gyors karrierre tö-
rekvõ kollégáknak nem ajánlom az
ilyen típusú munkát, de ezt nem elítélõ-
leg mondom. Nem vagyunk egyformák,
van aki „pörgõsebb” életet kíván élni,
míg másokat kielégít a nyugodtabb cse-
lekvés. Az átalakító üzemmód beve-
zetésének és a szálaló erdõ, mint
hosszú távú cél kialakításának
egyik, ha nem a legmeghatározóbb
feltétele a végtelen türelem! Elindí-
tottunk kísérleteket, majd 1-2 év után a
most folyó felvételekbõl, elemzésekbõl
megdönthetetlen igazságokat kívánunk
levonni 50-100 év távlatára? Ezt ne
tegyük!

• Nem gondoltuk azt sem, hogy a je-
lenlegi állami erdészeti (és sok helyütt a
magán) szervezeti felépítés a folyama-
tos erdõborítást alkalmazó üzemmódok
bevezetésének kedvez. Az erdõgazdál-
kodás egyik fõ költségeleme az általá-
nos (üzemirányítási) költség. A mun-
kabérek és az életszínvonal emelkedé-
sével annak súlya is ugyancsak meg-
nõtt, amire – különösen a fapiac hosszú
stagnálási ciklusaiban – az állami erdõ-
gazdálkodók a szakemberlétszám csök-
kentésével válaszoltak. Elõször az er-
dészkerületek mérete nõtt. A valaha op-
timálisnak tartott 500-600 ha-os védke-
rület hamar 800 ha-ra, szélsõséges ese-
tekben 1000 ha-os kiterjedés fölé emel-
kedett (ma 22 állami tulajdonú erdõ-
gazdaság 1 030 000 ha, 1065 erdész-
kerület, forrás; NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóság 2010. évi mérleg, EVGI felmé-
rés, 2010.). Az átlátható és ésszerûnek
tartott 5(6)000 ha-os erdõgondnoksá-
gok helyett kisebb erdõgazdaságnyi
méretû (12 000-17 000 ha) erdészetek
(erdészeti igazgatóságok) kerültek ki-
alakításra ott is, ahol a fakészlet, a fo-
lyónövedék, a termelési mutatók vagy
az ökológiailag jelentõs értékek ezt
ökonómiailag nem indokolták. A nagy
erdészeteken belül aztán a mûszaki ve-
zetõi létszám csökkentése is elindult,
részben az átláthatatlan belsõ feladat-

megosztás, a kompetenciaharc elkerü-
lése érdekében. Idézek egy ma már
nem regnáló vezérigazgató kollégát:
„Nem fogok kilenc erdészetet mûködtet-
ni, mert az annyi vezetõ, személyes
nyûg, gond és számottevõ költség. Elég
lesz öt, azt jobban kézben tudom tarta-
ni.” Valami igazsága azért volt.

Közgazdaságilag teljesen érthetõ
és az informatika fejlõdése mellett, va-
lamint a vállalkozások általánossá válá-
sa után valamilyen szintig indokolt
is volt meglépni a szakemberlét-
szám csökkentését. Az üzemirányítási
költség ma 5000-15 000 Ft/ha/év tétel-
ben terheli az erdõt (saját elemzéseim),
illetve szükséges befektetés a mûkö-
déshez.  A nagy ökológiai értékeket
hordozó vagy speciális helyzetû erdõte-
rületeken igenis vissza kell állítani az
önálló 5000-6000 ha-os erdészete-
ket, az erdõgondnoki rendszert. En-
nek persze lehetnek többletköltségei.
Véleményem szerint az átalakító és szá-
laló üzemmódú erdõk általános, üzem-
irányítási fajlagos költsége (Ft/ha,
Ft/m3) meghaladja a vágásos üzemmó-
dúakét. Nagyobb odafigyelés szüksé-
ges és gyakoribb belenyúlások is. Eb-
bõl következõen az összehasonlító gaz-
dasági elemzéseknek része kell, hogy
legyen az általános költségekre gyako-
rolt hatás vizsgálata is.

• Az is nyilvánvaló volt számunkra,
hogy az egész elképzelés megbukik,
ha a nagyvadgazdálkodás jelenlegi
rendszerén, mutatóin nem változta-
tunk. Nem lehet keríteni több száz
hektáros megbontott erdõket (szak-
maiatlan és hatástalan is). Minden lék-

nek lesz õzcsaládja és a szórvány makk-
terméseket a mostani létszámú vaddisz-
nóállomány maradék nélkül feléli. Ez a
legnagyobb veszély, mert ezt a prob-
lémát a természet megoldani nem
tudja! Bennünk, szakemberekben és
laikus érdekeltekben erre meg van a
szándék? Hát nem tudom….

Mindenesetre a szálaló és átalakító
üzemmódú erdõkben a nagyvad törzs-
állományának általános és radikális
csökkentésén túl néhány sajátságos
vadgazdálkodási, vadászati megoldással
is élnünk kell. Ennek egyik fontos ele-
me a már jogszabályban is rögzített en-
gedmény, a vaddisznó mellett a kérõ-
dzõ nagyvadfajok nem trófeás egyedei-
nek terelésben történõ elejtése. Az átala-
kító tömbökben ezt is elõsegítendõen a
jelenleginél nagyobb területû és fõképp
szélességû nyiladékrendszer kialakítása
indokolt. Nem tudom elképzelni, hogy
tömegesen látogatott, turisztikailag ter-
helt területeken rendszeres és eredmé-
nyes lesvadászat folytatható. 

• A „Pro Silva” elvek mellett folyó er-
dõgazdálkodás egyik sarkalatos eleme,
hogy gyakorlatilag nincs klasszikus érte-
lemben vett erdõmûvelés és -ápolás, az
új erdõ a helyesen vezetett fahasznála-
tok eredménye, sohasem a célja. Az át-
alakító üzemmódban ezt nem tételeztük
fel. Abból indultunk ki, hogy a min-
denütt jelen levõ invazív fafajok és
cserjék, a gyengébb termõhelyeken
fõleg az akác, a bálványfa miatt lega-
lábbis figyelni kell a felújulás folya-
matát, és adott esetben be kell avat-
kozni, ápolni kell. Természetesen
csak a szükséges és elégséges mértékig.
(Ennek jó példáját mutatta be a terepi
programon Csépányi Péter fõmérnök –
Pilisi Parkerdõ Zrt. Néha az ápolás csak
egy-két túlnövõ kísérõ fa vezérhajtásá-
nak kézi letörése vagy a frissen indult
akácsarj letiprása.)

Vas megyében, de a Soproni-hegy-
ségben is a lucfenyvesek induló szúká-
rai megszámlálhatatlan léket vagy 0,5
ha-nál kisebb területû, többnyire kör-
körösen árnyékolt üres kis vágásterüle-
tet hoztak létre. Élve a jogszabályi lehe-
tõséggel és a '90-es évek ilyen irányú
negatív tapasztalataiból kiindulva (ak-
kor még mûködött K-1-bõl az egyedi
egységáras felújítás – a nagy költségek
ellenére nálunk és hosszabb távon min-
dennemû kézzelfogható eredmény nél-
kül) a 0,5 ha alatti üres területeket nem
vonattam felújítási kötelezettség alá, a
meglévõket pedig kifuttattuk. Ennek
feltétele volt, hogy az erdõgazdálkodók
figyelik a területeket és önként mentesí-

6. ábra. Összefüggõ szederbõl kitörõ
spontán betelepedett KTT újulat, Csajta
(Fotó: Nagy Imre)
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tik azokat az invazív fafajoktól. Ahol ez
megtörtént és elfogadható létszámú a
vadállomány, ott nagyon szép újulások-
kal találkoztunk. Módszeres utókontroll
elrendelésére azonban már nem volt
módom. Ezeket a „spontán kísérlete-
ket” érdemes lenne kiértékelni. 

Hasonló játszódott le a Balaton-felvi-
dék feketefenyõ-pusztulásai nyomán.
Csak EÜ használatot végeztek, több dip-
lomamunka felvételeibõl tudjuk, hogy
mind térben és idõben (több korosz-
tály) jelentõs mértékben megvalósult a
cser és molyhos tölgy önvetényülése, a
természetes erdõtársulás spontán rege-
nerálódik.

Kiss József fõmérnök (TAEG Zrt.) ki-
tûnõ elõadásában felvetette, hogy az
egyik legnagyobb veszély a lékek-
ben az erdei szeder eluralkodása.
Kettõs negatív hatással, mert részben
elnyomja a fényigényes fafajokat, rész-
ben, mivel kitûnõ vadtakarmány, oda-
vonzza a kérõdzõ nagyvad-fajokat. Ez
igen speciális helyszíneken (nitrogén-

túldúsulás, korábban megbontott feny-
vesek) élõ probléma lehet. Megfigyelé-
seim szerint az erdei szeder bizonyos
fényviszonyoknál válik uralkodóvá, ez
sem kisebb, sem nagyobb záródásnál
nem következik be. Elképzelhetõ, hogy
kell bizonyos kézi ápolás, de óva inte-
nék a szeder elleni vegyszeres védeke-
zéstõl, mert az borítja a természetes fo-
lyamatokat. Minden megoldott gond
kettõ újabbat termel. Mellékelek egy fo-
tót, amelyet Csajta község úrbéres er-
deiben készítettem (6. ábra). Csajta kö-
zség a Kõszegi-hegy osztrák oldalán,
Bucsu utáni elsõ magyar község. A ter-
mõhely gyenge, szárazodásra hajlamos.
Az anyaállomány igen rossz törzsalakú
erdeifenyõ, amit le kívánnak váltani.
Azt 60-70% mértékre megbontották,
semminemû erdõsítést és állomány
alatti ápolást nem végeztek. A fotón jól
látszik, hogy a madarak által behordott
kocsánytalan tölgy felújult, egészséges,
kora általam becsülve 2-6 év közötti
(több korosztály van) és a csemetés

most kezdi elhagyni a 100% fedésben
lévõ, helyenként 1 m magas, zárt erdei
szeder cserjeszintet. Igaz, vadkárt egy-
általán nem észleltem. 

Összegezve tárgyköri gondolataimat:
Az átalakító üzemmódban, de lehet,
hogy a szálaló erdõben is a szüksé-
ges elégséges mértékig Magyaror-
szágon ápolni kell. Legfeljebb annak
mértéke és költsége kisebb, míg típusa
eltér a klasszikus mesterséges erdõfel-
újításokban alkalmazott technológiák-
tól, de még a fokozatos felújítóvágások
állomány alatti ápolásaitól is. A lékek-
ben következetesen és folyamato-
san el kell távolítani az intenzíven
terjedõ idegenhonos fa- és cserjefa-
jokat (akác, bálványfa, zöld juhar,
gyalogakác, újabban a kései meggy
stb.), 2-3 évente pedig válogató felsza-
badító tisztítás végrehajtása is indokolt
lehet (~ az újulatok 1,5 m magasságá-
ig). Ezt a pénzügyi elemzések során
költségként figyelembe kell venni. 

(Folytatjuk)

Krämer, Ludwig 
Az Európai Unió környezeti joga 

A kötet az EU környezeti
politikája és joga kialaku-
lásának és fejlõdésének,
nemzetközi szerepének, a
tagállamok politikájára és
jogára gyakorolt hatásá-
nak egyedülálló elemzé-
sét nyújtja. Elemzi a
Lisszaboni Szerzõdéssel
módosított EU szerzõdé-
sek környezeti rendelke-
zéseit, bemutatja – mások
mellett – az EU intézmé-
nyeinek szerepét a kör-
nyezeti jogalkotásban, az
Unió és a tagállamok kör-
nyezeti hatáskörének vi-

szonyát, a tagállamok végrehajtással kapcsolatos feladatait.
Az ágazati kérdések között foglalkozik a természetvédelem-
mel, a biológiai sokféleség, a klíma védelemével, a víz- és le-
vegõvédelemmel, a hulladékgazdálkodással. Kifejti a fenn-
tartható fejlõdés koncepcióját, és áttekinti az energiapolitika,
a termékpolitika, és más fontos ágazati politikák kérdéseit is.

A könyv a joganyagon kívül szinte teljes körûen dolgozza
fel az EU intézményeinek környezeti politikai dokumentu-
mait, valamint az Európai Bíróság környezeti esetjogát.

Nélkülözhetetlen szakirodalom mindazon gyakorlati és el-
méleti szakemberek számára, akik munkájuk során akár az

EU, akár a nemzeti környezeti politikával és joggal érintke-
zésbe kerülnek, ideértve a politikai döntéshozókat, jogalko-
tókat és jogalkalmazókat, gazdasági vagy más, környezetvé-
delemmel foglalkozó szakembereket.

Temesi Géza 
Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek 

A kötet a legfrissebb hatá-
lyos vonatkozó jogszabá-
lyok, meghatározóan törvé-
nyek alapján dolgozza fel a
természetvédelem, és azzal
összefüggésben a legfonto-
sabb természethasznosító
ágazatok (erdészet, vadá-
szat, halászat) alapvetõ sza-
bályozásait és igazgatási
rendszerét. Tartalmával így
tágabb értelemben vett ter-
mészetvédelmi jogi alapo-
zó ismereteket nyújt felsõ-
fokú tanulmányokhoz, va-
lamint az ökológiával vagy
természetvédelemmel fog-
lalkozó, vagy azokhoz kapcsolódó munkakörök feladatainak
végzéséhez. Anyagának elsajátítása emeli a szakirányban elhe-
lyezkedni kívánók munkaerõ-piaci esélyeit, segíti különösen a
pályakezdõk feladatellátását. Ajánlható a szakkönyv állami szer-
veknek, természetvédelmi civil szervezeteknek, polgári termé-
szetõröknek, természetbarát és természetjáró olvasóknak is.

A Dialog Campus Kiadó újdonságai
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Mondhatnánk, megszületett az elsõ
fecske, megtörtént az áttörés a termé-
szetvédelmi korlátozások ellentételezé-
se ügyében. Jogerõs bírósági ítélet és az
illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség jogerõs
határozata alapján több millió forint el-
rendelt természetvédelmi korlátozás
miatti kártalanítás kifizetésére kerül sor.
Az eset rövid leírása: a természetvédel-
mi hatóság idõbeli korlátot szabott a
gazdálkodó szervezetnek, miszerint au-
gusztus 15. és március 15. között végez-
hetõ az adott területen az erdészeti
igazgatóság jogerõs engedélyével ren-
delkezõ véghasználat. A rendkívüli idõ-
járási viszonyok miatt azonban az adott
idõszakban csak jóval több útfenntartá-
si munkával, részlegesen és jelentõs
anyagi veszteségek mellett volt meg-
oldható a fahasználat. Így a gazdálkodó

jelentõs kárt és jövedelemkiesést szen-
vedett el. Az ügy 4 éve húzódik, ezalatt
valamennyi jogorvoslati helyet megjárt,
beleértve a Legfelsõbb Bíróságot is. Az
erdõgazdálkodó azonban – igaza tuda-
tában – nem tágított és végül az illeté-
kes természetvédelmi felügyelõségnek
fizetnie kell. Mégpedig a pernyertes er-
dõgazdálkodó véleménye szerint nem-
csak a kártalanítás összegét, hanem an-
nak a per 4 évére esõ kamatait, ponto-
sabban a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszeresét is, hiszen hasonló eset-
ben természetes az, hogy az állam felé
fennálló tartozásainkat is ezzel a kondí-
cióval kell kiegyenlíteni.

Tudomásunk szerint Magyarorszá-
gon ez az elsõ erdészeti eset, hogy a
276/2004. (X. 8.) kártalanítási kormány-
rendeletre hivatkozva, sikerült pert
nyerni és tényleges pénzbeli kártérítést

kapni a természetvédelmi korlátozások
ellentételezéseként. A siker értékét az is
emeli, hogy a hivatkozott kormányren-
deletet annak idején azzal a ki nem
mondott szándékkal alkották meg,
hogy minden kártérítési igényt elutasít-
hasson a természetvédelem. Bár a ma-
gyar jogrend nem precedens alapú,
mégis rendkívüli hatása van az ügynek,
hiszen bebizonyosodott, hogy Magyar-
országon az erdõgazdálkodásban is jogi
alapja van az „aki korlátoz, az fizet” elv-
nek. És hogy mi kellett és mi kell a mos-
tani és jövõbeni hasonló perek meg-
nyeréséhez? Az ügyhöz tartozó vala-
mennyi adat, természeti állapot pontos
dokumentálása, rögzítése, alapos sza-
kértõi munka, kiváló jogi képviselõ és
türelem – gazdálkodótársaim –, végte-
len türelem! Mindenesetre az út meg-
nyílt, azon mindenki végigmehet és a
jogos igények érvényesítéséhez Szövet-
ségünk is támogatást nyújt. Mert ne fe-
ledjük: aki (el)rendel, az fizet!

Dr. Sárvári János
a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke

MAGÁNERDÕBEN

Megtört a jég!
Áttörés a természetvédelmi korlátozások ellentételezése terén

Örömmel tájékoztatjuk a magyar magán-
erdõ-tulajdonosokat és gazdálkodókat,
hogy a 2012. augusztus 20-i ünnepsé-
gek alkalmából Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke, a magyar magánerdõ-gazdálko-
dás fejlesztése érdekében végzett mun-
kája, a kapcsolódó jogszabályok, és a
vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek
elõkészítése során kifejtett tevékenysé-
ge  elismeréseként a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetésben ré-
szesült. A kitüntetést dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter a Hagyo-
mányok Házában 2012. augusztus 17-
én megrendezett ünnepség keretében
adta át. 

A díjátadást követõen megkérdeztük
Luzsi Józsefet, hogy mit jelent számára
a kapott kitüntetés és milyen elképzelé-
sei vannak a magánerdõ gazdálkodás
jövõbeni fejlesztésével kapcsolatban? 

„A díj átvételekor azt mondtam Mi-
niszter Úrnak, hogy: „Munkatársaim ne-
vében is köszönöm Önnek!” Úgy vélem,
a kitüntetés elsõsorban a magyar magán-
erdõ elismerése, annak a több mint 20
éves munkának és az abban résztvevõk-
nek a díjazása, akikkel együtt dolgoztam

a nagyon nehéz helyzetben lévõ magán-
erdõ-gazdálkodás fejlõdése, elfogadtatá-
sa érdekében. Ez a díj jelzi, hogy magas
szinten is tudomásul veszik és értékelik
azokat az áldozatokat is, amelyeket a
magánerdõsök ez irányú tevékenységük
során hoztak.

Aki kitüntetést kap, az óhatatlanul
elgondolkodik a jövõn is. A magáner-
dõ, a más mûvelési ágban lévõ föld-
tulajdonokhoz hasonlóan, várhatóan
felértékelõdik a közeljövõben. Ezért
a hazai erre vonatkozó jogalkotás
egyszerûsítése és az uniós támogatá-
sok intenzívebb, célzottabb felhasz-
nálása is mind nagyobb szerepet kell,
hogy kapjon. A magánerdõk gazdasá-
gi funkciójának erõsödnie kell, hi-
szen jól látható, hogy mindinkább az
ebbõl származó bevételekre kell tá-
maszkodnunk – természetesen a ren-
delkezésre álló uniós és állami forrá-
sok mellett – a magánerdõvel kapcso-
latos közcélú feladatok, társadalmi
elvárások teljesítésekor is. Nem utol-
só sorban pedig ezek a források te-
szik lehetõvé, hogy a magánerdõk
munkahelyteremtõ képességét, az ott
alkalmazható emberek számát tovább
növelhessük a jövõben.

A magyar magánerdõsök és a MEG-
OSZ tagság nevében ezúton is szeretet-
tel gratulálunk!

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést kapott a MEGOSZ elnöke
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Az ÚMVP Erdészeti Albizottsága a
magánerdõ-tulajdonosoktól és
gazdálkodóktól kapott kérdések
és megkeresések alapján tájékoz-
tatást kért a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivataltól a cím-
ben szereplõ erdészeti jogcímek
határozathozatalainak és kifize-
téseinek várható ütemezésérõl.
Köszönettel vettük kézhez au-
gusztus 3-án az MVH alábbi vála-
szát, amit szíves tájékoztatásul
közzéteszünk.

Dr. Sárvári János 
ÚMVP MB Erdészeti Albizottság 

elnöke

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõ-
területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM-rendelet alapján benyújtott
kérelmek esetében a kifizetési határo-
zatok kipostázása, illetve a megítélt tá-
mogatási összegek utalása elõrelátható-
lag 2013 januárjában történik meg.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a fiatal erdõk állomány-
neveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2012. (III.
20.) VM-rendelete kapcsán beérkezett

támogatási kérelmek kipostázása 2012.
3. negyedévében várható.

Az MVH és NÉBIH közötti delegálási
szerzõdés módosítása aláírásra került, így
megkezdõdött a támogatási kérelmek ik-
tatása az Erdészeti Igazgatóságokon.

