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A harmadik oldal

M
inden rosszban van valami jó. Ennek a gondolat-
nak a kifejtését javasolta a Duna TV mûsorveze-
tõje a közmédia jégkárokkal foglalkozó tematikus

napjának egyik stúdióbeszélgetését tervezve. És valóban,
március legelején a magyar erdészek megtapasztalhatták,
hogy a mégoly lehangoló katasztrófának is lehet kedvezõ
hozadéka.

A hazai erdõk egy részét 2014 decemberében komoly
jégtörés érte. Ez a kár egyáltalán nem ismeretlen az ég-
hajlati viszonyaink között, a mostani jegesedés erõssége,
a közutak, belterületek és a kiemelt kirándulóhelyek érin-
tettsége miatt azonban nagyobb figyelmet kapott. A közér-
deklõdés felkeltésében szerepet játszott a kárral érintett er-
dõterületek kezelõinek folyamatos, naprakész kommuni-
kációja is.

Ebben a helyzetben érkezett a köztársasági elnök segít-
sége, aki társadalmi összefogásra felszólító nyilatkozatai-
val az egész ország ügyévé emelte a korábbi idõszakok-
ban jellemzõen csak az erdõgazdálkodás belsõ gondja-
ként megjelenõ erdõkár-helyreállítást. Az összefogás kere-
tében az elnök a közmédiához fordult, kérve az erdõket
ért károk és a felszámolásukra kezdett erdészeti munkák
bemutatását.

Így született az S.O.S. – Bajban az erdõ! címû tematikus
nap, amely a Duna TV ötórás adásfolyama mellett a köz-
média és más adók számos mûsorába is beemelte a nem-
zeti értéket jelentõ magyar erdõk és a teljes erdei ökoszisz-
témát kezelõ erdész képét. A mûsorfolyamban végre nem
csak az erdészszakma szûkebb körein belül beszélhettünk
õszintén a minket érintõ kérdésekrõl, amelynek eredménye-
ként eddig nem látott összefogás alakult ki az erdõkkel kap-
csolatban. Néhány nap alatt 45 ezer állampolgár tárcsáz-
ta a szimbolikus hozzájárulásokat fogadó telefonszámot.

Ez a széles körû támogatottság erõvel tölthet el bennün-
ket. Ha mi erdészként be tudjuk mutatni, hogy tevékenysé-
günkkel a társadalom javát szolgáljuk, számíthatunk a
társadalmat alkotó egyének és közösségek megértésére és
szolidaritására. Mindez természetesen felelõsség is. Kétség
sem férhet munkánk szakszerûségéhez, fenntartható célo-
kat szolgáló voltához. Nem vélt vagy valós ágazati érdeksé-
relmek ápolásán keresztül vezet az út az elfogadottsághoz,
hanem a napjainkban is valódi értékeket teremtõ munka
bemutatásának hitelessége az, ami megértésre talál.

Köszönjük mindazoknak, akik megajándékoztak ben-
nünket az elfogadottság és a támogatottság érzésével! Kö-
szönjük a terepi megjelenést havas esõben is vállaló köz-
társasági elnöknek, a mûsorokat egyre növekvõ kedvvel
összeállító és készítõ televíziós és rádiós kollégáknak, a
bíztató hívásokat és üzeneteket küldõknek. Köszönjük
mindazoknak, akik megmutatták számunkra, hogy min-
den rosszban van valami jó!

Lomniczi Gergely
fõtitkár
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Mottó: Az erdész mûszaki szakember, számol. Egy adott
szakmai probléma érzelmi megközelítése nem haladhatja

meg racionalitásának határait.

A következõ felsorolásban néhány, mai ismereteink szerint
negatív gazdasági kihatású elõírást gyûjtöttünk össze:

• a faállományok vágáskorának túlzó és indokolatlan
emelése,

• a természetes mag felújításra alkalmatlan állományok-
ban annak megkövetelése,

• a szakmai gyakorlat és a tudomány által kellõen nem
alátámasztott tömeges üzemmódváltás a folyamatos er-
dõborítás érdekében, 

• a hagyásfák és hagyásfacsoportok biológiai vágáskorig
történõ kötelezõ fenntartása,

• az elõírt fafajcserés szerkezetátalakítás nyomán a ter-
mõhely potenciális fatermõképességének elmaradó ki-
használtsága,

• technológiai korlátozások térben (egybefüggõ felújítás
alatt álló területek maximalizálása) és idõben (vegetáci-
ós idõszak alatti fakitermelések tilalma),

• technológiai korlátozások az alkalmazható módszerek-
ben (teljes talaj-elõkészítés, égetéses vágástakarítás,
vegyszerhasználat tilalma stb.).