A kifizetési kérelmek folyamatosan
benyújthatóak a támogatási határozat jog-
erõre emelkedésétõl számított két évig,
de legkésõbb 2014. november 20. napjá-
ig a 77/2012. (VI. 20.) számú MVH-köz-
lemény alapján. Mivel a kifizetési kérel-
mek beérkezése folyamatos, a kérelmek
ügyintézése és ellenõrzése, így a kifize-
tésük is folyamatosan fog történni. A tá-
mogatási határozat jogerõre emelkedése
elõtt beérkezett kifizetési kérelmek fel-
függesztésre kerülnek a támogatási hatá-
rozat jogerõre emelkedéséig.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból az erdõszerkezet átala-
kításához nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 139/2009. (X.
22.) FVM-rendelet alapján beadott ké-
relmek ügyintézése kapcsán az alábbi
információkkal szolgálhatunk:

A 2011. évi kifizetési kérelmek ügyin-
tézését a támogatási határozatok kézhez-
vételét követõen tudjuk csak elkezdeni.
A támogatási határozatok generálása elõ-
reláthatóan 2-3 héten belül kezdõdik el.
(FAB jóváhagyás függvénye is) A 2012.
évi kifizetések a 2011. évi kifizetések
után kezdõdnek el, a duplikációk kiszû-
rését követõen. Hangsúlyozzuk, hogy de
minimis korlátozással volt érintett a jog-
cím, ezért a nagy csúszás a támogatási
határozatok meghozatala terén.

Természetesen az MVH mindent
megtesz annak érdekében, hogy a ké-
relmek elbírálása, illetve a támogatási
összegek folyósítása minél hamarabb
megtörténjen.”

MVH

MAGÁNERDÕBEN

Jó tudni!
MVH tájékoztatás a Natura 2000, a Fiatal erdõk ápolása és az 
Erdõszerkezet átalakítási jogcímek határozatairól, kifizetéseirõl

Meghívás a MEGOSZ 2012. évi napkori
nagyrendezvényére

Tisztelettel értesítünk és várunk minden érdeklõdõt a MEGOSZ nagyrendez-
vényére 2012. szeptember 28-án (pénteken) Napkoron, ahol a házigazda a
Napkori Erdõgazdák Zrt. lesz. Az esemény egyben a XVI. Erdõk Hete rendez-
vénysorozat megnyitója is. A rendezvény meghívóját, a regisztrációs lappal
együtt, mindenki elérheti a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org), valamint
az Országos Erdészeti Egyesület, a FAGOSZ és a Forestpress honlapokon is.

Erdészüdvözlettel:
a MEGOSZ Elnöksége

A tavalyi MEGOSZ nagyrendezvény után
ismét színvonalas és rendkívül hasznos
találkozóval rukkolt elõ a Bodor Dezsõ
Károly által vezetett Ihartû Erdészeti és
Faipari Kft., 2012. augusztus 31-én,
Szentgálon. Az elõadásokat tartalmas
szakmai vita, kerekasztal-beszélgetés kö-
vette, amelynek során terítékre került
szinte valamennyi vidékfejlesztési erdé-
szeti jogcím, a hatályos jogszabályokkal
kapcsolatos problémák és a magánerdõs
közfoglalkoztatás témaköre. 

A rendezvényen a következõ elõ-
adások hangzottak el:

Lõrincz Leó fõosztályvezetõ (BM):
A közfoglalkoztatás 2011-12. évi tapasz-
talatai, a 2013. évi lehetõségek.

Decsák Tamás szakreferens  (VM
EHV): A jelenleg érvényben levõ és a

2014-2020-as EU-s költségvetési idõ-
szak erdészeti jogszabályainak össz-
hangja, és a várható fõbb változások

Regõs János osztályvezetõ (MVH):
A folyamatban lévõ jogcímek ellenõrzé-
si elvárásai, determinációja a következõ
költségvetési idõszakban.

Nagy Frigyes igazgatóhelyettes
(Veszprém Megyei Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatóság): Az új körzeti erdõ-
terv-határozatok igazgatási és EU-s pá-
lyázati szempontból.

Hegyi István osztályvezetõ (Vesz-
prém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság): Az erdészeti jogcímek be-
nyújtásával, kezelésével kapcsolatos el-
lenõrzési tapasztalatok.

Schiberna Endre egyetemi docens
és Horváth Kitti doktorandusz (Nyu-

gat-magyarországi Egyetem Erdõva-
gyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézet) a PEFC Erdõtanúsítási rend-
szerrõl tájékoztatták a jelenlévõket.

A délutáni program során Nyull Ba-
lázs ügyvezetõ igazgató (DIGITERRA)
mutatta be a sokoldalúan hasznosítha-
tó, magánerdõ-gazdálkodásra kifejlesz-
tés alatt álló DIGITERRA SILVA rend-
szer már mûködõ moduljait.

A délelõtti elõadások anyagát és a
délutáni fórumon elhangzott kérdése-
ket, kapott válaszokat a MEGOSZ külön
kiadványban tervezi megjelentetni,
amit a szeptember 28-i MEGOSZ nagy-
rendezvény és Erdõk Hete nyitó ese-
mény résztvevõi kaphatnak elõször
kézhez, majd közzétesszük Szövetsé-
günk honlapján is.

Köszönet az elõadóknak a kiváló
elõadásokért, a szervezõknek a tartal-
mas programért!

Dr. Sárvári János

Az er(d)õ legyen veled!
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A szabadban történõ sportolás fontos-
sága megkérdõjelezhetetlen. Az erdei
sportok jelentõsége a rekreációban
nemzetgazdasági szintû. Sajnos vannak
ezek között olyan tevékenységek is,
amik az erdõt, a természetet óhatatlanul
károsítják. Ezek elsõsorban az üzleti
háttérrel ösztönzött adrenalinszint-fo-
kozó sportok, mint a motorozás (mo-
torkerékpár, quad stb.) és az egyre na-
gyobb mértékben terjedõ downhill
(DH) kerékpározás. 

Az OEE honlapján idén májusban be-
számoltunk egy különleges játékszerrõl,
a downhill rollerról. Ez egy olyan sport-
eszköz, amivel hegyen-völgyön és tere-
pen lehet közlekedni, hasonlóan a te-
repkerékpárhoz. Ennek a kerekes szer-
kezetnek és a hozzá hasonló adrenalin-
serkentõ más jármûveknek a lovagjai fo-
lyamatosan és ellenállhatatlanul fokoz-
zák támadásukat az erdõ ellen. Nem kis
gondot okoz ez az erdészeknek és ter-
mészetvédõknek. De ahogy a híradá-
sokból értesülhettünk, még az erdõn kí-
vül is lehetnek problémák az adrenalin-
vadászokkal. Ezek a sportok ugyanis
agresszivitást igényelnek, következés-
ként gyakorlóik többségében fenegye-
rekek (ezt nem sértõ módon kell értel-
mezni). Kordában tartásuk, fegyelmezé-
sük nem könnyû feladat.

Mi is valójában a helyzet, milyen ha-
tása van és lehet ezeknek a tevékenysé-
geknek, mit lehetne és kellene tenni?
Sok-sok kérdés felmerül, sok ötlet szü-
letik, de igazi megoldás csak akkor vár-
ható, ha pontosan megértjük a jelensé-
get, a szereplõket és mérnöki módon
megtervezve lehetõséget kínálunk a le-
gális megoldáshoz. 

A downhill (értelem szerinti fordítás-
ban „völgymenet”) kerékpározás ko-
moly fizikai és ügyességi felkészültsé-
get igénylõ sportág. Mint a fogyasztói
társadalom arculatának  egy szelete, vi-
lágszerte hódít, nagyon jól illeszkedik a
mai fiatalság kihívásokat keresõ igé-
nyeihez. A DH fontos a sportok sorá-
ban, mivel keménységre, bátorságra,
helyzetfelismerésre nevel. Más sport-
ágak, mint pl. az alpesi sízés kiegészítõ-
je is lehet. (E sorok írója nem tagadja,
hogy hajdanában mint alpesi sízõ nyári
bátorság-növelõ edzésként a soproni

Károly-magaslatról görkorcsolyával
száguldozott lefelé az erdei ösvényeken
és utakon.) A naponta megjelenõ és
csábító módon tálalt technikai újdonsá-
gok vásárlásra ösztönzik a fiatalokat és
ha már megvették, használni is szeret-
nék a drága és menõ felszerelést. Ez a
kerékpár-kereskedelemnek tagadhatat-
lanul nagy üzlet. Egy ilyen kerékpár
árára jellemzõ, hogy használtan már
200 ezer Ft-ért lehet viszonylag jót kap-
ni. Az új és jó kerékpárok ára elérheti a
3 millió Ft-ot is. Nagyon nagy szerepe
van a DH elterjedésében a személyes
megjelenítésnek, a menõség bizonyítá-
sának a fizikai képességek és vakmerõ-
ség határainak feszegetésével. A profik
pedig nagyon komoly versenyeken mé-
rik össze tudásukat. Ennek a sportág-
nak ma már tér kell, létezését és szerep-
lõit semminek tekinteni nem lehet.

A DH mint szakági sportág szerepel
a Magyar Mountain Bike Szakági Szö-
vetség ( MMBSzSz) keretein belül. Arról
nincs adatunk, hogy a Budai-hegyeket
rongálók közül hányan tartoznak a
szervezett sportolók közé. Feltételezhe-
tõ, hogy többségük amatõr és nem tag-
ja sportegyesületnek. 2009 novemberé-
ben az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel közösen
egyeztetést tartott a MMBSzSz vezetõsé-
gével, akik akkor határozottan elhatá-
rolták magukat a renitenskedõ kerék-
párosoktól. A helyzet megoldására  szü-
letett javaslatok közül semmi nem való-
sult meg. Szükséges tudni, hogy a
hegyi-kerékpárosok még abban az év-
ben kiadták etikai szabályzatukat.
Amennyiben ezt a szervezetlen körül-
mények között sportoló DH-sok betar-
tanák, sokkal kevesebb gond lenne.

Az érem másik oldala viszont a ter-
mészetkárosítás és az erdõben tartóz-
kodók zavarása, veszélyeztetése. Ha
csak a Budai-hegyek egyre szaporodó
eróziós árkait nézzük már elég indokot
találunk arra, hogy ezt a tevékenységet
megfelelõ irányba tereljük. A Tündér-
szikla hajdani sétaútjaira és virágos do-
lomit lejtõire rá sem lehet ismerni, a vé-
dett növényfajok élõhelye fokozatosan
megszûnik. A János-hegy kerékpárosok
okozta eróziójának nyomait már Pestrõl
is látni szabad szemmel. A DH pálya

esésvonal irányú, jellemzõen szûk
nyomvonal a fák között, kilógó gyöke-
rekkel, kikoptatott árokszerû nyomvo-
nallal, mesterségesen kiépített emelt
kanyarokkal és ugratókkal. Mindez a
faállomány szívében, elszomorító lát-
vány. Az embernek az az érzése, hogy
az erdõben büntetlenül bármit meg le-
het tenni. Sok a panasz a Fogaskerekûn
való konfliktusoktól kezdve a sétálók,
kocogók és szabályosan kerékpározók
részérõl is. A jelenség kordában tartásá-
ra  tett eddigi kísérletek nem jártak si-
kerrel. A tiltás és büntetés eddigi gya-
korlata keveset ér (a tiltott tevékenység
ûzése az adrenalinszintet még inkább
fokozza), más megoldásra van szükség. 

Az ügyben leginkább érintett a kerü-
letvezetõ erdész, Jorzsits Miklós (Pilisi
Parkerdõ Zrt. Budapesti Erdészet). Ke-
rülete a legfrekventáltabb magyarorszá-
gi erdõterület, a János-hegy, Sváb-hegy
nagy részére, valamint a Hárs-hegyre és
közvetlen környékére terjed ki. Ez Bu-
dapest legnépszerûbb kiránduló és sza-
badidõsport területe. A terepviszonyok-
ból és a megközelíthetõségbõl adódóan
a DH kerékpárosok legkedveltebb lej-
tõi is itt találhatók. Délutánonként és
hétvégeken a DH lovagok egyénileg és
csapatokban érkeznek a hegyre elsõ-
sorban a fogaskerekû vasúttal. Könnyû
felismerni õket különleges kerékpárjuk-
ról, bukósisakjukról, védõfelszerelé-
sükrõl. A DH kerékpár, kiépítése és sú-
lya miatt hegymenetre nemigen alkal-
mas, amellett 250-300 m szintkülönbsé-
get feltekerni igen fárasztó dolog.
Egyébként nem a hegyre tekerés e
sportág lényege. A fogaskerekû segítsé-
gével viszont a fiatalok többször is for-
dulhatnak naponta.

A fõ problémák:
• a tiltást teljes mértékben figyelmen

kívül hagyják;
• elbontják a kiépített terelõkorláto-

kat;
• nagyon sok útvonalat használnak,

esetenként mesterséges akadályokat is
kiépítenek;

• a felhagyott útvonalak helyett fo-
lyamatosan újak keletkeznek;

• zavarják és veszélyeztetik a sétáló-
kat, kocogókat és az utakon szabályo-
san közlekedõket;

SPORTOK AZ ERDÕBEN

Erdõkárosító sportok, hegyromboló
fenegyerekek

Gerely Ferenc – OEE Erdei Sportok Szakosztálya
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• mivel nagy sebességgel zúdulnak
le a szûk ösvényeken, a sétautak ke-
resztezésekor balesetveszélyt jelente-
nek;

• sok esetben nemcsak köz- hanem
önveszélyesek is, ezt több súlyos bale-
set is bizonyítja;

• rongálják az erdei sétautakat, és az
erdõtalajt, elõsegítik eróziós árkok ke-
letkezését;

• megszólítás és figyelmeztetés ese-
tén gyakran agresszívek.

Két éve a Budapest Erdészet és a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park már szervezett
közös akciót a DH-sok megfékezésére,
de ez különféle okok miatt nem folyta-
tódott. Ebben állítólag közrejátszott a
befolyásos DH-s kapcsolatok részérõl
érkezõ nyomás is.

A megoldás elméletileg egyszerû:
egy arra alkalmas helyen ki kell építeni
egy megfelelõ infrastruktúrával rendel-
kezõ pályát. A legális lehetõség birtoká-
ban szigorú ellenõrzéssel és büntetéssel
sikeresebben lehet csökkenteni az ille-
gális tevékenységet. Mert ha nincs legá-
lis lehetõség, a tiltás és szankciók elle-
nére partizán módszerekkel tovább
folytatódik a hegyrombolás.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park részérõl
Halász Antalnak, az Erdészeti, Vadásza-
ti és Õrszolgálati Osztály vezetõjének
véleménye gyakorlatilag egyezik az Er-
dészet álláspontjával. A János-hegy és a
Hárs-hegy térségét mindenképpen
mentesíteni kell a kerékpárosoktól, mi-

vel veszélyeztetik a gyalogosokat, azon
belül is elsõsorban a kisgyermekeseket.
Szerinte is a legális lehetõségek megte-
remtése a megoldás. A Hármashatár-
hegy térségében már építettek ki pályá-
kat a terepkerékpárosok részére. A DH
kedvelõinek is meg kellene teremteni
ott ezt a lehetõséget. 

Lehetne külföldi példákat emlegetni,
de ma már be lehet mutatni hazai fej-
lesztéseket is. Eplényben a sípályák in-
frastruktúrájára alapozva épült ki DH
pálya és az országban még több helyen
van lehetõség legális módon gyakorol-
ni ezt a nem éppen természetkímélõ, de
férfias sportot. 

Annak érzékelésére, hogy mennyire
veszélyes tevékenységrõl van szó, utal-
nak a DH pályák szabályai. Csak a szi-
gorú kötelezettségek és tiltások betartá-
sával szabad igénybe venni a pályákat
és ennek tudomásulvételét a kerékpá-
ros egy felelõsségi nyilatkozat aláírásá-
val igazolja. Ez is azt támasztja alá, hogy
szabályozatlanul, ellenõrzés nélkül és
bárhol ezt a sportot nem lenne szabad
gyakorolni. Ebben a tekintetben már
nem csak az erdõ és az erdõben tartóz-
kodó közönség védelmérõl van szó. 

A Budai-hegyek megtisztítása a DH-
soktól csak akkor lehet sikeres, ha ren-
dezett körülmények közé tereljük õket.
Mivel ezt a folyamatot megállítani nem
lehet, néhány hektárt feláldozva down-
hill pályát – esetleg többet is – kellene
kialakítani. Ezeket a pályákat fel kell
szerelni a megfelelõ infrastruktúrával
(felvonó, kiszolgáló épület stb.) és a ma
partizán módjára bujkáló fiataloknak
csábító lehetõséget kell térítés ellené-
ben teremteni kedvenc sportjuk ûzésé-
hez. Nem hiszem, hogy ez erdészeti fe-
ladat lenne, de annál inkább ennek
kezdeményezése a kényes területek te-
hermentesítése érdekében. A pályák
építésére áldozhatnának a jelenség el-
sõdleges haszonélvezõi: a kerékpárt és
felszerelést gyártók és kereskedõk. E
mellett viszont a legszigorúbban kell a
renitensekkel szemben eljárni. A jogi és
szervezeti keretek ehhez már most is
adottak.
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AZ ÉV FÁJA

Egy növényfaj vagy fafaj rovarközössé-
gét elsõsorban rokonsági köre, illetve a
növényben található speciális anyagok
határozzák meg. A zselnicemeggy eseté-
ben ez egyrészt a Rosaceae családot je-
lenti (amin belül jelentõs számú a poli-
fág rovar/károsító), másrészt olyan mér-
gezõ anyagokat, mint az amigdalin, ami
a mandulafélékhez hasonlóan megtalál-
ható a zselnicemeggy levélében és ter-
mésében. Ezek után nézzük, milyen ro-
varokkal is találkozhatunk egy zselnice-
meggyfa alapos vizsgálata során!

Lombozaton és lombkoronában
elõforduló rovarok

A gubacsatkák által készített gubacsok-
ban kitûnõ helyet találnak maguknak a
tetûatkák, a zselnicén például a Dend-
roptus fennicum nevû faj. 

A növénytetvek közül több faj egye-
dei is szívogathatnak a zselnice levelein,
de igazán gazdaspecifikus fajt nem talá-
lunk közöttük. A pajzstetvek (Coccidae)
közül is talán csak a szép hosszú nevû
Palaeolecanium bituberculatum fajt le-
hetne kiemelni, mint kifejezetten Pru-
nus és Padus nemzetséghez kötõdõ fajt.
Igaz, a Parthenolecanium corni faj
egyedei legalább ilyen valószínûséggel
fordulhatnak elõ rajta.

Nevével ellentétben a kék égerleve-
lész (Agelastica alni), igen polifág faj
révén, elõszeretettel rágja meg többek
között a zselnicemeggy leveleit is. Elõ-
fordulhat, hogy egy terület égereseiben
tömegszaporodása következik be, és
ezt követõen vagy ezzel párhuzamosan
a környezõ fák leveleit, sõt a zselnice
esetében a virágait is megrágja. 

Aknázó életmódú a galagonya bol-
haormányos (Rhamphus oxyacant-
hae). A nemzõk csak lyuggatják a leve-
leket, majd nyár végén a lerakott peték-
bõl kikelõ álcák (akár 5-6 is levelen-
ként) a lombhullásig a levelekben
aknáznak. Itt is telel át az álca, ahol a
következõ év tavaszán bebábozódik.

Gyakran találkozhatunk a zselnice
leveleit, hajtásait, sõt, esetenként egész
koronarészeket magába foglaló szöve-
dékekkel. A következõkben kiderül,
hogy alaposan szemügyre kell venni
ezt a szövedéket ahhoz, ha meg akarjuk
állapítani mely faj egyedei felelõsek is
érte! Célszerû az álcák után kutatni elõ-
ször, hogy legalább azt meg tudjuk álla-
pítani, hogy lepkehernyó vagy egy le-
véldarázs álhernyója a ludas. Anélkül,
hogy a rovartan elõadás részleteibe me-
rülnék, a lábak számára hívnám csak fel
a figyelmet. Itt ez a döntõ.

A zselnicemeggyen elõforduló rova-
rok igencsak népes társaságából talán
csak a pókhálós kecskerágómolyt (Ypo-
nomeuta evonymella) tekinthetjük ká-
rosítónak. Nevével ellentétben fõ gaz-
danövénye a zselnice. Kisebb-nagyobb
rendszerességgel visszatérõ lombfo-
gyasztója annak, esetenként jelenté-
keny lombvesztést is okozhat. A lepkék
a nyár második felében jelennek meg,
és az azt következõ napokban már pá-
rosodnak is. A nõstény a tojásait a rü-
gyekre rakja le. A kikelõ hernyók be-
bújnak a rügypikkelyek közé és itt telel-
nek át. Tavasszal a rügyfakadással egy
idõben aktivizálódnak. A hernyók laza
szövedéket készítenek és ennek védel-
mében rágnak (1. ábra). Vagy a koro-
nában, vagy a cserjeszintben bábozó-
dik, többnyire nagyobb csoportokban.
Károsítása a tavaszi hajtásokra koncen-

trálódik, így a fákat elpusztítani vissza-
térõ kártételével sem tudja.

Egy további lepkefaj, a tarkamolyok-
hoz (Plutellidae) tartozó pókhálós gyü-
mölcsfamoly (Scythropia crataegella)
az elsõ stádiumban még a levélben
aknáz, majd áttér a levéllemez fogyasz-
tására. Ekkor már ez a faj is laza szöve-
déket készít, melynek belsejében több
hernyó is megtalálható egyidejûleg. Eb-
ben a laza szövedékben bábozódik és
telel át. 

A sodrómolyok (Tortricidae) közül
az õszi levélmoly (Acleris umbrana) és
a májusfa fúrómoly (Phtheochroa
schreibersiana) emelendõ ki. Az elõbbi
faj hernyója végig az összeszõtt levelek
között, míg az utóbbi faj hernyója kez-
detben az összeszõtt levelek között,
majd fiatal hajtások belsejében rág.

A bagolylepkék (Noctuidae) közül
több faj hernyója is fogyaszthatja a zsel-
nice leveleit. Ezek többnyire polifág fa-
jok (pl. bolhafû bagolylepke – Mamest-
ra persicariae, változékony fésüsba-
goly – Orthosia incerta, foltos fésûsba-
goly – O. gothica, fahéjszínû zsírosba-
goly – Amphipyra pyramidea, ...) és
nem kötõdnek szorosan a fafajhoz.

A gyapjaslepkék családjából
(Lymantriidae) természetesen az ’elsõ
számú közellenség’ gyapjaslepke is el-
fogyaszthatja a leveleit, de inkább csak
akkor, ha már mást nem talál. A család
fajai közül sokkal valószínûbb az arany-

A zselnicemeggy rovarvilága
Dr. Lakatos Ferenc – NYME EMK Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

1. ábra. A kecskerágómoly (Yponomeuta evonymella) hernyói (Fotó: Milan Zubrik, NFC) 
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farú pille (Euproctis chrysorrhoea)
megjelenése. 

Tömegszaporodása esetén a gyûrûs
lepke (Malacosoma neustria) jellegzetes
kék-sárga-fehér-fekete sávozású her-
nyója is megjelenhet rajta. Szintén talál-
kozhatunk a levelein táplálkozó, hátán
feltûnõ fekete-barna mintázatot, hasi ol-
dalán fehéres színezetet viselõ hernyók-
kal, melyekbõl aztán a szép galagonya-
lepke (Aporia crataegi) fejlõdik ki.

A szövõdarazsak családjában (Pamp-
hiliidae) több kertészeti károsítót is talá-
lunk, melyek esetenként jelentõs prob-
lémát okoznak almásokban, körtések-
ben és birsalmán. Néhány közülük (pl.
Neurotoma iridescens) megjelenhet a
zselnicén is. Valamennyi faj a hajtásokat
és a leveleket is magába foglaló laza
szövedékben rág. A jellegzetes sárga
színû álhernyók ebben töltik idejük
nagy részét. 

A buzogányos levéldarazsak (Cimbi-
cidae) közül több faj fordul elõ a Pru-
nus és Padus nemzetség növényein.
Ezek közül talán a mediterrán elterjedé-
sû, de hazánkban is megtalálható Cim-
bex quadrimaculatus-t kell megemlíte-
ni, mint egy olyan rovarfajt, ami a klí-
maváltozás hatásaként esetleg kárt
okozhat. Jelenleg igen ritka fajként tart-
juk számon.

A levéldarazsak (Tenthredinidae)
családjába tartozó füstösszárnyú levél-
darázs (Caliroa cerasi) cseresznyések
és meggyesek kártevõje. Ezen túl elõ-
fordul a zselnicén is, de ritkasága miatt
nem tekinthetõ károsítónak ebben az
esetben. A Caliroa nemzetségbe továb-
bi fajok is tartoznak, melyek megjelen-
hetnek a zselnice levelén. Ezek elkülö-

nítése gyakran még a szakembereknek
is problémát okoz. Valamennyi fajra jel-
lemzõ a levelek vázasítása (a vékony le-
vélerek épen maradnak), illetve a levél-
lemezen többnyire társasan rágó, csillo-
góan fekete/sötétbarna meztelencsiga-
szerû álcák.

Virágon/termésen 
elõforduló rovarok

A sodrómolyok (Tortricidae) közé tar-
tozó kökényvirág tükrösmoly (Pamme-
ne spiniana) és galagonya magrágó-
moly (Pammene rhediella) is fogyasztja
a zselnice virágzatát, majd késõbb a ter-
mést.

A zselnice termésében fordul elõ a
mandula magdarázs (Eurytoma
amygdalis), ami alapvetõen – ahogy az
a nevébõl is látszik – a mandula kárte-
võje, de több Prunus és Padus faj ter-
méskezdeményében is megél. Jelenleg
nincs egységesen elfogadott nézet ar-
ról, hogy a faj õshonos-e nálunk vagy
behurcolták. Az utóbbi esetben a be-
hurcolás már több éve, évszázada meg-
történhetett. Egy biztos, a terméskez-
deményben található amigdalin nem
jelent korlátozó tényezõt a rovar
számára, hiszen fõ gazdanövényén
szintén megtalálható ez a vegyület.

Faanyagban és kéregben
elõforduló rovarok

A fában és kéregben elõforduló rovar-
fajok közül igen sok polifág, nem tá-
maszt különösebb igényt a gazdanö-
vény iránt. Ezek minden további nélkül
elõfordulhatnak a zselnicén is. Néhány
kiemelt faj, melyek gyakorisága na-
gyobb lehet a többinél a következõ. A
létracincér (Saperda scalaris) álcája a
kéregben rág és ha az megfelelõ vas-
tagságú, akkor itt is bábozódik.
Amennyiben vékonyabb, akkor befúr a

fatestbe. Gyakori, közönséges faj, de
kártételérõl nem beszélhetünk.

Különleges életmódúak a Magdalis
fajok. A nõstények a vékony hajtások
kérgére rakják le petéjüket. A kikelõ ál-
cák befurakodnak a hajtás belsejébe és
ott készítik járatukat. A rágás következ-
tében a hajtás elhal. Ritkán következik
be tömeges kártétel, de egy-egy elhalt
fiatal hajtással gyakran találkozhatunk.
Nem csak a zselnicéhez kötõdnek, szin-
te minden fás növénynek megvan a ma-
ga Magdalis faja. A Padus és Prunus
nemzetség fajain elsõsorban a M. rufi-
cornis faj fordul elõ.

A szúbogarak közül a szijácsszúk
(Scolytus fajok) letört ágakon, kivágott
törzseken hamar megtelepednek. Érde-
kes megjegyezni, hogy nagyon sok fa-
juknak (pl. S. scolytus, S. laevis, S. mul-
tistriatus, S. kirschi) a Prunus és Padus
nemzetségen túl az Ulmus nemzetség
(szilek) tagjai a fõ gazdanövényeik.
Gyümölcsfákon általánosan elterjed a
nagy kéregszú (S. mali) és a kis kéreg-
szú (S. rogulosus). A szijácsszúkra jel-
lemzõ egykarú, rostirányú anyamenet
jól mutatja jelenlétüket (2. ábra).

A szúbogarak népes csoportjából
(szándékosan nem családot írok, mert
az újabb rendszertani besorolás szerint
a szúbogarak az ormányosbogarak csa-
ládjának egy alcsaládját alkotják) per-
sze további fajok is kötõdnek a zselni-
céhez. Ilyen például a Lymantor aceris,
amely a nevébõl adódó juharfajokon
túl a zselnicén is gyakori. Elpusztult vé-
kony ágakban fejlõdik ki. Ilyen faj a
Taphrorychus villifrons is, amely a töl-
gyek, a bükk és számos más faj mellett
a zselnicén is sikeresen szaporodik. A
fában költõ, igen polifág szúfaj pedig a
varratos bükkszú (Trypodendron do-
mesticum), jellemzõ gyorsan megfeke-
tedõ meneteit itt is megtalálhatjuk.

Új belépõk

Bp. HM Helyi Csoport: Fáczányi Zsombor egyéb felsõfok;
Miskolci Helyi Csoport: Bukovenszky József erdésztechni-
kus, Szívós Balázs erdésztechnikus; Nagykanizsai Helyi
Csoport: Kovács Zsolt erdésztechnikus, Ernsz Tamás egyéb

felsõfok, Czigány Gábor erdésztechnikus, Povics Noémi erdõ-
mérnök, Knausz Péter erdõmérnök; Szombathelyi Helyi Cso-

port: Aranyos Péter erdõmérnök; Kaposvári Helyi Csoport: Kovács
László egyéb felsõfok; Veszprém HM Helyi Csoport: Huiber György egyéb
felsõfok, Sashalmi Viktória Katalin egyéb felsõfok; Baranya megyei Helyi
Csoport: Lovescher István erdésztechnikus; Rába-menti Erdõgazdálkodá-
si és Vadgazdálkodási Helyi Csoport: Rácz Róbert egyéb középfok; Pápai
Helyi Csoport: Kovács Attila erdõmérnök, Németh Tamás erdésztechnikus;
Erdélyi Helyi Csoport: Korpos Attila erdõmérnök; Kecskeméti Helyi Cso-
port: Utasi Gabriella erdésztechnikus; Egyéni tag: Esztó Kinga erdõmérnök.

2. ábra: A nagy kéregszú (Scolytus mali)
rágásképe (Fotó: Lakatos Ferenc)
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Augusztus közepén a romániai Mára-
marosba látogatott a NYÍRERDÕ Zrt.
nyolctagú küldöttsége.

Aknasugatagon találkoztak Adrian
Danci erdõmérnökkel, a Máramaros
megyei Erdõigazgatóság igazgatójával.
Juhász Lajos vezérigazgató-helyettes az
Országos Erdészeti Egyesület nevében
megköszönte Danci igazgatónak és
munkatársainak az együttmûködési
szándékot, amelynek eredményeként a
közeljövõben közösen avatják majd fel
– az ebben a városban született – Wag-
ner Károly emlékkövét.

A Visói Erdészet területére érkezve
elõször helyi erdészeti vezetõkkel, faki-
termelõ és fafeldolgozási vállalkozók-
kal találkoztak, majd megtekintettek
egy helytörténeti múzeumot. Felsõ-Visó
polgármesterének szívélyes hangvételû
köszöntõjét követõen lehetõség nyílt a
Vasér-völgyi kisvasút alsó rakodójának
megtekintésére.

A Keleti-Kárpátok Máramarosi hava-
sainak öt, hosszan elnyúló gerince mély
völgyeket vesz közre. Ezek egyike a
vízválasztót jelentõ ukrán határtól Fel-
sõ-Visóig terjedõ 62 kilométer hosszú
Vasér patak völgye. A terület zöme er-
dõ, amibõl 23,6 ezer hektár az államé.
Háromezer hektárnyi erdõ a város, illet-
ve az erdõbirtokosság tulajdonában
van, ezek az alacsonyabb fekvésû ré-
szeken borítják a hegyoldalakat. 

Az 52 km hosszú, 760 mm nyomtávú
kisvasutat a két világháború között épí-
tették, történetét – fával fûtött vasúti ko-
csiban utazva – Sajerli Mihály erdõmér-
nök ismertette a vendégekkel. A gõz-
mozdony vontatta szerelvény 10
km/óra sebességgel, négyórás hegyme-
net után érte el az Erdészet pihenõhá-
zát. A vasúti alépítményt az állami erdõ-
gazdaság tartja fenn, a gördülõ állo-
mány vállalkozói tulajdonban van. Az

alsó rakodóra leérkezõ fáért és a szállí-
tott turistákért - szerzõdés szerinti egy-
ségár alapján - fizet a vállalkozás az alé-
pítményt fenntartó állami erdõgazda-
ságnak.

Szakszerûen kezelt bükkösök, majd
fenyvesek között felfelé kapaszkodva
számos vízépítési különleges megol-
dást láthattak a magyar erdészek a Vas-
ér patakon. A szûk völgyben erdészeti
rakodók, néhány – csak nyáron lakott –
szolgálati lakás, vasútüzemet kiszolgáló
létesítmények és kis csemetekertek je-
lezték a rendszeres erdõgazdálkodást.
Mind a bükköt, mind a lucfenyõt foko-
zatos felújító vágással kezelik. Ahol va-
lami miatt kevésbé sikeres a felújulás,
csemetével pótolják. A hatvanöt éve
példátlan idei aszályban a kefesûrû fe-
nyõ újulatokban a vezérhajtás idei ma-
gassági növekedése meghaladja az 50
centimétert.

Az évi 55 ezer köbméter fa kiterme-
lése és leszállítása mind az erdészeket,

erdei munkásokat, és vasutasokat,
mind technikát alaposan próbára teszi.
Télen a vidéket magas hó borítja, erdei
munkára nincs lehetõség. November
elején a völgy kiürül, embert, állatot,
gépeket az alacsonyabb fekvésû, város-
közeli telepekre mentik, s hóolvadásig
– ami itt meglehetõsen késõn követke-
zik be – a festõi völgy kiürül.  

A NYÍRERDÕ munkatársai látogatá-
suk második napján – most dízelmoz-
dony vontatta vasúti szerelvénybõl – új-
ra megcsodálhatták a jelentõs turisztikai
vonzerõvel rendelkezõ, ámbár infrast-
ruktúrával még nem eléggé ellátott völ-
gyet, gyönyörködhettek néhány nyár
végén pompázó hegyividéki lágy szárú
növény színes virágjában, és tiszteleg-
hettek az elsõ világháborúban hõsi ha-
lált halt katonák – erdészek által gondo-
zott – sírkertjében a hõsök emléke elõtt.

Kovács Gábor
Sz.–Sz.–B. Megyei Helyi Csoport

Fotó: Fekete György

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

Magyar erdészek a Vasér patak völgyében
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2012. június 25–30. között a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt., a Fertõ Han-
ság Nemzeti Park és a HM Budapes-
ti Erdõgazdaság Zrt. munkatársai
közös tanulmányúton vettek részt,
melynek keretében Németország-
ban a türingiai és a bajor tar-
tományban, Ausztriában pedig a
Stift Schläglben alkalmazott erdõ-
gazdálkodással ismerkedtek.

Ausztrián keresztül jutottunk el tü-
ringiai elsõ úticélunk helyére, egy Erfurt
melletti kisvárosba, Arnstadtba, ahol es-
ti megérkezésünk után a türingiai erdé-
szeti – túlnyomórészt a természetszerû
erdõgazdálkodás helyi sajátságairól és
közjóléti – feladatokról tájékoztattak
minket. Türingiában 36%-os erdõsült-
séggel rendelkeznek, a gazdálkodáshoz
szükséges bevételt egyrészt a gazdasági
tevékenységükbõl (elsõsorban fa-
anyagértékesítés), másrészt állami fi-
nanszírozásból (közjóléti feladatok) tel-
jesítik. Újdonság náluk, hogy 2012.
január 1-jétõl az addig együtt lévõ gaz-
dálkodási és hatósági feladatkörök kü-
lönváltak.

A terepi programok során elõször a
Hainach-Werratali Erdészethez men-
tünk, ahol jelenleg 6500 ha bükkösben
szálaló gazdálkodás történik. A térség-

ben az erdõbirtokosságoknak nagy ha-
gyománya van, vendéglátóink kb. 4500
ha birtokossági erdõt kezelnek. Az átla-
gos növedék 8,5 m3/ha, melybõl 6,6
m3/ha faanyagot termeltek ki, így élõfa-
készlet-felhalmozás történt a területen.
Céljuk a hektáronkénti 350 m3-es élõfa-
készlet beállítása. 

Érdekesség, hogy nem foglalkoznak
õz esetében kilövési tervvel, hanem
egyszerûen csak lövik. Németország-
ban – elmondásuk alapján – télen is lõ-
hetõ az õzbak, akár hajtásban is.

Az Erfurt-Willrodi Erdészet Siegelbach
kerületében terepi helyszínen a bükk szá-
laló erdõgazdálkodás ismertetés mellett
bükk törzskiválasztó gyérítés jelölését vé-

geztük. A gyakorlati jelölésnél mindenki
elmondhatta saját véleményét. Vendéglá-
tónk szerint a gyérítés során a vezérelv az,
hogy legalább 8-10 m hosszú ágtiszta tör-
zsû legyen a V-fa, ugyanis a fa magassá-
gának alsó 25%-ában van a fa értékének
80-90%-a és az elégséges növõtér biztosí-
tása miatt legalább 12 m-re kell egymástól
elhelyezkedniük.

A gyérítés jelölés után egy tavaly
végrehajtott szálalóvágást néztünk meg
a benne lévõ vadkár kísérleti parcellá-
val együtt. Fakitermelésükre jellemzõ a
hosszúfás munkarendszer forwarderes
közelítéssel. A vadkár mintaparcellán
kívül és belül, a könnyebb összehason-
lítás végett mesterségesen hegyi juhar
csemetéket ültettek, melynek nagysá-
gában szemmel láthatóan jelentõs elté-
rés volt, annak ellenére, hogy átlag 8
db/100 ha az õz terítéknagysága.

Türingia után Bajorországba a Bajor
Államerdészet Ebrachi Erdészetéhez
utaztunk, akik 17 100 ha területen gaz-
dálkodnak, melybõl 16 500 ha erdõ, az
élõfakészletük 305 m3/ha, a növedék
8,5 m3/ha, a kitermelés pedig 6,4 m3/ha.
60 fõ saját dolgozó van és sok vállalko-
zás tevékenykedik itt. A legfontosabb-
nak azt az alapelvet vallják, hogy az er-
dõ valamennyi funkciójának együttes
optimalizálása a cél, nem pedig csupán

egyetlen rendeltetés kiemelése. Éves
bevételük 5,5 millió euró, amely összeg
önmagáért beszél. A terepi helyszíne-
ken – elõször Handtalgrunban, majd
Burgebrachban – is hangsúlyozták,
hogy a természetszerûségnek és a fa-
anyagnyerésnek együttesen kell telje-
sülnie. E szemlélet jegyében bükkös er-
dõ szálalásának gyakorlati jelölését vé-
geztük. A 70 cm-nél vastagabb jó
minõségû törzsek biztosítják az árbevé-
telt, a vastag, de a csak tûzifának való
egyedekbõl pedig maradhat vissza a
természetnek is. A tölgy fafaj szálalása
nehezebb történet, ahol a bükk is jelen
van, ugyanis a bükk az idõ folyamán ár-
nyéktûrése miatt kiszorítja a tölgyet.  

Éppen ezért – a kívánatos elegyarány
és elegyfajok megtartása miatt – a szála-
ló erdõben is szükséges az ápolás, a jó
minõségû egyedeket kell segíteni, és az
un. biotóp fákat meghagyni. A kiszáradt
lucosok helyét – melyeket utunk során
láttunk – a jegenyefenyõ veszi át. A faki-
termelés túlnyomórészt vegetációs idõn

kívül történik, ezért sok erdei munkás
idény jelleggel dolgozik. A nyári idõ-
szakban sem tétlenkednek ezek az em-
berek, hanem mindenki próbálja a jöve-
delmét kiegészíteni. Erre jó példa a ben-
nünket borkóstolóra invitáló úr, aki 5 ha
szõlõt mûvel családi gazdaságában a fa-
kitermelési szezon „kipihenéseként”.

Bajorországból hazafelé Ausztriában,
a Stift Schläglben mûködõ apátsági er-
dõgazdálkodást tekintettük meg.

A folyamatos, színvonalas szakmai is-
meretszerzés mellett kulturális programra
is szakítottunk idõt, Erfurtban és Bam-
bergben egy-egy estés városnézéssel „hí-
gítottuk” a tömény szakmai programokat.

A tanulmányútról összefoglalva el
kell mondani, hogy a résztvevõk számá-
ra nagyon sok új, hasznos ismeretet
nyújtott, melyeket remélhetõen sikere-
sen fel tudunk használni a jövõben a ma-
gyar állami erdõgazdálkodás javára. 

Kép és szöveg: Török Imre
Szombathelyi Erdészeti Zrt.

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

Szakmai tanulmányút Németországban
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KITÜNTETETTJEINK

Államalapító Szent István ünnepe, au-
gusztus 20-a alkalmából állami és mi-
niszteri kitüntetéseket adott át dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
aki elsõ királyunk intelmeit mai napig
ható útjelzõnek nevezte a Kárpát-me-
dencében élõk számára. Az ünnepséget
a Hagyományok Háza zsúfolásig meg-
telt dísztermében rendezték. Örömmel
számolhatunk be róla, hogy ismét szá-
mos erdész kollégánk, egyesületi ta-
gunk vehetett át rangos elismerést.

Az államalapításhoz kapcsolódó ün-
nepségsorozat részeként, Pálinkás József
az MTA elnöke, augusztus 21-én az Aka-
démia Székházában további tizenhét tu-
dósnak adta át a Magyar Érdemrend Tisz-
ti- és Lovagkeresztjét, illetve Magyar Arany
és Ezüst Érdemkeresztjét, köztük az erdé-
szet tudományok képviselõjének is.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehette át Fazekas Sándor
minisztertõl:

Dr. Bondor Antal, professor emeri-
tus, az OEE tiszteletbeli tagja, a magyar
erdõk szolgálatában végzett hat évtize-

des munkássága elismeréseként, 80.
születésnapja alkalmából.