A jelenség egyaránt tetten érhetõ a nemzeti védelem alatt
álló és az európai jelentõségû természet és élõvilág megõrzé-
sét szolgáló erdõterületeken (Natura 2000). Az említettek  kö-
zül néhány elem negatív gazdasági hatása vitatható. Különö-
sen annak tükrében, hogy az esetleg nyert ökológiai elõnyök
számszerûsítésével még adós a hazai erdészeti természetvé-
delem. Ismereteink errõl az oldalról is hiányosak.

A  Natura 2000 területeken az állapotfenntartást a magán-
tulajdonon elméletben és gyakorlatban is támogatják, így a
veszteség inkább csak az állami szektorban jelentkezik.

Arról se feledkezzünk meg, hogy az erdészeti jogszabá-
lyokban az állami és magántulajdonú területeken – például a
folyamatos erdõborítás üzemmódjainak tekintetében – eltérõ
a szabályozás. Az átalakítás üteme az állami tulajdonon köte-
lezõ lefolyású, míg a magánerdõkben csak opcionális elõírás.

A tulajdonos Magyar Államnak joga, hogy erdeinek minõ-

ségi megtartására, a természeti állapot megõrzésére és javítá-
sára, a közcélú erdõhasználatra vonatkozó elõírásait az általa
fenntartott gazdálkodó, kezelõ szervezetei révén (állami er-
dõgazdaságok) közvetlen (utasításos) és közvetett módon,
jogszabályokon keresztül érvényesítse. Ekkor a tulajdonos
valós, vagy vélt jövedelmet áldoz be valós vagy vélt közér-
dekbõl, mégpedig a közvagyon hozamából. Ez nem szakmai
kérdés. 

Ugyanakkor – részben a gazdasági elemzések, hatástanul-
mányok hiányában – sokszor nem érhetõ tetten a kellõ tuda-
tosság. A veszteségek ismerete nélkül folyik a döntés elõké-
szítése és a társadalom sem szembesül az általa elvárt erdõ-
kép és szolgáltatás elõállításának anyagi következményeivel.

A természetvédelmi korlátozás a nemzeti védelem alatt ál-
ló és a Natura 2000 erdõterületeken számos esetben a NNY
ültetvények SZNY, MÉ, vagy KST fõfajú állományokká való
kötelezõ átalakításában testesül meg. Megnõnek az erdõfelú-
jítási költségek és a vágásforduló (termelési ciklus) ideje,
adott esetben pedig számottevõen csökken az elérhetõ elõ-
és véghasználati árbevétel is. Ebbõl kifolyólag a termelés tõ-
kéjében, az erdei talaj hozadéki értékében, valamint az elér-
hetõ éves járadékban jelentõs veszteség keletkezik. 

A Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. és a NAIK-Erdészeti Tudo-
mányos Intézet közös munkában vizsgálta a természetvéde-
lem alatt álló folyó ártereken (Duna, Rába) és a Hanságban a
nemesnyárasok átalakításának gazdasági kihatásait, az átala-
kítás többletköltségét és a bekövetkezõ hozam (éves jára-
dék), valamint talaj tõkeérték-veszteségeket. Mindezt fajlagos
mérõszámban (Ft/ha, Ft/ha/év), mégpedig a termõhelyi mi-
nõség és a fafajok (NNY›SZNY, NNY›KST, NNY›MÉ) függvé-
nyében. Etalonként a folyó ártereken jó és közepes, míg a
Hanság területén közepes NNY állományokat vizsgáltunk 30
éves vágásfordulóval. A számításokat tételesen a következõ
esetekre végeztük el:

A. NNY, SZNY, MÉ és KST erdõfelújítások létreho-
zási költségértékének elemzése a termõhelyi jóság
és az alkalmazott technológiák függvényében. 

B. Az átalakítás közvetlen költségtöbbletének ki-
mutatása egy és azonos idõpontra vetítve, egységes
(elvárt) kamatláb alkalmazásával. 