Luzsi József, a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos

Szövetsége elnöke, a magyar magá-
nerdõ-gazdálkodás fejlesztése érdeké-
ben végzett munkája, a kapcsolódó
jogszabályok, és a vidékfejlesztés erdé-
szeti jogcímeinek elõkészítése során ki-
fejtett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Somogyi Zoltán, az Erdészeti
Tudományos Intézet tudományos
igazgatója, a magyar nemzeti erdésze-

ti kutatás területén végzett munkája
elismeréseként.

Vass Sándor, a Délalföldi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója, az erdõ-
és vadgazdálkodás területén végzett

több évtizedes kiemelkedõ szakmai
munkájáért, az erdõgazdálkodás és a
vadgazdálkodás összhangjának meg-
teremtéséért, a természeti értékek vé-
delméért végzett munkája elismerése-
ként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehette át Pálinkás Józseftõl,
az MTA elnökétõl:

Dr. Führer Ernõ tudományos ta-
nácsadó, az erdei ökoszisztémák víz- és
tápanyagforgalma, valamint a klímavál-
tozás erdõkre gyakorolt hatása terüle-
tén elért kiemelkedõ kutatási eredmé-
nyeiért, a kutatás feltételeinek biztosítá-
sához és fejlesztéséhez való hathatós
hozzájárulásáért és a Sárvári Kísérleti

Állomáson lévõ kutatóbázis létrejötté-
ben való közremûködéséért.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetést vehette át Fazekas Sándor minisz-
tertõl:

Homoki-Nagy István, az Ipoly Er-
dõ Zrt. Királyréti Erdészet nyugal-
mazott kerületvezetõ erdésze, erdõ-

és vadgazdálkodási területen hosszú
idõn át végzett munkája, a természeti
értékek védelme érdekében kifejtett te-
vékenysége elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést vehette át, 90 éves korában:

Dr. Jereb Ottó, a soproni Roth Gyu-
la Gyakorló és Szakközépiskola és Kol-

Erdész kitüntettek augusztus 20-i 
állami ünnepünk alkalmából
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légium nyugalmazott tanára, az erdé-
szeti szakoktatás területén végzett hat
és fél évtizedes munkájáért,

Dr. Kondor Antal, a soproni Roth
Gyula Gyakorló és Szakközépiskola és

Kollégium nyugalmazott tanára, az er-
dõgazdálkodás és az erdõfelújítás terü-
letén hosszú idõn át végzett munkájá-
ért,

Dr. Mollay Jánosné, a TEAG Zrt.
nyugalmazott erdõmérnöke, a Sopron
környéki erdõkben végzett munkájáért

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokoza-
ta kitüntetést vehette át, 80 éves korá-
ban:

Deák István, A Gyulaj Zrt. nyugal-
mazott igazgatója, szakmai és közéleti
tevékenységéért.

Az Életfa Emlékplakett Bronz foko-
zata kitüntetést vehette át, 70 éves korá-
ban:

Halász Gábor, az Állami Erdészeti
Szolgálat nyugalmazott vezetõje, az er-
dõk ügye érdekében végzett szakmai és
társadalmi munkájáért.

Dr. Pethõ József, az OEE korábbi
elnöke, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

nyugalmazott vezérigazgatója, szakmai
és közéleti tevékenységéért,

Steiner József, az ÁESZ Miskolci
Igazgatóságának nyugalmazott igazga-
tója, az erdõvagyon, az erdõ értékeinek

megõrzése érdekében végzett munká-
jáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet vehe-
tett át:

Szalai Károly, a VM Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati Fõosztálya erdészeti
referense, a fenntartható erdõgazdálko-

dás keretfeltételeinek kidolgozása terü-
letén végzett munkájáért.

Egyesületünk nevében minden ki-
tüntetett tagtársunknak, kollégánknak
szívbõl gratulálunk!

Fotók: Pápai Gábor, VM Sajtó

Magyar Ezüst Érdemkereszt Magyar Érdemrend Lovagkereszt



286 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 9. szám (2012. szeptember)

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

2012. augusztus 20-án a Pannonhalmi Fõ-
apátsággal közös ünnepi program kereté-
ben adta át a KAEG Zrt. a nagyközönség-
nek az újjáépített Boldog Mór kilátót.

Az eredeti, 14 méter magas szerkeze-
tet 1992-ben építette a társaság jogelõd-
je, a pannonhalmi hármas domb legdé-
libb (257 méteres) magaslatán, ahon-
nan az erdõ fölül megkapó látvány nyí-
lik az egész pannonhalmi medencére és
a szemben húzódó Sokorói-dombságra.
Sajnos a régi tornyot a tartó oszlopok
károsodása miatt 2011 decemberében
le kellett bontani, de a parkerdõ nagy
látogatottságára tekintettel, igyekeztek
azt a lehetõ leggyorsabban újjáépíteni.
A korábbinál 4 méterrel magasabb, 18
méteres építmény hatósági engedélyez-
tetését és kivitelezését a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság saját szervezésben, alvállalko-
zók bevonásával, mindössze néhány
hónap alatt valósította meg.

Érdekességképpen közlünk néhány
számadatot: 

–  1620 munkaóra alatt készült el
– 18,2 m3 rétegelt-ragasztott lucfenyõ

tartószerkezet,
– 10,3 m3 tölgy fûrészáru,
– 3,4 m3 lucfenyõ fûrészáru,
– 1,6 tonna egyéb vasalat,
– 112 méter menetes szár,
– 680 db anyacsavar,
– 790 db alátét,
– 7240 db egyéb csavar
felhasználásával.

Az ünnepi rendezvényt az Union
Rézfúvós Kvintett elõadása vezette be,
majd Iványi Ákos közönségkapcsolati
megbízott köszöntötte a résztvevõket.

Elsõként – a házigazda szerepében –
Orbán Tibor vezérigazgató mondott be-
szédet a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
részérõl. Bemutatta a beruházás elõz-
ményeit és körülményeit, majd rámuta-
tott, miként ötvözi a kilátó a múltat és a
jövõt, a hagyománytiszteletet és az elõ-
remutató, korszerû szemléletet. Végül
reményét fejezte ki, hogy a látogatók-
nak maradandó élményt fog nyújtani a
táj szépsége.

Ezt követõen az erdõgazdaság tulaj-
donosának képviselõje, Baranyay Lász-
ló, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-
vezérigazgatója tartott köszöntõ beszé-
det. Emlékeztetett Szent István államala-
pító munkájára és az ebben neki segítsé-
get nyújtó bencés szerzetesekre, vala-
mint Boldog Mór apátra. Rámutatott ar-
ra, hogy aki építkezésre adja a fejét, an-
nak pontos tervekre és megvalósítható
költségvetésre van szüksége. Végül ki-
emelte, hogy a kilátó egy jelkép is, mely
nevével a múltra emlékeztet, de magas-
ságával a távolba tekintést szolgálja.

Utolsó felszólalóként dr. Várszegi Asz-
trik fõapát mondott beszédet, a Pannon-
halmi Fõapátság részérõl. Emlékeztetett a

történelmi elõzményekre, a névadó Mór
szerzetes és Szent István kapcsolatára. A
fõapát úr azt kívánta, akik fölkapaszkod-
nak a kilátóba gyönyörködni, nyerjenek
boldogító látomást és távlatot a minden-
napjaikhoz is. Ezt követõen megáldotta
az építményt, amely lehetõvé teszi a pan-
nonhalmi táj szépségének átélését.

A rendezvény zárásaként a három
elõadó, Baranyay László elnök-vezéri-
gazgató úr vezetésével átvágta a nem-
zeti színû szalagot, ezzel átadva az épít-
ményt a nagyközönségnek.

A kilátó a Fõapátság bejáratától bal-
ra, a parkerdõben, kb. 150 méterrel a
Boldogasszony-kápolna mögött várja a
kirándulókat.

Koordinátái: N 47,54778° – E 17,76386°
Kép és szöveg: Iványi Ákos

KAEG Zrt.

Ünnepélyes kilátó avatás Pannonhalmán

A névadó Boldog Mór élete
„Boldog Mór pécsi püspökrõl nem írtak legendát, vagy ha igen, az nem maradt ránk. Az egyéb
irodalmi emlékekben szétszórva található adatokból mégis kirajzolódik elõttünk szent alakja. 

A hagyomány szerint magyar szülõktõl született 1000 körül. Saját megjegyzése szerint – ezt
Szent András és Benedek legendájában olvashatjuk – István király uralkodása elején iskolás gyer-
mek volt Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. 1030 körül a Szent Hegy kolostorának apát-
ja volt, s ebben az idõben történhetett a király és Szent Imre nevezetes látogatása, mely után 1036-
ban a király akarata kiszólította õt a kolostor csendjébõl, és a pécsi püspökség élére állította. 

Az 1046-ban történt lázadáskor, amely Szent Gellért és több püspök halálát is okozta, Mór-
nak nem esett bántódása. Egyike volt a három püspöknek, akik Endrét Székesfehérvárott meg-
koronázták. 1055-ben tanúként aláírta a nevezetes tihanyi alapítólevelet, mellyel I. Endre újabb
bencés apátságot hívott életre. 1064 húsvétján püspöki székvárosa nevezetes esemény szín-
helye lett: a hercegek kibékülése után Géza személyesen helyezte a koronát Salamon fejére,
Mór püspök pedig Salamonnak ajándékozta András remete ciliciumának egy darabját. Nem
sokkal ezután, elsõ magyar íróként - természetesen latinul - megírta a két szent remete, András
és Benedek életét. 1070 körül halt meg, valószínûleg Pécsett."

(Diós István: A szentek élete   –  http://www.katolikus.hu/szentek/1025.html)
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Kálnok, ez az alig ötszáz lelket számlá-
ló székelyföldi falu, a hazai erdészek ki-
emelt fontosságú települése, mivel uni-
tárius temetõje a végsõ nyughelye
egyik legnagyobb erdészünknek, Bedõ
Albertnek. Öt évvel az emlékezetes Be-
dõ-szoboravató után a helyi civil szer-
vezetek összefogva, megrendezték az
elsõ dr. Bedõ Albert Napot. A rendez-
vény elõkészítésében és lebonyolításá-
ban a helyi dr. Bedõ Albert Környezet-
védelmi, Ifjúsági és Közmûvelõdési
Egyesület és a Kálnoki Református Egy-
házközség vállalt kiemelkedõ szerepet.

A program 11-kor vette kezdetét az
unitárius templomban. Szabó Adél uni-
tárius lelkésznõ prédikációjának alap-
igéjét az Apostolok cselekedetei 2. rész
37. versébõl „Mit cselekedjünk atyám-
fiai?”, valamint Pál apostol Filippibeli-
ekhez írt levele 4 részének 4. verse ad-
ta „Örüljetek az Úrban mindenkor, is-
mét mondom, örüljetek.”. A feltett kér-
désre adott válaszában az örömrõl, mint
az emberi lélek egyik legfontosabb táp-
láló forrásáról beszélt. A számtalan
örömforrás közül egy, a település életé-
ben kiemelkedõ ünnepnap és annak
programjai. Az istentisztelet végén kö-
zösen énekeltük el a Himnuszt, majd a
jelenlévõk megkoszorúzták Bedõ Al-
bert síremlékét, ahol Gödri Miklós Sza-
bolcs református lelkész méltatta Bedõ
Albert nagyságát.

Ezt követõen átsétáltunk a falu fõte-
rére, ahol a 2007. október 6-án felava-
tott Bedõ Albert-szobor koszorúzására
került sor. Köszöntõt mondott Kis-
györgy Sándor helyi polgármester. Jó
érzés volt hallani a helyi polgármester
köszöntõje végén az egyesületünk hon-

lapján is szereplõ, mindannyiunk
számára megszívlelendõ idézetet „Sze-
ressük hazánkat, nemzetünket és sza-
kunkat hûséggel, egyetértéssel és össze-
tartással!”

Majd Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola
igazgatója beszélt. Köszöntõje elején
Wass Albertet idézte: ”nekünk már
csak az a feladatunk, hogy hidat épít-
sünk a múlt és a jövendõ közé”. Ebben
a hídépítésben a Bedõ Albert Középis-
kola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
2001-tõl fontos szerepet játszik.  A kál-
noki általános iskola ekkor vette fel dr.
Bedõ Albert nevét. Az egyre erõsödõ
híd pillérjeit az általános iskola falán
2002-ben felavatott Bedõ emléktábla,
majd a 2002-es ásotthalmi és a 2007-es
kálnoki Bedõ-szoboravatók képezték.

2004-ben az ásotthalmi iskola tantestü-
lete látogatott Kálnokra, tisztelegve a
névadója elõtt. 2009-ben a református
parókia udvarán az iskola és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület részére ajándé-
kozott Bedõ-családfát vehette át az is-
kola igazgatónõje. A hídverés egy újabb
állomása volt 2012. augusztus 25. Bí-
zunk abban, hogy az iskola segítségé-
vel egyre erõsebb híd épül Kálnok és a
hazai erdészek között, és hamarosan fe-
lépülhet a már régóta tervezett Bedõ
emlékszoba, valamennyi kárpát-me-
dencei erdész zarándokhelyéül. A hídé-
pítésben pedig nagyon fontos szerepe
van Bedõ Albertnek, aki méltán lehet
példaképe az erdésztársadalmunknak,
az erdész iskolák és a Kálnok fiataljai-
nak egyaránt. „Minden dologban ma-
gadat add nemes tettek példaképéül, a
tudományban a romlatlanságot és a
méltóságot mutatva” - hangzott el a hí-
dépítés valamennyi állomásán Pál
apostol Tituszhoz írt levelébõl kiraga-
dott idézet. 

Puskás Lajos, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége nevében köszön-
tötte a jelenlévõket, majd elhelyeztük a
szobornál az emlékezés koszorúit. Mi-
vel a település és a székelyföldi erdé-
szek körében is kevéssé ismert Bedõ
Albert munkássága, ezért Gödri Miklós
Szabolcs református lelkész elõadásá-
ban mutatta be életét és méltatta mun-
kásságát. 

A Dr. Bedõ Albert Nap keretében ezt
követõen falunapi események következ-
tek. Ebéd közben a jelenlévõk elõbb Ér-
sek Csaba népdalénekes, mesemondó
ízes nyelvezetû mûsorát, majd Veress
László színmûvész Erdélyi fák között cí-
mû versösszeállítását hallgathatták a régi
református parókia udvarán. A délután
folyamán Szigyártó András és Huszár
Szilamér fotókiállításaiban gyönyörköd-
hettünk. A parányi faluban meglepõen
gazdag, szinte pezsgõ szellemi élet a jel-
lemzõ. Délután a település 17 év után új-
jáalakult fúvószenekara szórakoztatta a
jelenlévõket, majd a 60-as, 70-es évek
hazai rockzenéjét, többek között Szöré-
nyi–Bródy szerzeményeit szólaltatta
meg a település fiataljaiból álló zenekar.
A délután egyik sokakat megmozgató
programpontja volt a süteménysütõ-ver-
seny eredményhirdetése és a süti kósto-
lás. A zsûrizésben az ásotthalmi iskola
képviselõi vettek rész. A feladat nagyon
nehéz volt, hiszen a szép, látványos sü-
temények ízén érzõdött az is, hogy ké-

Dr. Bedõ Albert Nap Kálnokon
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Az „Erdészeti Lapok” alapításának, fen-
nállásának 150. évfordulója alkalmas
arra is, hogy ráirányítsa a figyelmet arra
a kb. másfél tucat személyre, akik ez
alatt a hosszú idõ alatt a lapot folyama-
tosan gondozták – vagyis a folyóirat fe-
lelõs szerkesztõire.

Az alapítókon túlmenõen közülük is
kiemelkedik a szakma által a legna-
gyobb magyar erdészként tisztelt dr. h.
c. kálnoki Bedõ Albert okl. erdõmér-
nök, egykori országos fõerdõmester,
majd földmívelésügyi államtitkár, aka-
démikus, országgyûlési képviselõ, s
még hosszan sorolhatnánk tovább álla-
mi és társadalmi titulusait.

Bedõ hosszú ideig, 1871-tõl 1899-ig
szerkesztette folyóiratunkat. Már ezt
megelõzõen is õ készítette 1867-tõl
1871-ig Egyesületünk évkönyveit. Való-
színûleg õ kezdeményezte egyleti titok-
nokként az OEE részérõl a lap 1873-ban
nyélbe ütött megvásárlását is az alapító-
tulajdonos Wagner Károlytól és Divald
Adolftól. Ez történelmi jelentõségû lé-
pés volt a folyóirat jövõje szempontjá-
ból, mert e nélkül az intézményi bázis
nélkül ma aligha ünnepelhetnénk a
másfél évszázados jubileumot.

Hézagos az életrajz
Annak ellenére, hogy Bedõ Albert –
mai divatos kifejezéssel élve – a magyar
erdészet ikonja, bámulatosan gazdag
életmûvének alapos, monografikus fel-
dolgozásával mindmáig adós a „hálás
utókor”.

Pedig: „Nincs az erdészetnek olyan
ága és tere, ahol a szakember eddig is
és még jóval ezután is Bedõ Albert láng-
eszét, elõrelátását, szakszeretetét és

energiáját lépten-nyomon nem látná és
tapasztalná.” – írta róla halála alkalmá-
val az „Erdészeti Lapok”-ban feltehetõ-
en lapszerkesztõ utóda, Bund Károly
(aki pedig nemigen kedvelte Bedõt,
mert az sem õt).

Kisebb vázlatok és részletek szület-
tek életrajzával kapcsolatban az elmúlt
évtizedekben. Így sokat tett az ügyben
a Gyulán tevékenykedõ D. Nagy And-
rás, továbbá Ásotthalmán Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó és Andrési Pál erdõmér-
nök-tanárok, dr. Oroszi Sándor DSc és
még többen mások. Utóbbiak között ta-
lán utalhatok saját dolgozataimra is.
Mindazonáltal még bõven van tenniva-
ló ebben az ügyben.

Fehér folt a biográfián
Különösen keveset tudunk Bedõ magán-
életérõl, ezen belül családjáról. Még fe-
leségének a nevét sem ismerjük. Pedig
köztudott, hogy pl. az élettárs milyen
nagy mértékben gyakorolhat befolyást
egy-egy személyiség alkotó munkássá-
gára. Közismert tudománytörténeti pél-
da erre a fizikai Nobel-díjjal kitüntetett
Curie-házaspár.

Családi vonatkozásban még a leg-
hálásabb kiinduló nyomnak mutatko-
zik az a gyászjelentés, amely az „Erdé-
szeti Lapok” 1918. november 15-i
számában jelent meg az elõzõ hónap
10-én 79 éves korában elhunyt Bedõ-
rõl. Ez a gyászoló családtagok közül
feltünteti Béla fia és annak felesége,
vagyis Bedõ menye, csákányi Marx
Ida nevét.

Nemrég egy vaskos kötet került a ke-
zembe, amely a dr. Belitzky János által
szerkesztett „A történelem könyvei” c.

sorozat keretében jelent meg Budapes-
ten 1938-ban. Szerzõje Miklós Imre, a
címe pedig „A magyar vasutasság ok-
nyomozó történelme. A legelsõ vasúttól
– napjainkig.”

Az érdekes, számos ábrával illusz-
trált, rengeteg személyi adatot is tartal-
mazó, testes kötetet lapozgatva, a 483.
oldalon véletlenül megakadt a szemem
egy néven: csákányi Marx Jánosnak, a
Magyar Államvasutak egykori elnöké-
nek a nevén. Emlékezetembe legott be-
kattant az imént említett hölgy, csáká-
nyi Marx Ida neve is. Megítélésem sze-
rint a két személy között a családi név
azonossága nem lehet a véletlen mûve,
különös tekintettel a „csákányi” nemesi
elõnévre, amit nyilvánvalóan csak az
egy ugyanazon családhoz tartozók vi-
selhettek.

Bedõ násza: csákányi Marx János?
Sejtésemet tovább erõsítette a névhez
tartozó – portréfotót is tartalmazó –
részletesebb életrajz tanulmányozása.
Ebbõl kiderült, hogy Marx János egy
Goehlert Ida nevû „angyali lelkületû”
hölggyel kötött házasságot. Ennek idõ-
pontját és az esetleg abból született
gyermekek nevét, sajnos, már nem tar-
talmazza a könyv.

Úgy vélem azonban, hogy legalább
egy leánygyermekük születhetett, aki
természetesen az apa családi neve mel-
lé az anya keresztnevét kaphatta, s így
lett belõle csákányi Marx Ida.

Az elõadottak alapján egyelõre köz-
vetlen, dokumentált bizonylat híján
ugyan, de jó okunk van feltételezni,
hogy Bedõ Albert menye a most emlí-
tett csákányi Marx János leánya volt!

Arra nézve, hogy Bedõ Béla és Marx
Ida házassága mikor és hol köttetett, a
nyomozás következõ lépését a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség Nagy Ig-
nác utcai lelkészi hivatalának levéltárá-
ban lehetne megtenni. (Bedõ Albert en-

Egy lehetséges adat 
Bedõ Albert életrajzához

szítõik szívvel-lélekkel csinálták, ezzel is
hozzájárulva az elsõ Dr. Bedõ Albert
Nap sikeréhez. Este fél kilenckor ünne-
pélyesen felavattuk a Bedõ Albert-szo-
bor és a református faharangláb éjszakai
megvilágítását. Végül utcabállal fejezõ-
dött be a hagyományteremtõnek szánt
programsorozat.

Kálnok, ez a pici székely település is-
mét bizonyította, hogy erõs és élni akar.
Gödri Miklós Szabolcs református lel-
kész, a fõként fiatalokból álló Dr. Bedõ
Albert Környezetvédelmi, Ifjúsági és
Közmûvelõdési Egyesület, élén Popescu

Róbert elnökkel, és Kisgyörgy Sándor
helyi polgármester számos, megvalósí-
tásra váró ötlete között szerepel a Bedõ
síremlék megújítása, helyben egy Bedõ-
emlékszoba kialakítása, melyhez min-
dennemû segítséget szívesen fogadnak.
Nekünk, magyar erdészeknek pedig kö-
telességünk Bedõ Albert életmûvének
ápolása, a kálnokiak támogatása, segíté-
se magyarságuk, egyben múltunk meg-
õrzéséhez. Ha Kálnok hív, nekünk ma-
gyar erdészeknek mennünk kell.

Andrési Pál
Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola



Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 9. szám (2012. szeptember) 289

JUBILEUM

nek közelében lakott és az unitárius
egyház egyik gondnoka volt.)

Ezek után vessünk egy rövid pillan-
tást a könyv adatai alapján arra, hogy ki
volt Bedõ feltételezhetõ násza, csákányi
Marx János. Ennek ismerete a késõbbi-
ekben esetleg segítheti Bedõ utóéleté-
nek, leszármazottai sorsának kutatását
is, ami visszahathat a legnagyobb ma-
gyar erdész életének további kutatására
is. (Például talán megtudhatnánk, hogy
ki és hol õrizte Bedõ élethû mellszob-
rát, Kisfaludy Stróbl Alajos szép mûvét a
soproni Erdõmérnöki Karnak történt át-
adásáig – s amelynek másolata eljutott
az erdélyi Kálnokra is.)

Vasúti mérnök, a MÁV elnöke
volt… 

Marx János 1850-ben született a Vas
megyei Csákány községben Marx János
és Mülhoffer Magda gyermekeként. Az
elemi iskolát szü1õfalujában végezte.
Középiskolai tanulmányait a szombat-
helyi premontrei gimnáziumban
kezdte, majd a soproni fõreáliskolában
folytatta, végül Grazban fejezte be, ki-
tüntetéses érettségivel. (Grazba 1863-
ban költözött a Marx család, minthogy
csákányi házuk leégett.) Ezt követõen a
grazi mûszaki egyetemen szerzett épí-
tõmérnöki oklevelet.

Ifj. Marx János rövid államépítészeti
gyakornokoskodás után a vasútnál he-
lyezkedett el és ott dolgozott szakmai
pályafutásának végéig. Ennek fonto-
sabb állomásai a következõk voltak:
mérnöki munka a Tisza vidéki, majd a
Kassa–oderbergi vasútnál. Fõfelügyelõ
a Közlekedési Minisztérium vasúti és
hajózási fõfelügyelõségénél. A zágrábi,
majd a budapesti üzletvezetõség veze-
tõje. 1893-tól a MÁV (vezér)igazgatóság
forgalmi szakosztályának a vezetõje.

1904-tõl a MÁV elnökhelyettese, 1910-
tõl a MÁV elnöke. (Erre szokás monda-
ni, hogy ez már „nem semmi”, még ma
sem, hát még a vasút fénykorában.)

… s szakíró, lapszerkesztõ is
Mûszaki-gazdasági, felelõs vezetõi fela-
datainak magas színvonalú ellátása
mellett Marx János szellemi kapacitásá-
ból még tudományos, szakirodalmi
munkásságra is futotta. A „Vasúti és Ha-
józási Hetilap” fõszerkesztõje, más adat
szerint szerkesztõbizottsági elnöke volt;
s amint az többnyire lenni szokott, egy-
ben szakírója is. „Az osztrák és a ma-
gyar vasutak fejlõdésének története,
1848-1898” címû kötetben társszerzõ-
ként õ írta meg a magyar vasutak üzemé-
rõl szóló részt. Doleschall Frigyessel
megalkotója volt az 1879. évi Magyar
Mûszaki Naptárnak, s munkatársa volt a
német Röll-féle vasúti lexikont létreho-
zó munkaközösségnek.

Szakírói, lapszerkesztõi munkássá-
gával is hasonlított Bedõre.

Ha belegondolunk, hogy a 19/20.
század fordulója körüli évek nemcsak a
normál nyomtávú vasutak, hanem a
keskeny nyomtávú erdei vasutak szem-
pontjából is az aranykort jelentették
Magyarországon, akkor bizonyára nem
alaptalanul írhatom, hogy Marx János
szakirodalmi tevékenysége az erdészet
szempontjából sem volt közömbös.

Kiváló érdemeiért a király 1894-ben
a III. o. Vaskoronarenddel tüntette ki.
1898-ban pedig „csákányi” elõnévvel
nemesi rangra emelte az uralkodó.
Több jelentõs külföldi kitüntetésnek is
a birtokosa volt.

Csákányi Marx János életrajzírója szé-
les látóköre mellett szociális érzékét
emelte ki, ami fõleg a vasutas nyugdíj-
pénztár és az új betegsegélyzõ pénztár

létesítésével kapcsolatos munkásságá-
ban nyilvánult meg. A MÁV aranykora
az õ elnökségének idejére esik, írja a
könyv, mert nemcsak a vasútnak, ha-
nem a vasutasságnak is jól ment a dolga.

1914 januárjában vonult nyugállo-
mányba. Ezután Vác-máriatelepi villájá-
ban élt csendes elvonultságban. 1924.
április 10-én halt meg. Budapesten a
Kerepesi temetõ 2/11. táblájának elsõ
sorában helyezték végsõ nyugalomra.

A nyomok Galgagyörkre vezetnek
Bedõ Albert családi utóéletének felderí-
tése szempontjából legindokoltabb vol-
na Béla nevû fiának további sorsát ku-
tatni.

E tekintetben kedves kollégám, Toll-
ner György erdõmérnök felesége, Ág-
nes asszony jött segítségemre, aki fel-
hívta a figyelmemet Bátyiné Nemecz Jú-
lia: „A szlovák nemzetiség múltja, élete
egy település – Galgagyörk történeté-
ben” címû könyvére. A község Vác kö-
zelében fekszik.

A szerzõ a könyvben önéletrajzi
visszaemlékezései között felidézi a Gal-
gagyörkön egykor kúriával rendelke-
zett öt földbirtokos között kálnoki Bedõ
Béla és felesége, a „Máriaudvaron szü-
letett” csákányi Marx Ida nevét is. Alig-
ha kétséges, hogy Bedõ Albert fiáról és
feleségérõl van szó.

Bátyiné a házaspárral kapcsolatban
gyermekeket nem említ, mint ahogyan
nem említ unokákat Bedõ Albert gyász-
jelentése sem. Ez a két adathiány felve-
ti a kérdést: lehetséges, hogy Bedõ
egyenes ági leszármazási vonalának vé-
ge szakadt fia halálával? Ezt a családtör-
téneti nyomozást elõször is a Galga
mentén volna célszerû folytatni. A kö-
zségi halotti anyakönyv tartalmazhatja
Bedõ Béla születési adatait (esetleg
édesanyja, Bedõ Albert felesége nevét
is), feltéve, hogy ott halt meg.

Hasonló életutak találkoztak
Befejezésül érdemes arra gondolni, hogy
milyen nagy hasonlóságot mutat Bedõ
Albert és (feltételezett) násza, Marx János
élete. Mindkét kitûnõ mérnökember pá-
lyája nagyon mélyrõl, egy eldugott kis fa-
luból, igen szerény kispolgári családból
indult, hogy azután tehetségük és szor-
galmuk révén a korbeli társadalmi élet
olyan magas szférájáig törjön, amilyen
magasságig akkoriban a hasonló szárma-
zású ember pénz és protekció nélkül,
csak a maga erejére, személyes képessé-
geire támaszkodva egyáltalán eljuthatott.

Király Pál
Erdészettörténeti Szakosztály
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A híres kódexeket, majd Guttenberg óta
a nyomtatott lapokat az értékes tartal-
muk miatt és hogy megõrizzék õket a
késõbbi olvasásra is, igyekeztek méltó-
an bekötni. A 19. század második felé-
ben a magyar klasszikus írók mûveit is
rendszeresen díszes kiadásban adták ki.
Nem volt kivétel ebben az Egyesület
sem, mely ugyancsak mívesen köttette
be az Erdészeti Lapok számait, melyet a
könyvtár õriz. 

Az erdészettörténeti kutatások során
azonban felbukkant egy értékes, eddig
ismeretlen Erdészeti Lapok évfolyam
sorozat 1879-1888 közti idõszaból,
melynek példányait ezúton szeretném
bemutatni. 

A címlap aranyozott, dombornyo-
mott, egészvászon kötésben, melybe a
díszítéseket bélyegzõvasakkal mélyítet-
ték be. A gerinc pazar motívumokkal
díszített. A nyers belsõ kötés Fröhlich
Venczel debreceni könyvkötõ munkája,
míg a pazar díszkötést Hirháger Károly
– díszes kötéstábláiról ismert pesti
könyvkötõmester végezte, melyért

1878-ban külön dí-
jazásban részesült
a párizsi világkiál-
lításon.

Ki készítette,
köttette e díszes
könyveket? Felme-
rülhet, hogy talán
egy gazdag erdõ-
tulajdonos. Erdõ-
mérnök, erdõtiszt
nem valószínû,
mert akkor sem
voltak túl jól meg-
fizetve. Végül is a
kutatások során a
Nagykapornak i
Apátság könyvtá-
rában leltem fel e
díszes könyveket,
melybe a tulajdo-
nosi „ex libris” pe-
csét is belekerült:
Residentia S. J. KA-
PORNACENSIS”.
Kapornaki Jézus
Társasága Apátság
székhelyén.

Az apátság hí-
res több évszáza-
dos könyvtára saj-
nos már nincs
meg. 1569-ben fel-
vett állományleírá-

sában, a részletes leltár alkalmával töb-
bek közt 52 db könyvet írtak össze. A
török elpusztította az apátságot, de an-
nak értékes könyvtárát sikerült átvinni
Zalavárra, azonban az Erdészeti Lapok
megmaradt bekötött példányai jelzik az
apátság fennállása alatti folyamatos igé-
nyes könyvgyûjtését. Meglepõ háttéra-
dalék, hogy egy magánlevélbõl azt tud-
juk meg, hogy az apátság nem volt az
OEE tagjai közt, viszont tény, hogy elõ-
fizették az Erdészeti Lapokat és rend-
szeresen hirdettek is benne. 

Néhány erdészeti adatot érdemes
megismerni az apátság erdeirõl is, még
a díszkötés elõtti idõbõl: 1852-ben az
apátság erdeinek felmérésére Gyõry La-
jos mérnököt kérték fel. Osztrák mintá-
jú részletes erdészeti utasítást (Instruc-
tion) kapott. A felmérés eredménye-
képpen az apátságnak 3938 kh erdeje
volt. 1863-ban a német származású We-
itz János erdõmérnök a erdõbirtok
szakmai vezetõje. Az apátság az 1864.
évben 100 darab nagy tölgyfát vágatott
Schlippereknek.

1865-ben a közismert Riedl Ödön
keszthelyi uradalmi fõvadász készített
szakértõi véleményt az apátsági erdõ-
rõl. 1866-tól az apátság Scheibstock
Antal uradalmi vadászt alkalmazta az
erdõk felügyeletére. Ezután az erdõket
elkülönítették, melynek eredménye-
képpen az apátságnak 2877 kh erdeje
maradt, a többi a jobbágyoké lett. Ön-
állóan erdõmérnököt alkalmazni így
már nem tudott, ezért állami kezelésbe
került az erdõbirtok. Ebben az idõ-
szakban készítették a képeken is látha-
tó díszkötésû Erdészeti Lapokat. 

Kép és szöveg: Szakács László
Erdészettörténeti Szakosztály

Unikális Erdészeti Lapok, díszkötésben
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„Nem csak vérrel, és nem minden-
kor vérrel szolgálhatunk a Hazának”

(Deák Ferenc)

Jubilate – Örvendezzetek!
Jubileumot, örvendetes évfordulót
ünnepel 2012-ben az Országos Er-
dészeti Egyesület (OEE) és ennek
keretében az OEE szakfolyóirata, az
Erdészeti Lapok, benne Az Erdõ is.

Az élõvilág történetének is felbecsül-
hetetlen értékei, eseményei a különbözõ
jubileumok. Ezeknek az értékeknek „ve-
retes” hordozói azok a „számvetések”,
amelyek nyomán született a közmon-
dás: „Historia est magistra vitae”. – A
történelem az élet tanítómestere. Ennél
sokkal több, ha a történelmi forrásokat
csokorba kötve a „tanítómester” sokféle-
ségét különbözõ módszerek felhaszná-
lásával elemezzük, „vallatjuk”. A valla-
tás és fõleg a megõrzés egyik lehetõségét
az eseményekrõl készített írások szol-
gáltatják, mert való igaz, hogy: „Verba
volant, scripta manent”.- A szavak elre-
pülnek, az írások megmaradnak. Ezen
írásoknak az összessége többek között
az irodalom, egy-egy szakmát tekintve
a szakirodalom. Sokszor és sokan állít-
ják: az történt meg, amit megírtak. (?)

Ezek és hozzájuk hasonló gondola-
tok jutottak eszembe, amikor egyesüle-
ti szakfolyóiratunk 150 éves jubileumá-
nak azokról a fõbb jellemzõirõl gondol-
kodtam, amelyek az 1980-l989 közötti
évtizedet sajátossá tették, amelyeket el-
sõsorban érdemes megõrizni… Hogy az
„Erdészeti Lapok” jubileumán miért er-
rõl az évtizedrõl kívánok fõleg megem-
lékezni, annak egyszerû oka van: eb-
ben az évtizedben voltam „Az ERDÕ”
felelõs szerkesztõje és az OEE Szerkesz-
tõ Bizottságának az elnöke, és ezt kérte
tõlem az EL jelenlegi fõszerkesztõje is. 

Egyesületünk elnöksége a II. világ-
háborút követõen kénytelen volt az Er-
dészeti Lapok elnevezést „Az ERDÕ”-re
változtatni úgy, hogy a LAP alján feltün-
tette: „Az 1862-BEN ALAPITOTT ERDÉ-
SZETI LAPOK…SZ ÉVFOLYAMA.” A ju-
bileumi megemlékezések sorában in-
dokolt elõször egyértelmû választ adni:
elviselhetõ-e utólag az OEE kényszerbõl
fakadó döntése, amelynek következté-
ben az egyesületi szakfolyóirat mintegy
négy évtizeden át nem az alapítás-kori
címet viselte.(?). Több, mint 60 eszten-

deje vagyok az OEE tagja, 10 éven át
vezettem az OEE Erdõmûvelési sza-
kosztályát, elnökségi, Választmányi
Szerkesztõbizottsági tag voltam.  Politi-
kai pártnak soha nem voltam tagja. Ez
jogosíthat fel arra, hogy a feltett kérdés-
re saját (egyéni) választ adjak fõleg
azoknak, akik koruknál fogva nem él-
ték át ennek az idõszaknak a gyötrel-
meit. Kellõ történelmi távlat birtokában
meggyõzõdéssel vallom, hogy azok,
akik a névváltoztatásról dönteni kény-
szerültek az akkori politikai veszedel-
mek közepette a legjobb megoldást vá-
lasztották. Az új név, AZ ERDÕ nem je-
lentette az egyesületi múlt eltörlését,
amelyet a hatalom pártpolitikusai kép-
viseltek. Sõt! Hazafias és nemzetközi sí-
kon egyaránt táplálta a hagyomány
gyökereit. Legyen tisztesség és elismerés
a része azon elõdeinknek, akik vállalva
az esetleges elmarasztalást, az akkor le-
hetõ legjobb megoldást, leginkább elfo-
gadható címet választották hivatkozva
arra, hogy Az ERDÕ az OEE kiadvá-
nya, az Erdészeti Lapok folytatása.
Emlékezetem szerint ez ellen „ hivata-
los” kifogás sem merült fel. Hangsú-
lyozni kell azonban, hogy hagyomá-
nyõrzõ egyesületi tagságunk az új cí-
met az új politikai rendszerrel együtt
átmenetinek tekintette.

Az ERDÕ Szerkesztõbizottsága is ki-
mondva vagy kimondatlanul az Erdé-
szeti Lapok alapítás-kori szellemiségé-

hez kívánt hû maradni, lépést tartva a
tudományos-technikai fejlõdéssel, az
erdészeti tudomány újabb eredményei-
nek gyakorlati hasznosításával.  2012-
ben, a magyar erdészeti szakirodalom
nem mindennapi jubileumán erre is in-
dokolt emlékezni nem feledve az akko-
ri idõk súlyos negatívumait sem. A jubi-
leumi évben örvendezünk és örvendez-
zünk (jubilate) , hogy az erdészeti szak-
folyóirat íme él (ecce vivimus), évszáza-
dot meghaladó távlatokban teljesíti
küzdelmekkel teli hívatását .

Az Erdészeti Lapok és Az ERDÕ
Soha nem volt kétséges, hogy a magyar
erdészeti szaknyelv megteremtése és to-
vábbfejlesztése a másfél évszázad folya-
mán mindenkor kiemelt lapszerkesztési
feladat volt. Szakma-történelmi esemény
volt az Erdészeti Lapok megjelenése,
amelyet többek között a hazai és nem-
zetközi tudományos eredmények érlel-
tek meg. Wagner Károly és Divald Adolf
erõfeszítései nyomán a II. világháború
idején 1944-1948 között sajnos nem je-
lenhetett meg. 1952 tõl a már említett
„hatalmi” döntés értelmében „Az ERDÕ”
címet kapta. Ismételten kiemelem azon-
ban azt, hogy sokat javított a helyzeten a
LAP borítóján az Erdészeti Lapokra való
hivatkozás, hogy „Az ERDÕ” vala-
mennyi megjelent lapszáma az Erdészeti
Lapok szerves folytatásának tekinti ma-
gát még akkor is, ha az „illetékes hatósá-
gok” ezt másként gondolták. Mi, akik át-
éltük ezt az idõszakot, úgy tartjuk, hogy
ez a felirat mintegy  „szakmai hitvallás-
nak” is tekinthetõ és „kiállásnak” nagy-
múltú egyesületi szaklapunk szellemisé-
ge mellett. Ez is igazolja, hogy Egyesüle-
tünk a hagyományaihoz a története fo-
lyamán mindig hû maradt. Ennek is kö-
szönhetõ, hogy – bár az Erdészeti Lapok
1950 évi beszüntetése nagyon súlyos
esemény volt – címének megszüntetésé-
vel nem sikerült a szakmán kívüli „dön-
téshozóknak” az évszázados múltú szak-
folyóirat szellemiségét, a szakmai tisztes-
ség képviseletét kiirtani. Ezt a tényt
mindmáig nem értékelték kellõen fõleg
azok, akik nem részesültek a II. világhá-
borúi politikai viszonyok súlyos hátrá-
nyaiból. Tekintettel arra, hogy elsõsor-
ban az említett 10 év, mint „történeti be-
tét” képezi a lényegét, ennek az írás-
nak nem egy teljes áttekintés, érté-
kelés a célja. Ezt megtették, vagy errõl

Tíz esztendõ a százötvenbõl (1980–1989)
Prof. Dr. Solymos Rezsõ – akadémikus
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megemlékeznek a témában a jubileumi
évben készült „vezércikkek”. Az itt
összefoglalt „részletekhez” tartozik,
hogy a történelem folyamán erdészeink
megedzõdtek a súlyosabb nehézségek
megoldásához, amelyben jelentõs szere-
pe volt a szakirodalomnak is. Ezt már az
EL negyed százados évfordulóján Bedõ
Albert is kihangsúlyozta. Az EL 1887. évi
januári, 25 éves jubileumi számában  er-
rõl tesz tanúságot: „ a magyar erdészeti
kar, mely 25 évvel ezelõtt…..a hazafias
kötelességek teljesítése iránt lángoló ér-
zéssel szolgálja erdõgazdaságunk
ügyét…., mely 25 évvel ezelõtt még nem
volt, ma hazánk földmûvelésének egyik
életerõs fiatal fája …”.

Az Erdészeti Lapok és  benne Az ER-
DÕ történetét, szakmai színvonalát va-
lamint erdészeti etikai vonatkozásait a
jelen cikk terjedelmi lehetõségeit te-
kintve aligha lehetne kellõen összefog-
lalni. Ha viszont a megjelent és megje-
lenõ publikációkat tekintjük, akkor egy
jelentõs, átfogó cikk-gyûjteményt tehe-
tünk a 150 éves jubileumi asztalra. A
150 év és benne „Az ERDÕ” évtizedei
sajátosan nagyszerû és idõszakonként
alig elviselhetõ erdészeti eseményeit,
amelyekrõl a szaksajtó hírt adott, a ma-
guk idejében célszerû értékelni. A szük-
séges történelmi távlatok fokozatosan
bõvülnek az Erdészeti Lapok és benne
Az ERDÕ szerepének értékelésével
kapcsolatosan is. Jelen írásomban elsõ-
sorban az engem közvetlenül érintõ 10
évvel foglalkozom.

Az ERDÕ szerkesztése, szerkesztõje
„AzERDÖ” felelõs Szerkesztõjeként és
az OEE Szerkesztõbizottságának elnö-
keként szolgáltam 1980–1989 között.
Elõtte 1952-1953-ban Páris János, 1954-
1979 között Keresztesi Béla látta el eze-
ket a feladatokat. Nehéz idõszakban,
számos területen tapasztalat nélkül tö-
rekedtek õk arra, hogy fõleg látszatra
megfeleljenek az újszerû követelmé-
nyeknek. Sajátos feladat volt a háború
okozta sebekbõl vérzõ magyar erdõk
begyógyításának, majd a nagyüzemi er-
dõgazdálkodás megszervezésének a
szakirodalom útján való elõsegítése,
majd bekapcsolódás a nemzetközi er-
dészeti életbe, kiemelten a KGST erdõ-
gazdálkodással való együttmûködésbe.
Mûködésükkel egy idõben erdõgazdál-
kodásunk jelentõs szakasza zárult le,
amelynek végén erdészetünk szakmai-
lag méltó helyet foglalhatott el Európa
erdészetében tudományos és gyakorlati
téren egyaránt.

1979. október 13. is nevezetes nap-

ként került be Egyesületünk történeté-
be. Ekkor korszakos jelentõségû tiszt-
újításra került sor a vezetõségválasztó
közgyûlésen. Két egyesületi vezetõ kö-
szönt le választott tisztségérõl. Az egyik
volt Madas András, aki 23 éven át volt
az OEE elnöke, a másik Keresztesi Bé-
la, aki 25 éven,  Az ERDÕ Szerkesztõbi-
zottságának az elnökeként látta el a fe-
lelõs szerkesztõi feladatokat Jerome Re-
né fõmunkatárs közremûködésével. Az
elnökség tagjaként többi társammal
együtt engem is meglepetésként, várat-
lanul ért a jelentõs változás. Arra pedig
egyáltalán nem is gondoltam, hogy a
változások engem is közvetlenül érinte-
nek, bár szívesen vettem részt éveken

át a szerkesztõbizottság tagjaként a LAP
szerkesztésében. Többre nem gondol-
tam, bár a lapszerkesztés állt mindig a
legközelebb hozzám. Akkor az ERTI tu-
dományos fõosztályvezetõje voltam.
Keresztesi Béla mint fõigazgató, hivata-
li fõnököm is volt. Feltett kérdésünkre
egyetértõ, igenlõ választ adott arra néz-
ve, hogy e tisztséget vállaljam. Õ a to-
vábbiakban már nem kívánja  ezt a fela-
datot ellátni. Végül is ez jelentette szá-
momra a hivatali nyitott kaput.

Az OEE Elnökség megbízásából dr.
Andor József elnökségi tag keresett fel
azzal, hogy az elnökség a soron követ-
kezõ közgyûlésen ezekre a tisztségekre
fog javasolni, jelölni. Kérte, hogy a jelö-
lést fogadjam el. Ezek után, mint az ER-
TI tudományos fõosztályvezetõje öröm-
mel vállaltam a megtisztelõ feladatot.

10 esztendõn át voltam  Az ERDÕ fe-
lelõs szerkesztõje és az OEE Szerkesz-
tõbizottság elnöke. Az Erdészeti Lapok
jubileumáról készített sokoldalú írások

bõséges információt nyújtanak a 150
évrõl. Ezért gondoltam arra, hogy fõleg
csak a szerkesztés személyi kérdései-
nek szakmai befolyását ismertetem el-
sõsorban a 10 évre vonatkozóan. Ezek
is „kulcskérdések” és feltehetõen hitele-
sebb tájékoztatást róluk más már nem
adhat, mert a témában érintettek már
sajnos nem élnek. Teljességre nyilván
én sem törekedhettem. Kiemeltem azo-
kat az eseményeket, történéseket, ame-
lyek a LAP története szempontjából fõ-
leg szakmai figyelmet érdemelnek.
Ezek elsõsorban az erdõgazdálkodás
helyzetével, fejlesztésével és Az ERDÕ
ez irányú szerepével kapcsolatosak. 

Az ERDÕ és a többcélú erdõgaz-
dálkodás fejlesztése

Közismert, hogy a II. világháborút kö-
vetõen Trianon után hazánk erdeinek
mintegy 90%-a állami tulajdonba került.
A „NAGYÜZEMI” erdõgazdálkodás er-
dészetpolitikai cél lett. Fejlesztésére
kedvezõ hatása volt az erdészettudo-
mánynak, valamint a tudományt „hor-
dozó” szakirodalomnak és szakoktatás-
nak is. Szakirodalmunkból egyértelmû-
en kitûnt az állásfoglalás, amely szerint
az egybefüggõ nagy területû erdõállo-
mányok a korszerû erdõgazdálkodás
hordozói. Ezt hangsúlyozták kiváló sza-
kembereink, akik korábban a nagybir-
tokosok erdeit kezelték, és nem az álla-
mosítások politikai vonatkozásait. Az
erdészeti nagyüzemek létrehozását is
szolgálta az 1949-ben az Erdészeti Kuta-
tó Intézet talaján alapított Erdészeti Tu-
dományos Intézet (ERTI) és az MTA Er-
dészeti Bizottsága. 1948 októberében
újra indult az Erdészeti Lapok, az OEE
mûködött. A szaksajtó feladata akkor a
fõleg a háború okozta erdõ-sebek be-
gyógyítása volt, amelyet hamarosan kö-
vetett az erdõk termelési funkcióit szol-
gáló termesztési technológiák propagá-
lása és magyarázata. (maggazdálkodási
utasítás, erdõsítési utasítás, erdõnevelé-
si utasítás stb.). A szakirodalom szerepe
ebben vitathatatlan volt, kiemelkedõ-
nek tekinthetõ az iparilag hasznosítható
fa megtermelésére gyakorolt hatása.
(Az adott termõhelyen lehetséges leg-
nagyobb és legértékesebb famennyiség
megtermelése). A hazai faszükséglet-
nek a hazai forrásokból való minél tel-
jesebb kielégítését célzó javaslatok so-
rával segítette Az ERDÕ is a súlyos ter-
het jelentõ faimport mérséklését. Itt kell
kiemelni a fafajaink termõhelyigényé-
nek, õshonos voltának a meghatározá-
sát, az erdõsítési és erdõnevelési tech-
nológiákat, a fakitermelés és hasznosí-
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tás, a gépesítés témaköreit, és a velük
kapcsolatos szakmai vitákat, amelyek
folyamatos témái voltak Az ERDÕ
egyes lapszámainak. A szerkesztõbi-
zottsági ülések sokszor felértek egy ma-
gas színvonalú tudományos konferen-
ciával. Egyre nagyobb terjedelemben
adott helyet a LAP a külföldi szaksajtó,
a külföldi tanulmányutak ide vonatko-
zó minket érdeklõ cikkeinek az ismer-
tetésének. A nemzetközi vonatkozások
nem csak a KGST államok, hanem a
Föld erdeinek témaköreivel is kapcso-
latban voltak. Az erdészeti Világkon-
gresszusok beszámolói bõvítették a
LAP olvasóinak látókörét, amelyeken
több hazai erdész is részt vehetett. (Ma-
das A., Keresztesi B. stb.)

Az erdészeti politika 
és Az ERDÕ

A felsoroltakból kitûnik, hogy az erdé-
szeti politika egyre határozottabbá, egy-
séges szemléletûvé válhatott. Elegendõ,
ha kiemeljük Kaán Károly, Barlai Ervin,
Madas András megjelent tanulmányait.
A megfogalmazott termelési célok mel-
lett már szerepelt a többcélú erdõgaz-
dálkodás fogalma és az ide vonatkozó
feladatok leírása is. Ezek bizonyították,
hogy az ökológiai szempontok, a termé-
szet- és a környezetvédelem nemcsak a
20. század szülöttei, hanem jóval koráb-
ban is élõ törekvések voltak a magyar
erdészetben. A tartamosság (fenntartha-
tóság), az ökológia és az ökonómia har-
móniájának, a fenntartható vadállo-
mány megteremtésére vonatkozó fela-
datok végig kísérték és kísérik az erdé-
szeti szaksajtó, Az ERDÕ-ben megjelent
írások tartalmát. A vadgazdálkodás, a
vadkár állandó témája volt a LAPnak is.

Amikor Az ERDÕ szerkesztését átvet-
tem (1979/80) már nemzetközileg is álta-
lános volt az „Erdõ az emberért” célkitû-
zés kiemelése, annak kihangsúlyozása,
hogy az erdõ akkor szolgálja a legjobban
az emberiséget, ha fenntartása vala-
mennyi ember javára van. A VII.I Erdé-
szeti Világkongresszusról szóló és Az
ERDÕ-ben megjelent beszámolóban
ezért kihangsúlyoztuk, hogy az erdé-
szeknek érezniök kell a felelõsséget,
amely a természeti kincsek, az erdõk, az
élõvilág megõrzéséért terheli õket. Ez a
kongresszus már jelezte, hogy az ener-
gia válság miatt az erdõk energiát szol-
gáltató, energiahordozókká válhatnak.

Az ERDÕ tartalmára az akkori idõ-
szakban mûködõ 3 és 5 éves tervek, va-
lamint a nemzetközi tendenciák egy-
aránt hatással voltak. A cél a szakmai
eligazítás volt és az esetlegesen jelent-

kezõ „túlkapások” lefaragása. 1980 kö-
rül már bõséggel tudtunk meríteni az
erdészetet érintõ hosszú és rövid távú
témakörökbõl. Az 1980 évi elsõ szám-
ban „Beköszöntõ” címmel foglaltam
össze a szerkesztési irányelveket, ame-
lyet kiváló szakemberek által alkotott,
35 tagból álló szerkesztõbizottság alko-
tott. Azon 10 esztendõ folyamán, ami-
kor Az ERDÕ-t szerkesztettem, alapve-
tõ szempontnak tekintettem a Szerkesz-
tõ-bizottság egyetértésével, az erdészeti
politika figyelembevételével a követke-
zõket:

A LAP az OEE kiadványa, elsõsorban
az OEE Tagságának szól, elsõrendú fe-
ladata:

• tájékoztatás az OEE tevékenységé-
rõl (egyesületi élet, elõadások stb.)

• tájékoztatás az erdészeti tervekrõl
és feladatokról, tartamosság, természet-
közeliség,

• az erdõgazdálkodás átfogó mûsza-
ki fejlesztésének a szolgálata, a kutatás,
az oktatás, a továbbképzés hatékony
elõsegítése,

• új eredmények az erdõ- és fatudo-
mány, a vadgazdálkodás területén,

• a szakmai utánpótlás nevelése, az
erdész hivatástudat és együvé tartozás
erõsítése, a selmeci-soproni hagyomá-
nyok tiszteletben tartása,

• szociálpolitikai kérdésekben kí-
vánság szerinti közremûködés,

• nemzetközi együttmûködés, kap-
csolat külföldi szaklapokkal,

• a Föld, Európa és Magyarország er-
dõgazdálkodásával kapcsolatos tájé-
koztatás.

A lapszerkesztést közvetlenül Jero-
me René munkatárs és egy ideig Lõcsey
Iván segítette, a szerkesztõbizottság
mint az OEE szervezeti egysége mûkö-
dött, amelynek negyedévenkénti ülé-
sén állandó napirendi pontok voltak a
következõk:

1. A soron következõ három lapszám
terve, jóváhagyása, lektorok felkérése.

2. Az elõzõ három lapszám bírálata,
felkért bírálók véleményének meghall-
gatása.

3. Az OEE keretében folyó egyesüle-
ti élet eseményeirõl tájékoztatás, érté-
kelés.

4. Az OEE Elnöksége, Választmánya,
szervezeti egységei tevékenységével
kapcsolatos feladatok

5. Tájékoztatás a szakmát érintõ kö-
zérdekû kérdésekrõl, egyebek szükség
szerint.

A két fõbõl (felelõs szerkesztõ, fõ-
munkatárs) álló szerkesztõségnek nem
volt függetlenített alkalmazottja. Fela-

datainkat a szabad idõnk terhére láttuk
el, gyakran éjjeleken át végzett munká-
val, hogy a LAP idõben megjelenjen. Ál-
landó gondot jelentett a pénzügyi ellá-
tottság, a pénzhiány, de ezért egyetlen
egyszer sem kellett a megjelenést le-
mondanunk. Folyamatosan vizsgáltuk
az erdészeti közvéleménynek a LAP-pal
kapcsolatos álláspontját, amely elisme-
rõ volt, bár sokszor és sokan túl tudo-
mányosnak, az egyes cikkeket nehezen
érthetõnek tartották. Ezt vizsgálva tet-
tem fel kérdéseket az olvasóknak. Meg-
lepetésemre soha egyetlen olvasó
egyetlen cikkre nem hivatkozott,
amelynek tartalmát nem értette volna
meg.

Most, amikor az Erdészeti Lapok 150
éves jubileuma alkalmával néhány gon-
dolattal Az ERDÕ is csatlakozik ehhez a
nagyszerû évfordulóhoz, szeretném ki-
emelni, hogy:

• az Erdészeti Lapok szerves részé-
nek tekintettük mindenkor Az ERDÕ-t,
amit a LAP borítóján kifejezésre is juttat-
tunk, a Jubileum mindnyájunk számára
örömünnep,

• a jelen írás csak történeti részekkel
foglalkozott és korántsem tartalmazza a
teljes lap-történetet, bõséges történetet
közölnek más szakmai kiadványok is.

• örömmel vettük annak idején a
hírt, hogy a LAP ismét a hagyományos
Erdészeti Lapok címmel és új formában
jelenhet meg.

• az OEE Elnöke az Erdészeti Lapok
új elsõ számában külön köszönetet
mondott Az ERDÕ felelõs szerkesztõjé-
nek a végzett munkáért.

• a rendszerváltáskor tartott OEE
Közgyûlésen Az ERDÕ szerkesztõsége
is megértéssel fogadta az új Szerkesztõ-
bizottság létrehozását, amelynek mun-
kájában már nem vett részt, de támogat-
ta és õszintén kívánt a fõszerkesztõnek
és az új bizottságnak eredményes mun-
kát, ami meg is valósult.

Az ERDÕ általam szerkesztett 10 év-
folyama ezzel a nem teljes történeti át-
tekintéssel kíván hozzájárulni a 150
éves jubileum méltó ünnepléséhez.

Számos cikk és történeti leírás ké-
szült a 150 évvel kapcsolatban. Ez tette
lehetõvé, hogy a jelen írás keretében
csak a legfontosabb és fõleg a nem tár-
gyalt témákat fogalmazzuk meg.

Mint az egykori felelõs szerkesztõ ez
úton is kívánok az Erdészeti Lapoknak
sok eredményt, sikeres mûködést, hogy
minél jobban betölthesse magasztos hi-
vatását és a kornak megfelelõen jól
szolgálja hazánk erdészetét és ez által
magyar nemzetünket.

JUBILEUM
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Az Országos Erdészeti Egyesület érvényes tagsági kártyájával
rendelkezõk a következõ kedvezményeket vehetik igénybe. 

1. Erdészeti Lapok, A mi erdõnk és az Erdészettudományi
Közlemények olvasása

Az Egyesület tagjai évi 11 alkalommal kapják az Egyesület
szakmai folyóiratát, az Erdészeti Lapokat. Az ágazati híreket,
tudományos igényû cikkeket, egyesületi beszámolókat egyaránt
tartalmazó lapot minden hónap közepén postán kézbesíti az
Egyesület.

Kéthavonta (2012-ben a páros hónapokban) az Erdészeti La-
pokkal együtt terjesztjük az állami erdõgazdaságok magazinját,
A mi erdõnket.

Megjelenésekor, évi egy ill. két alkalommal az Egyesület minden
tagja kézhez kapja az ERTI és az NYME Erdõmérnöki Kar kiadásá-
ban megjelenõ Erdészettudományi Közlemények c. folyóiratot.

2. STIHL gép vásárlási kedvezmény, 5%
A kedvezményt nyújtja: Andreas

STIHL Kereskedelmi Kft., www.stihl.hu
Kedvezmény:
• 5% vásárlási kedvezmény új, nem akciós STIHL és VIKING

gépek vásárlásakor.

3. Harmónia Vadászbolt
Hálózat vásárlási ked-
vezmény

A kedvezményt nyújtja: Harmónia ’91 Kft. a Harmónia Va-
dászbolt Hálózatba tartozó boltjaiban.

A kedvezmény akciós termékekre nem vonatkozik, más ked-
vezménnyel nem vonható össze.

Kedvezmény: 
• 5% vásárlási kedvezmény fegyver és lõszer vásárlásakor,
• 3% vásárlási kedvezmény a Harmónia Vadászbolt Hálózat

üzleteiben forgalmazott egyéb termékek vásárlásakor.
Beváltási helyszínek:
• 4025 Debrecen, Széchenyi u.10., Tel.: 06 (52) 430-468
• 4026 Debrecen, Bethlen u. 36., Tel./Fax: 06 (52) 421-338
• 1145 Budapest, Remény u. 36., Tel.: 06 (30) 9637-530
• 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8-10., Tel.: 06 (42) 413-423
• 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14., Tel.: 06 (46) 341-464
• 5600 Békéscsaba, Luther u. 12., Tel.: 06 (66) 449-369
• 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., Tel.: 06 (76) 321-942
• 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 21., Tel.: 06 (62) 424-342
• 2890 Tata, Katona u. 17., Tel.: 06 (34) 381-418
• 8200 Veszprém, Horgos u. 2., Tel.: 06 (88) 325-033
• 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3., Tel.: 06 (83) 314-101
• 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 23., Tel.: 06 (93) 311-065
• 7626 Pécs, Király u. 71., Tel.: 06 (72) 225-204
• 3300 Eger, Torony út 1-3., Tel.: 06 (36) 410-131
• 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 4., Tel.: 06 (37) 301-860
• 7030 Paks, Tolnai út. 2., Tel.: 06 (75) 315-687
• 4600 Kisvárda, Krucsay Márton u. 2., Tel.: 06 (45) 415-887
• 5350 Tiszafüred, Piac tér 6., Tel.: 06 (59) 511-234, (30) 9585-568
A kedvezmény az OEE tagsági kártya és személyi azonosítás-

ra alkalmas okmány együttes felmutatása mellett, saját célra tör-
ténõ vásárlás esetén érvényesíthetõ.

4. Renault Baumgartner szer-
viz és vásárlási kedvezmény

A kedvezményt nyújtja:
Baumgartner Autócentrum Kft., www.baumgartner.hu

Kedvezmény:
• bármely szerviz szolgáltatás igénybevétele esetén 5% munka-

díj kedvezmény a mindenkor kifüggesztett rezsióradíjból;
• motorolaj vásárlás esetén 10% kedvezmény;
• tartozék vagy butiktermék vásárlás esetén 10% kedvezmény.
Beváltási helyszínek a Baumgartner Autócentrum Kft. Renault

és Daciamárkakereskedései és márkaszervizei:
• 1118 Budapest, Budaörsi út 121., Tel: 06 (1) 246 3900
• 1101 Budapest, Albertirsai út 1., Tel: 06 (1) 263 7853
• 1211 Budapest, Kossuth L. út 1-9., Tel: 06 (1) 420 7777
• 1044 Budapest, Külsõ Váci út 92., Tel: 06 (1) 369 3733
A kedvezmény más akciós termékekkel nem összevonható, il-

letve nem érvényesíthetõ a BAC Kft. lakatos-fényezõ üzemében
végzett szolgáltatásokra, az alvállalkozói és hatósági díjakra.

5. Styevola és Fia Volkswagen és Skoda Márkakereskedés
és szerviz, Esztergom

A Kedvezményt nyújtja: Styevola és Fia Kft., www.styevolaesfia.hu
Kedvezmény:
• új Skoda és Volkswagen gépkocsik vásárlása esetén a véte-

lárból 2% kedvezmény;
• bármely szerviz szolgáltatás igénybevétele esetén 10%

munkadíj kedvezmény.
Beváltási helyszín a Styevola és Fia Kft. Volkswagen és

Skoda Márkakereskedése és Szervize: 2500 Esztergom, Táti út
27-28., VW tel.: 06 (33) 500-550, Skoda tel.: 06 (33) 415-690,
info@styevolaesfia.hu 

6. Nimród Vadászbolt kedvezmény, Zalaegerszeg
A kedvezményt nyújtja: Paál és Társa Bt.

Nimród Vadászbolt; 
www.nimrodvadaszbolt.hu
Kedvezmények:
• 5 % vásárlási kedvezmény fegyver, lõszer valamint optikai

áruk vásárlása esetén;
• 10 % vásárlási kedvezmény mindennemû egyéb vadász fel-

szerelési termék vásárlása esetén.
Beváltási helyszín: 8900 Zalaegerszeg Ady E. u. 13., Tel: 06

(92) 313-523; 06 (30) 204-1235

7. Budakeszi Vadaspark kedvezmény
A kedvezményt nyújtja: Budakeszi Va-

daspark Nonprofit Kft. (Pilisi Parkerdõ
Zrt.), www.vadaspark-budakeszi.hu

Kedvezmény:
• 20 % kedvezmény a Budakeszi Vadaspark belépõjegy árából
Beváltási helyszín:
Budakeszi Vadaspark, megközelíthetõség a www.vadaspark-

budakeszi.hu honlapon.

8. Agostyáni Arborétum kedvezmény
A kedvezményt nyújtja: Vértesi Erdõ Zrt.;

www.verteserdo.hu
Kedvezmény:
• 50 % kedvezmény az Agostyáni Arboré-

tum belépõjegy árából az OEE tagjai és velük
együtt érkezõ családtagjaik részére.

Beváltási helyszín: Agostyáni Arborétum, megközelíthetõség
a www.verteserdo.hu honlapon.

EGYESÜLETI ÉLET

Tagsági kedvezmények az Egyesület
partnereinél (Aktuális információk az egyesület honlapján)
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Alapos szervezés és elõkészület után jú-
nius 11-én indult el buszunk, hogy a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.-tõl induló
csapatunkat egészen Szlovákiáig repít-
se. Jókedvûen indultunk 36-an, és az
sem szegte kedvünket, hogy az idõ
nem volt túl kegyes hozzánk. Pozsony,
Nyitra érintésével korán elértük elsõ
úti célunkat Selmecbányát. Két az Ipo-
lyerdõ Zrt.-nél dolgozó kolléga (Barton
Gábor és Borcsa Bodolay Zoltán) nagy
örömmel fogadott bennünket és töltöt-
te be aznapra az idegenvezetõ szerepét.
A világörökség részét képezõ Óvárost
olyan légkör lengi körül, melyet min-
den erdésznek, erdõmérnöknek érde-
mes felkeresnie. A buszunkat hátra-
hagyva a sokak számára jól ismert Le-
ányvár, majd az Óvár megtekintésével
kezdtük meg a városka nevezetességei-
nek megismerését. Az Óvár harangtor-
nyából gyönyörû panorámában tárult
elénk a város, templomaival, szûk, me-
redek utcáival, régi épületeivel. A Szent-
háromság-tér és az ott a 140. Vándor-
gyûlés alkalmából leleplezett emlék-
tábla megtekintése után, a téren találha-
tó egykori Szarvas Szállóban elfogyasz-
tott sör és némi harapnivaló újult ener-
giával töltött fel minket, hogy folytassuk
az ismerkedést e gyönyörû várossal. Az
Ásványtani Múzeumban szakszerû és
részletes információt kaptunk a kör-
nyék kialakulásáról, bányászatáról és a
világ minden tájáról összegyûjtött ásvá-
nyokról. A szállás elfoglalása elõtti utol-
só állomásként az Erdészeti-, Bányásza-
ti és Kohászati- és a Kémiai Palotát te-
kintettük meg (sajnos bemenni egyik
épületbe sem sikerült.) A szálláson elfo-
gyasztott vacsorát követõen egy helyi
sörözõben ismerkedtünk a kiváló szlo-
vák sörök íz világával. 

Másnap reggel elköszöntünk elõzõ
napi idegenvezetõinktõl és csapatunk-
hoz csatlakozott Bakay László erdõmér-
nök kolléga, aki a szakmai idegenveze-
tést és fordítást is vállalva rengeteg in-
formációval tágította erdészeti ismerete-
inket, valamint Kozlovsky Kázmér, aki a
turisztikai, kulturális tájékozottságunkat
bõvítette. Selmecbányától búcsúzva a
megyeszékhely, Besztercebánya felé
vettük az irányt. A várost elérve elõször
a Szlovák Nemzeti Felkelés Emlékmûvét
és annak udvarán található szabadtéri
katonai jármûkiállítást néztük meg, majd

a Szûz Mária Mennybemenetelének tisz-
teletére szentelt plébániatemplomot és a
város (Szlovákia legszebb) fõterét cso-
dálhatta meg kis csapatunk. Egy gyors
ebédet követõen a Szlovák Államerdé-
szet (Lesy Slovenskej Republiky [Lesy S.
R.]) központjában Ing. Ctibor Határ ve-
zérigazgató úr nevében Mgr. Ján Kostri-
an vezérigazgató-helyettes köszöntötte
társaságunkat, majd Ing. Vlastimil Rezek
szóvivõ részletes és átfogó ismertetõt
tartott a Szlovák Államerdészetrõl. Szlo-
vákiában a vállalaton belül ma 24 erdé-
szeti üzem mûködik, az üzemek erdé-
szetekre és erdõkerületekre vannak fe-
losztva, ehhez 1 mag- és csemetegazdál-
kodást folytató üzem, 1 mûszaki üzem
és 1 biomassza feldolgozást végzõ üzem
társul. A cég jelenleg közel 2 millió hek-
tár erdõterületen gazdálkodik, amibõl
704 ezer hektár van állami tulajdonban.
A fennmaradt részeket bérleti szerzõdés
(28,5 ezer ha) alapján kezelik, vagy a
még rendezetlen (vissza nem igényelt és
ismeretlen) erdõtulajdont (198 ezer ha)
használják. Hazánkhoz hasonlóan, Szlo-
vákiában is megnõtt a társadalmi igény
az erdõk védelmi és közjóléti szolgálta-
tásai iránt. A gazdasági erdõk részará-
nya 69%, a védelmi – elsõsorban termé-
szetvédelmi – rendeltetésû erdõk ará-
nya 17%, az egyéb rendeltetésû erdõké
14%.  Az éves fakitermelés volumene a
kényszerû egészségügyi termelések
miatt folyamatosan növekedett, és a
megemelt üzemtervi lehetõséget is meg-
haladta. A lucos állományok jellemzõen

betegek, sok helyen pusztulóban van-
nak. A probléma erdõvédelmi szem-
pontból óriási feladatok elé állítja a szlo-
vák erdészeket. A fakitermelést az utób-
bi évtizedben alapvetõen meghatároz-
ták a széldöntések és a szú okozta ká-
rok. A károk felszámolása a vége felé
közeledik, ezt jelzi, hogy 2011-ben a fa-
kitermelés mértéke mintegy 0,5 millió
m3-rel csökkent az elõzõ évekhez ké-
pest. Szlovákiában a társadalom ha-
zánkhoz hasonlóan nem jól ismeri az er-
dészek munkáját és az erdészekre, mint
az erdõ károsítójára tekint, ezért nagy
hangsúlyt fektetnek a PR munkára, az
erdei iskolák, múzeumok mûködtetésé-
re, a tanösvények kialakítására. A termé-
szetvédelem hivatalai és a polgári szer-
vezetek is sokszor indokolatlanul aka-
dályozzák a munkálatokat ezzel fokoz-
va a károkat, egyben a gondjaikat is. Az
elõadást követõen Mgr. ¼ubica Mi¾a-
nová az Erdészeti és Faipari Múzeum
(Zólyom) vezetõje körbevezetett ben-
nünket az I. Ferenc József uralkodása
alatt épült „palotában”, majd vendéglá-
tóinktól elköszönve elhagytuk Beszter-
cebányát és a Fekete Balogi Erdei Skan-
zent tekintettük meg. A helyszínen a lé-
tesítmény vezetõje Ing. Boris Pekaroviè,
valamint az erdészeti üzem igazgatója
Ing. Miroslav Pepich várt minket és adott
részletes tájékoztatást az ottani erdészeti
üzemrõl, valamint a skanzenrõl. Megtud-
tuk, hogy a mintegy 140 ha-on elterülõ
erdei skanzen minden évben újul, válto-
zik. Látogatásunkkor a mintegy 3,3 km

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. szakmai
útja a Szlovák Államerdészetnél
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hosszú tanösvényen 73 db ötletes isme-
retterjesztõ megálló volt kialakítva. Sajnos
az idõ szûke miatt a teljes útvonalat nem
tudtuk megismerni, de a megtekintett ál-
lomások a laikusok számára is érthetõen
mutatták be az erdészek munkáját.

A vacsorát szállásunkon Tále egyik
hoteljában fogyasztottuk el, majd sörö-
zés mellett idéztük fel az aznap látotta-
kat és hallottakat. 

A következõ nap reggel már izgatot-
tan vártuk, hogy a nap végén közelrõl is
megláthassuk a Magas-Tátra vonulatait.
De még elõtte a Liptóújvári erdészeti
üzem három kollégája (Ing. Katarína
Chválová; Ing. Peter Láni; Ing. Miroslav
Ondruš) várt bennünket, hogy megmu-
tathassa nekünk a Liptószentmáriai Erõ-
mû felsõ víztározóját, ahonnét mese-
szép panorámában gyönyörködhettünk.
A víztározótól leereszkedve a Fekete Vá-
gi Erdészet gazdálkodásáról tartottak is-
mertetõt, melybõl megtudtuk, hogy a
kétezres évek elején történt viharok csak
10-15 ezer m3 mennyiségû károkat
okoztak, de az Alacsony-Tátra Nemzeti
Park nem engedte feldolgozni a viha-
rokban kidõlt fákat. Ez óriási szúkárok-
hoz vezetett, az átlagos évi 50 ezer m3-
es fakitermelés helyett 6 éven át éven-
ként 120 ezer m3 egészségügyi termelést
hajtottak végre, amely most hatalmas fe-
lújítási és ápolási munkákat ró az erdé-
szetre. Az ismertetõt követõen az 1800-
as években épült, majd többször átépí-
tett kápolnát és a mellette álló fa harang-
lábat tekintettük meg, majd az újra- és
újra megeredõ esõ miatt egy rövid bu-
szos körút keretében mutatták be a terü-
letükön található állományokat és szak-
mai problémákat. Az ebéddel összekö-
tött búcsút követõen a gazdag cseppkõ
díszítésérõl híres Vazeci-barlangba láto-
gattunk el. A szállásunk elfoglalása elõtt
útba ejtettük a Liptói Falumúzeumot,
amely Liptó térségének népi építészetét
dokumentálja és a korábban ott élõk
mindennapjaiba enged bepillantást. A

tátralomnici végál-
lomásunk felé ha-
ladva a várva várt
Magas-Tátra csú-
csait a felhõk mind-
végig elrejtették
szemünk elõl, de
így is egy csodála-
tos nappal lettünk
gazdagabbak. 

Szá l lásunkon
reggel megtudtuk,
hogy az utolsó
elõtti napunkon
sem fogad kegyei-
be az idõjárás, pedig több olyan progra-
mot is terveztünk aznapra, amelyhez
egy kis szerencse nem ártott volna. Az
elsõ szakmai programot a Tátrai Nemze-
ti Park (TANAP) munkatársai szervezték
nekünk. A Magas-Tátrát bemutató rö-
vidfilmet követõen a TANAP múzeumát
néztük meg, majd azt követõen a tere-
pen Ing. Marián Šturcela, a TANAP mun-
katársa mutatta be csapatunknak a 2004
novemberében pusztító szélvihar által
gyökerestõl kidöntött, vagy derékba tört
erdõket. A szél által elpusztult erdõk he-
lyén örömmel láttuk, hogy megjelent, és
szépen fejlõdik az újulat (bár egyes he-
lyeken a széldöntést követõen fellépõ
erdõtüzek kissé visszavetették azt). A
mesterséges felújítást jegenyefenyõvel,
vörösfenyõvel, erdeifenyõvel, hegyi ju-
harral végzik, a lucfenyõ és a madárber-
kenye magától újul. Hosszú távú céljuk,
hogy a lucfenyõ fafajarányát a viharkár
elõtti 80%-ról 50%-ra csökkentsék. A dé-
lelõtti programot a TANAP Botanikus
Kertjének megtekintése zárta. A 3 ha-os
botanikus kert a nemzeti park területén
megtalálható növénytársulásokat mutat-
ta be. Az ebédet követõen az idõ is
jobbra fordult és az ég is tisztulni lát-
szott. A délutáni, Csorba tavi progra-
munk felé indultunk és bíztunk benne,
hogy a Tátra végre felfedi csúcsait, de a
tóhoz érve újabb felhõk érkeztek és az

esõ lába is egyre
jobban lógott. Fé-
lelmünk beigazo-
lódni látszott,
mert az esõ is
megeredt, oly any-
nyira, hogy az
Ótátrafüreden ter-
vezett siklóvasuta-
zásról rövid tana-
kodás után letet-
tünk, így Tátralom-
nici szállásunkra
elõbb érkeztünk
vissza.

A tanulmányutunk utolsó napján, jú-
lius 15-én hosszú út állt elõttünk. A ki-
adós reggelit követõen a Tátrától búcsút
véve indultunk aznapi elsõ úti célunk
Késmárk felé. A valamikori szabad kirá-
lyi város utcácskái ma is megõrizték a
város történelmi arculatát. A híres teljes
egészében fából épült Szentháromság
evangélikus fatemplomának, és az új
evangélikus templomban található kés-
márki születésû Thököly Imre mauzóle-
umának megtekintése után rövid sétát
tettünk a történelmi belvárosban, mely-
nek végén a Késmárki várat néztük
meg. Késmárkot követõen értünk Lõ-
csére mely 2009-tõl az UNESCO Világö-
rökség Listáján szerepel. A Szent Jakab
templom és a városháza, valamint az
õket körülvevõ patríciusházak által ha-
tárolt tér Lõcsét a legszebb városok kö-
zé emeli. Utolsó szlovák megállónk Kas-
sa városának megismerése volt. Az elõt-
tünk álló hosszú út miatt csak a város fõ-
terének, a Szent Erzsébet székesegyház-
nak, valamint a székesegyházban talál-
ható Rákóczi kriptának a megtekintésé-
re marad idõnk. A város éppen látogatá-
sunk napján ünnepelte a 700 éve zajlott
rozgonyi csatát, mely Károly Róbert or-
szágegyesítõ háborújának legjelentõ-
sebb csatája volt. Kassát elhagyva haza-
felé vettük az irányt, és Szombathelyre a
hajnali órákban érkeztünk meg. Csapa-
tunk a látnivalókban és élményekben
gazdag tanulmányi út végén azzal az el-
határozással tért haza, hogy a Felvidék-
re érdemes újra visszatérni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
segítségüket és a tartalmas programo-
kat az út fõ szervezõjének, az Ipolyerdõ
Zrt. munkatársainak – külön Tóth Gá-
bor gazdasági és termelési vezérigazga-
tó-helyettes úrnak – és Bakay László fel-
vidéki kollégánknak, valamint a Szlo-
vák Államerdészet munkatársainak a
baráti fogadtatást.

Markó András
Szombathelyi Erdészeti Zrt.

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK
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A tavalyi meghívásnak eleget téve, az
OEE Szombathelyi Helyi Csoportjának
tagjai tapasztalatcsere keretében a Vér-
tesi Erdészeti Zrt. vendégei voltak júni-
us 22-23-án.  A kétnapos út során a Vér-
tes és Gerecse erdõ- és vadgazdálkodá-
sával ismerkedhettünk meg.

A korábbi napok változatos idõjárása
ellenére 22-én napsütéses, szélcsendes
idõben volt részünk, amely a terepi prog-
ramok számára ideális. A Malomerdõ
Panzióba megérkezve, a házigazdák ne-
vében Kocsis Mihály vezérigazgató úr
köszöntött bennünket. (Õ egyúttal a He-
lyi Csoport elnöke is.) A baráti fogadta-
tás után vezérigazgató úr vetített elõadás
keretén belül mutatta be a Vértesi Erdé-
szeti Zrt. erdõ-, és vadgaz-
dálkodását, valamint fafel-
dolgozói és fûrészüzemi te-
vékenységét. 

Terepi programunk Ku-
binyi Balázs erdészeti igaz-
gató és munkatársai veze-
tésével a pusztavámi erdé-
szet területén található
Pusztavám 40 H erdõrész-
letben kezdõdött. A terüle-
ten öreg (120 éves) bükkál-
lomány található, a tenger-
szint feletti magasság 420
m. Az állományt 1991 óta
szálaló üzemmódban keze-
lik, kisebb belenyúlásokat
csak az újulat megjelenése-
kor végeznek. Konkurenci-
át a HJ és a MK fajok okoznak, de ez az
egész erdészet területén megfigyelhetõ.
A konkurens fajok miatt a terület két-
évente ápolást igényel. Az elnyújtott
szálaló vágás következményeként több
évtized alatt újítják fel az erdõt. 2003-
ban 80 m3, 2007-ben 30 m3, míg 2009-
ben 40 m3-es belenyúlást végeztek.

Rövid séta után érkeztünk meg a
Pusztavám 40 C1 erdõrészlethez, ahol
fafaj csere történt. Az eredeti állomány
59 éves volt, a fõfaj: 92%-ban LF. A gyö-
kérrontó tapló károsításának következ-
tében 2005-ben teljes fenyõpusztulás
következett be, amit tarvágás, teljes ta-
lajelõkészítés, majd KTT makkal vetés
követett. 4 q makk került elvetésre hek-
táronként. 2007-ben a terület egy ré-
szén a tölgyben csoportos pusztulás
ment végbe. 

A fiatal tölgyest elhagyva egy 9 ha-
os, 180 éves bükkös felé vettük az
irányt. A területen 1994-ben alátelepí-
tést végeztek az itt gyûjtött makk segít-

ségével, majd ezt követte 2003-ban a
véghasználat. Jellemzõ fafajok még a
gyertyán, a juhar és kõris. 

A Malomerdõ Panzióban elfoglaltuk
a szállásunkat, majd egy finom ebéd
után útnak indultunk. Következõ állo-
másunk a tatabányai parkerdõben talál-
ható Turul szobor, valamint Szelim bar-
lang volt, ahol Zakariás Éva mutatta be
a látnivalókat. A Turul szobor történetét
tekintve, a krónikák szerint Árpád vezér
seregével itt gyõzte le a bánhidai csatá-
ban Szvatopluk szláv fejedelem hadait
907-ban. Az 1896–os millenniumi ün-
nepségek tiszteletére kérték fel Donáth
Gyula szobrászt a szobor elkészítésére.
A szobor sorsa többször is veszélybe

került, megrongálták, lebontását tervez-
ték, de végül is ez nem következett be.
A Szelim barlang különleges természeti
képzõdmény: a 40 ezer éves barlangot
1930-ban kezdték feltárni, benne az õs-
ember kõbõl készült szerszámaira és
csontjaira bukkantak. 

A természeti értékek és látnivalók
megtekintése után az Agostyáni Arbo-
rétum felé vettük az irányt. Az arboré-
tum a Tatától 5 km-re, Agostyán határá-
ban, a Bocsájtó völgyben fekszik, alap-
vetõen fatermesztési kísérleti céllal léte-
sült. A telepítés alapját a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Agrártudományi
Osztálya által 1953-ban meghirdetett
„Honosítás alatt álló fás növények öko-
lógiai, élettani és rendszertani vizsgála-
ta” címû pályázat képezte. A kísérlet a
különbözõ fenyõfafélék elegyes és ele-
gyetlen állományszerû telepítésére irá-
nyult. A gyûjtemény területe 30,5 ha,
melybõl 0,2 ha a csemetekert. A bejárat-
nál található csodálatos székely kapu

Cs. Kiss Ernõ vezetésével készült. A sé-
tán kalauzunk Rozmann Hajnalka volt.
Az arborétum területét parcellákra osz-
tották fel, ahol 398 faj, illetve változat
tekinthetõ meg. A völgybe vezetõ utat
Chamaecyparis lawsoniana (oregoni
hamisciprus), illetve Thuja plicata (óri-
ástuja) hatalmas fái határolják.

Beljebb haladva láthattuk a Corylus
colurna (török mogyoró), és a Taxus
baccata (tiszafa) különbözõ változatait.
Elsétálva a tó mellett megcsodálhattuk a
Taxodium dusticum (mocsárciprus) és
Cunninghamia lanceolata (kínai szúrós-
fenyõ) parcellákat.

Az arborétumban található csemete-
kertben a tóból biztosítják szivattyús

rendszerrel a vízutánpót-
lást. A kertben tavasszal
220 kg B makkot vetettek
el, a csemeték növekedése
nagyon szép képet mutat.
Jelentõsebb mennyiségben
termelnek még dísznövé-
nyeket is, amit kereskedel-
mi célokra hasznosítanak.
Egyéb különleges fajok is
megtalálhatók az arboré-
tum területén, például: kí-
gyó luc, gömb tuja, cukor-
süveg fenyõ vagy épp a
szomorú gyertyán.  Sétán-
kat és ezt az eredményes
szakmai napot hangulatos
környezetben, a tó partján
finom vacsora követte,

majd a napot a házigazdáinkkal estébe
nyúló baráti beszélgetés zárta le. 

Másnap reggel városnézésre indul-
tunk Tata õsi városába. Elõször séta ke-
retében Rapp Andrea – a tapasztalatcse-
re egyik szervezõje – mutatta be a Cse-
ke-tó partján található angolkertet. A
kert – amely Tata egyik éke, az 1700–as
években létesült az Eszterházy család
jóvoltából. A tó mellett kis vízhozamú
források fakadnak, melyek különleges
klímát biztosítanak. A városnézés során
elhaladtunk a Harangláb, a Kapucinus
templom, majd pedig az Öreg-tó mel-
lett, közben nagyon sok érdekes dolgot
hallottunk házigazdáinktól a város tör-
ténetérõl. 

A tó partján elköltött hangulatos ebéd
után azzal búcsúztunk vendéglátóinktól,
hogy jövõre barátsággal várjuk õket Vas
megyébe, köszönjük és megpróbáljuk vi-
szonozni a szívélyes fogadtatást. 

Pityer Zsuzsanna
OEE Szombathelyi HCS

Tapasztalatcsere a Vértesben
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NEKROLÓG

Bakk József 
( 1956–2012)

Kapuváron született,
édesanyja helybeli
volt, édesapja belügyi
szolgálata révén került
ide és lett a város ren-
dõrkapitánya. A család
köztiszteletnek örven-
dett a kisvárosban.

Az általános iskolát
és gimnáziumot is itt

végezte. Érettségi után felvételt nyert az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Karára,
ahol 1975-ben, egyéves szegedi katonásko-
dást követõen kezdte meg tanulmányait.

Egyetemi éveiben jó társasági emberként
beilleszkedett az évfolyamba, kialakult bará-
ti köre megmaradt egész életében. Jó felfo-
gása, felkészültsége révén az akadályokat is
sorra leküzdötte, tudással felvértezve állha-
tott munkába 1980-ban  egyetlen munkahe-
lyén, a Kisalföldi Erdõgazdaságnál.

A Rábaközi Erdészetnél töltött másfél
évet gyakornokként, majd elsõ kinevezését
a Dél-hansági Erdészethez, fahasználati mû-
szaki vezetõ munkakörbe kapta 2002 január
1-jétõl. Az erdészetnél ekkortól kezdett ki-
cserélõdni a régi erdészgárda, a fiatal erdé-
szek elõször a fahasználatba voltak bevetve,
mint vágásvezetõk. Józsi érdeme, hogy
összefogta õket, nem csak a munkaterüle-
ten, de rendszeres sporttevékenységgel is. A
kispályás focicsapattal, tekecsapattal több
városi bajnokságot is nyertek. Nem mulasz-
tották el a névnapok közös ünneplését sem,
fokozatosan egy összetartó csapatot ková-
csolt munkatársaiból.

Szakmai munkájában fogékony volt az új
technikákra, a számítógéppel elõször barát-
kozott meg és a munkatársakat õ tanította be
a használatára. 

Az adminisztrációban mindig gyors és
precíz volt, hamar túltette magát rajta.

1997-tõl lett az erdészet vezetõje, össze-
tartó, jó felkészültségû csapatot vezetett,

akikre a cégvezetés mindig számíthatott. A
nagy elõdöktõl tanultakat továbbvitték,
mind az erdõmûvelés, mind a fahasználat te-
rén minõségi munkát végeztek. Új feladat-
ként jelentkezett a vadgazdálkodás, ezzel
teljesedett ki az erdészek munkája, a teljes
vertikumot gyakorolták az erdõkezelésben.

Magánéletében nem választott társat ma-
gának, szüleivel élt. Elõször édesanyját ve-
szítette el, innentõl beteg édesapja gondozá-
sa, felügyelete volt a fõ elfoglaltsága. 2007-
ben õt is elveszítette, így magára maradt, a
munkatársak számítottak a társaságának. 

A kapuvári erdészetek összevonásakor
nem számolt további munkájával a cégvezetés
az új egységben, a felajánlott központi munka-
kört pedig nem fogadta el. 2010 januárjától
megszûnt a munkaviszonya, innentõl jelentõs
anyagi tartalékaiból tartotta fenn magát. 

Munkatársai, barátai, ismerõsei 2012. au-
gusztus 31-én a kapuvári Szent Kereszt teme-
tõben vettek tõle végsõ búcsút, a családi sírhe-
lyen nyugszik.

Kóródi Sándor
OEE Gyõri Erdõgazdasági HCS. elnök

Szákovics Imre
(1948–2012)

1948-ban született
Fertõendréden, az ál-
talános iskolát itt vé-
gezte, ezt követõen
1963-tól fizikai állo-
mányban dolgozott
elsõ és egyetlen mun-
kahelyén, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Rába-
közi Erdészeténél.

1965-ben elvégezte  Szõcsénypusztán a
szakmunkásképzõ tanfolyamot, majd 1966-
68 között Ásotthalmon az erdészképzõt.

Elõször a Gyõri Erdészet Patkányosi ke-
rületében volt beosztott erdész, majd vissza-
került Kapuvárra. A termelõszövetkezeti er-
dõk kezelésére az erdõgazdaság gesztorsá-
gával létrejött integrációban szakirányító er-

dészként ténykedett. Nagy odaadással, kö-
rültekintéssel végezte a hozzá tartozó 25 tsz
adminisztrációját, a fakitermelések, fafelvá-
sárlások, erdõfelújítások szakirányítását.

1974-ben kötött házasságot, neje ezt kö-
vetõen az erdészet adminisztrációjában dol-
gozott. Elõször Osliban laktak, majd építke-
zést követõen 1982-ben költöztek Kapuvár-
ra. Leérettségizett, megszerezte az erdész-
technikusi képesítést. 

Ekkortájt egyre több tsz alkalmazott saját
erdészt a feladataihoz, az erdõgazdasági sza-
kirányítás talaját vesztette. 1985 októberétõl
jutott erdészkerülethez Imre, a Rábaközi Er-
dészet Iharosi kerületének volt erdésze
2009. januári nyugdíjba vonulásáig.

Munkássága idejére esett a nyár-anyate-
lep kialakítása dugványvágó, hûtõtároló, és
szociális épület megépítésével együtt. A ka-
rácsonyfatelepek felújítása, cseréje is folya-
matosan történt. 1997-tõl vadászterülettel is
rendelkezett az erdészet, az Iharosi köz-
pontban került a hûtõkamra elhelyezésre,
melyet szintén õ kezelt.

Munkáját mindig az alaposság, megbízha-
tóság jellemezte, a felmerült problémákat – a
mûszakiakat is – igyekezett önállóan megol-
dani, igazi ezermesterként. Emellett Kapuvár
közelsége okán gyakran keresték fel diákcso-
portok a kerületét, melyeket szakértõ módon
kalauzolt, ízes beszédét, tájszavait nagy élve-
zettel hallgatták. Az autóspihenõ és parkerdõ
fenntartása is állandó odafigyelést igényelt.

Nyugdíjas éveiben  a család körében fog-
lalta el magát, mindig talált teendõt, aztán
jött a betegség, az utolsó két évet ezzel
szemben harcolta.

Nem sajnáltatta magát, igyekezett meg-
könnyíteni a hozzátartozók életét, akik min-
dent megpróbáltak, hogy segíthessenek rajta.

2012 június végén adta fel a szervezete a
harcot a gyógyíthatatlannal szemben, roko-
nok, barátok, munkatársak, ismerõsök szá-
zai kísérték utolsó útjára július 5-én a Kapu-
vár-gartai temetõben.

Kóródi Sándor
OEE Gyõri Erdõgazdasági HCS. elnök

Javaslattételi felhívás a „Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” emlékérem adományozására

Az Országos Erdészeti Egyesület és a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága a sajtó azon képviselõi teljesítményének elismerésére, akik a magyar erdõkkel, a
magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos információknak kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyilagossággal közvetítik, „Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ” megnevezéssel emlékérmet alapított 2008-ban. A díj az idei évben is átadásra kerül. 

Az emlékérem odaítélésének fõbb szabályai:
– Az emlékérem kizárólag egyéni teljesítmény elismerésére szolgál.
– Évente egy darab emlékérem adományozható.
– Az emlékéremhez pénzdíj nem kapcsolódik. 
– Az emlékérmet az írott és elektronikus sajtó azon munkatársai, újságírók kaphatják, akik munkájuk során huzamosan és aktívan részt vettek a magyar

erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos kommunikációban, legyen az a médiában megjelenõ híradás, szakmai tartalmú mûsor szerkesz-
tése, tényfeltáró újságírás, erdész szakemberek kommunikációs oktatása. 

– Az elismerés alapja lehet életút, vagy egyedi kiemelkedõ teljesítmény. 

A díjazásra javaslatokat jogi és magánszemélyek egyaránt beküldhetnek a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága (1370 Budapest, Pf.: 345.), vagy az Országos
Erdészeti Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) részére, 2012. szeptember 18-ig, kizárólag írásos formában.
A határidõn túl érkezõ ajánlásokat nem áll módunkban elfogadni. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
– a javasolt személy részletes életútját, kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják az emlékérem adományozását, valamint 
– a javasolt személy fõbb adatait (adatlap letölthetõ a www.oee.hu és a www.nebih.gov.hu honlapokról).

Az emlékérem az „Erdõk hete” nyitórendezvényén kerül átadásra. 

Wisnovszky Károly, igazgató Zambó Péter, elnök
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Országos Erdészeti Egyesület
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AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

A Somogyszobon mûködõ Mocz és Társa Magánerdé-
szet Kft. 1996. december 1-jén alakult, fõ tevékenységi
köre a teljes körû erdõgazdálkodási termék-elõállítás
és erdõgazdálkodási szolgáltatás. A vállalkozás közel
1000 hektáron bejegyzett erdõgazdálkodó, és további
mintegy 6000 hektáron foglalkozik erdészeti szakirá-
nyítással. 

2007-ben határoztuk el, hogy az erdõk közjóléti szerepé-
nek erõsítésében is szerepet kívánunk vállalni, így elindítot-
tuk erdei iskola programunkat, megkezdtük a szükséges in-
frastruktúrák kialakítását. Elsõként az összesen 97 informáci-
ós felülettel rendelkezõ tanösvény-szakaszok és egy Pihenõ-
ház létrehozására került sor. Azóta folyamatosan történik az
alapok lerakása, a további tervek megvalósítása. 

Mostanra készültek el az Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási
Központ fontos bázis épületei, az újonnan épült központi épü-
let és a megújult Vackor Pihenõház. A létesítmények ünnepé-
lyes átadására 2012. július 20-án került sor. Soltész Miklós, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelõs államtitkára vágta át a nemzeti színû szalagot
az új épületnél. 

Az Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ fõ épületé-
nek beruházása az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
LEADER Fejezetének keretében igénybe vehetõ támogatás
segítségével valósult meg. Az épület 34 474 223 Ft támogatás-
sal készült el. A Vackor Pihenõház megújulása a Mocz és Tár-
sa Magánerdészet Kft. saját finanszírozásában történt meg.

Az ünnepélyes megnyitón László Diána, a magánerdészet
ügyvezetõ igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket. 

Mocz András, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdo-
nosa a magánerdõ közjóléti szerepérõl beszélt, hangsúlyozva
a gyermeküdültetés fontosságát. Kérte a döntéshozók segít-
ségét a források elkülönítésére, amelyet gyermekeink üdülte-
tésére lehet felhasználni.

Hangsúlyozta, hogy Európában és a világon mindenütt
szükséges az óvodás és iskolás korosztály számára biztosí-
tani legalább az egyszeri nyári táboroztatást. Továbbiakban
megköszönte a tervezõk és kivitelezõk munkáját, és min-
dazok segítségét, akik részt vállaltak a program megvalósí-
tásában. 

Soltész Miklós államtitkár beszédében kiemelte, hogy
egy erdei iskola megnyitóhoz kapcsolódó ünnep lendületet
ad egy közösségnek, egyúttal üzenete is van. Az iskola le-
hetõséget ad a nagyvárosi gyerekeknek arra, hogy megis-
merkedjenek az erdõ tiszteletével és szeretetével. Úgy véle-
kedett, az itt szerzett ismeretek a késõbbiekben is hatással
lesznek a fiatalokra. Meggyõzõdéssel állította, hogy a ma-
gyar vidék feltámasztásában kulcsfontosságúak a hasonló
kezdeményezések. Ez összhangban áll azzal a törekvéssel,
miszerint a somogyszobi Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási
Központ fontos bázis kíván lenni a térség környezeti és er-
dészeti nevelésben. 

Az oktatási központot Mocz András és felesége, Moczné
Szabó Erika az egykori iskola helyén álmodta meg. 

Eller János, Somogyszob község polgármestere méltatta a
beruházásokat és kiemelte az erdei iskola faluban betöltött
szerepét, továbbá történelmi áttekintést adott az ingatlan
elõdjérõl, amely valamikor katolikus népiskola volt.  

A régi épület menthetetlenné vált, Rónay György szavai
szerint azért, mert: 

„Ott, ahol Isten megengedi, hogy valami összetörjön, 
csak azért teszi, mert ott valami újat akar teremteni.”
Végül a polgármester úr meglepetésként a házigazdának

az erdei iskola helyén álló katolikus iskola arhív fotóját aján-
dékozta.

Ezután a somogyszobi általános iskola diákjainak mûsora
fokozta az ünnepi hangulatot.

Az impozáns építmény megtekintése után az ünnepélyes
átadó folytatásaként megnyitásra került a hangulatos erdei
környezetben épült Vackor Pihenõház is. A pihenõháznál
Rajnai Virág Éva, az erdei iskola vezetõje Mikszáth Kálmánt
idézte: 

„Aki az erdõ fáitól, a zuhogó pataktól és a vándorló fel-
hõktõl kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha
belõlük.” 

A magánerdészet dolgozói is azt szeretnék, ha a hozzájuk
ellátogató gyerekek az erdõ fáitól kérnék kölcsön a gondola-
tokat, megismernék az erdõ varázslatos világát, életközössé-
gét, az erdõért és a benne élõ vadért munkálkodó erdész és
vadgazdálkodó tevékenységét.

Programjaink felölelik többek között az erdei életközösség,
az erdõ és klíma, a fenntartható erdõgazdálkodás, a vadgaz-
dálkodás, az erdész munkája, a népi hagyományismeret és az
õshonos vad- és háziállatfajták megismerése témaköröket. 

Az iskola egész évben, a szünetek, a nyári vakáció és a ta-
nítási idõ alatt is programot kínál jelenleg az általános iskolás,
óvodás, késõbb pedig a középiskolás csoportoknak. 

A nap emlékére, a pihenõház mellett egykor álló vackorfa
helyére Eller János és László Péter, a magánerdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõje elültettek egy fiatal vadkörtefát.

A létesítményeket Borza Miklós atya, Somogyszob plébá-
nosa áldotta meg, hogy azok valóban az ide látogatók testi-
lelki épülését szolgálják.

Az oktatási központ kétszintes, központi fûtéssel ellátott
épület, amely 50 fõ befogadására alkalmas, 4 db 10-10 ágyas
szobával, 50 m2-es étkezõvel, és külön tanári szobákkal áll az
ide látogatók rendelkezésre. 

Az erdei iskola 2 ha-os kertjében kültéri foglalkoztató ad
helyet a szabadtéri oktatásra, kézmûves foglalkozások meg-
tartására. Az udvaron 250 folyóméter hosszú sétaút vezeti
körbe a látogatót az erdõ életét és erdészethez köthetõ tevé-
kenységeket bemutató Erdei Iskola Tanösvényen. A tan-

Somogyszobra hív az erdõ
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ösvény részeként hangulatos dísztó került kialakításra, amely
alkalmas a vízi élõvilág bemutatására. 

A jövõben a gyerekek mozgásigényének kielégítésére el-
készül egy focipálya és egy tornaösvény, valamint fûszer-
gyógynövény kert segíti majd az ismeretek bõvítését. A fõ-
épület melletti épületben zárt téri foglalkoztató helyiség és
egy kiállítás is helyet kap majd.

A Vackor Pihenõház 4, 8 és 10 férõhelyes, saját fürdõszo-
bával rendelkezõ szobákkal, 7 férõhelyes külön vizesblokkos
nyári szállással, 40 fõs étkezõvel, két kilátóval, fedett kültéri
foglalkoztatóval, bográcsozási- és sátorozási lehetõséggel és
játszótérrel várja a vendégeket. 

A pihenõház nem csak egyik szálláshelye lesz az erdei iskolá-
nak, hiszen innen indul a 6 km hosszú Vackor Erdei Tanösvény,
amelynek bejárásakor megismerkedhetünk az erdei viselkedés
kultúrájával, az erdõ növény- és állatvilágával, az erdõ fejlõdésé-
vel. A tanösvény bevezetõ szakasza a Keresztutat jeleníti meg.

Szintén a ház közvetlen környezetében található az alko-
nyati vadlesek színhelye, a 20 hektáros vadaspark.

A Vackor Pihenõháztól az erdészeti magánúton érhetõ el a
Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Esküvõ és Rendezvényter-
me és a Hárs Fogadó, valamint az erdei iskola program fontos
helyszíne a csemetekert, ahol a nagyobbak megismerkedhet-
nek majd az erdészeti szaporítóanyag-termelés folyamatával.

További oktatási helyszín a Somogyszobon található ma-
jorság, ahol õshonos magyar háziállatok bemutatóját láthat-
ják a gyerekek.

Az erdei iskola keretein belül térítésmentesen vehetnek
részt a csoportok a somogyszobi tájház, Vilma-ház megtekin-
tésében, valamint az ott zajló kézmûves foglalkozásokon, fel-
kereshetik a nagyatádi termál és strandfürdõt, lovaskocsiz-
hatnak, a helyszínek közötti közlekedéshez pedig rendelke-
zésre állnak az iskola kerékpárjai és autóbuszai.

Közjóléti beruházásainkkal hozzájárulunk a magánerdõ
rekreációs szerepvállalásához. Folyamatos célunk a magá-
nerdõ-gazdálkodás mûködõképességének javítása, társadal-
mi szerepének bõvítése. 

Somogyszobra hív az erdõ! Gyere!
Mocz András, Rajnai Virág Éva
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.

A barcsi DUNAKER
KFT. közel két évtize-
de szorgalmazza az
akác fafaj és a belõle
készült termékek
megismertetését, nép-
szerûsítését és piaci
elismertetését.

Új fejlesztésükkel
hasznos és szép távla-
tot kívántak nyitni a
magyarországi játszó-
tereket külföldrõl elá-
rasztó fém, impregnált
fenyõ és mûanyag ját-
szóeszközök mellett. 

A szabadtéri játé-
kok alapanyaga elsõ-
sorban akác, mely
mint „magyar fa” él az
európai emberek tu-
datában.

Az alakzatok és dí-
szítések hangulatát ha-
zai mûvész hangolta, a
szerkezetek gyártható-
ságát és mûködõképességet magyar mérnök tervezte, s a szelle-
mi terméket magyar munkáskezek építik élvezhetõ valósággá.

Így áll össze a MAGYAR TERMÉK, melynek gondolatiságá-
ért és megvalósításáért az országos pályázaton a Kiírók Taná-

csa döntése alapján a 2012. évben a vállalat elnyerte a Ma-
gyar Termék Nagydíj® kitüntetõ címet.

Az ünnepélyes díjátadásra a sajtó nyilvánossága elõtt 2011.
szeptember 4-én került sor az Országházban.

Magyar Termék Nagydíjas a DUNAKER Kft.



Országos Erdészeti Sportnapok, Szolnok
Idén a Tisza parti városban, Szolnokon
gyûltek össze a sportoláshoz, egészsé-
ges baráti vetélkedéshez és néhol a jó
értelmû „ádáz” sportküzdelemhez ked-
vet és energiát érzõ erdész kollégák és
az õket tömörítõ erdõgazdaságok, er-
dészeti hatóságok és a meghívott ven-
dégek csapatai. A NEFAG Zrt. szerve-
zésében lebonyolított idei sportnapok,
a versengés mellett elsõsorban ismételt
alkalom volt arra a Vándorgyûlés után,
hogy az egymástól távolabb dolgozó és
élõ szakmabeliek újra jókedvû és vi-
dám hangulatú rendezvényen találkoz-
hassanak egymással. Ennek néhány
pillanatát leste meg a teleobjektív len-
cséje. 

Kép és szöveg: Nagy László
(További képek:www.oee.hu) 
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Látogasson el

megújult honlapunkra!

Kemény munkára születtek
Ismerje meg a STIHL erejét!
A kertes házban élôk jól tudják: ahogy beköszöntenek az ôszi hónapok, a feladatok 
is  megsokasodnak a ház körül. Mindig jól jön a segítség! A STIHL termékei kemény 
munkára születtek! Legyen szó kertápolásról, tûzifa-darabolásról, 
kerítés- vagy fészerépítésrôl, biztos lehet benne, hogy 
a STIHL gépei könnyen megbirkóznak bármilyen kihívással!

Az akció idôtartama: 
2012. szeptember 1. – október 31.

Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár
XI. STIHL Országos Fakitermelô Bajnokság

2012. 09. 22.
Szigetszentmiklós

99 900,-
STIHL MS 211

AKCIÓS ÁR

AJÁNDÉK
PICCO DURO LÁNC!

52 490,-
STIHL MS 170-D

AKCIÓS ÁR

stihl hu

tûzifa-darabolásról,
ne, hogy
en kihívással!

AKCIÓS ÁR
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