C. A teljes termelési sor elemzése egységes kamatláb-
bal a fenti megoszlásban. Erdõgazdálkodótól származó
alapadatok az elõ- és véghasználatok szûkített terme-
lési költségei és elérhetõ árbevételei. A Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. üzemi gyakorlatából nem ismert vég-
használati fakészleteket részben az Országos Erdõállo-
mány Adattár (továbbiakban: OEA) elemzésére, rész-
ben fatermési táblákra alapozva határoztuk meg.

D. Az erdõtalajok hozadéki értékének számítása a
klasszikus erdõértékelésnél használt módosított Faust-
mann-féle képlet szerint az összes vizsgálatba vont fa-
fajra és termõhelyre. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ÖKONÓMIA

A nemesnyár-állományok fafajcserés 
átalakítása I.

Gazdasági következmények a természetvédelmi oltalom alatt álló erdõterületeken

Nagy Imre – tudományos munkatárs, NAIK ERTI Ökonómiai Osztály

Pap László – vezérigazgató-helyettes, KAEG Zrt.

A természetvédelmi oltalom következtében elõírt korláto-
zások, azok indokoltsága és végrehajtásuk pénzügyi kö-
vetkezményei a jelenkori erdészeti szakma egyik legvita-
tottabb kérdésköre. Az erdõgazdálkodókat korlátozások
érik térben és idõben, mennyiségekben és a választható
gazdálkodási cselekményekben, technológiákban, mûve-
leti elemekben egyaránt. Ennek nyomán bevételeik elma-
radnak a lehetségestõl, vagy költségeik megnõnek, vé-
geredményben az elérhetõ hozam csökken, elmarad a ter-
mõhely potenciális képességétõl.
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E. A termõtalaj mint a termelés tõkéjének érték-
vesztése az átalakítás következtében. 

F. Az éves járadékveszteségek kimutatása. Ennek
során állománytípusonként a vágásfordulónyi kiterje-
désû és szabályos koreloszlású üzemet modelleztük.

Valamennyi kidolgozott mutató fajlagos érték. A valós té-
maköri területi kiterjedéseket nem vizsgáltuk. Amellett az er-
dõgazdálkodó – különösen egy erdõtervi cikluson belül – vi-
szonylag nagy szabadságfokkal rendelkezik a „vágom vagy
nem vágom” szakmai kérdésre adható válaszban, így az át-
alakítás ütemét meghatározhatja az egyéb gazdasági körül-
mények eredõjeként is. 

I. Az erdõfelújítás költségeinek kimunkálása
Amikor fafajcserével élünk, gyakran többletköltségünk kelet-
kezik, ráadásul új technológiai megoldásokat kell keresnünk.
A mûveleti elemek indokoltsága, a szükséges és elégséges rá-
fordítás meghatározása még a gyakorló szakemberek számá-
ra is komoly feladat. Ennek tipikus példája a NNY leváltása
SZNY fafajra a Hanságban, ahol kérdésként merült fel, hogy
a megszokott teljes talaj-elõkészítés költségeit elviseli-e a
SZNY gazdálkodás, illetve a csemetés megfelelõ növekedésé-
nek érdekében indokolt-e ilyen szintû ráfordítás.

Az eltérõ termõhelyek eltérõ megoldásokat kívánnak. A
folyó ártereken a gyakori elöntések, a mozgóvíz miatt az I. ki-
vitel és az ápolások során csak minimális talajbolygatás kép-
zelhetõ el. Ezzel szemben az erdõ fenntartása érdekében a
pangó vizes Hanságban, szélsõ esetben, a bakhátkészítés
sem kizárt. 

Mindkét fõ tájegységet a vízhatásos termõhelyek jellemzik,
ennek megfelelõen az üres vágásterületek azonnali gyomo-
sodása várható és a teljes felújítási ciklusban is erõs gyom-
konkurenciával kell számolni. Az elõzõbõl következõen a
gazdálkodó a lehetõ legrövidebb idõ alatt a befejezés mûsza-
ki feltételeinek a megteremtésében érdekelt. A cél elérését a

véghasználatot követõ azonnali felújítás, a méretes szaporító-
anyag, a rendszeres és intenzív ápolás, a minél gyorsabb
záródás szolgálhatja.  

Kérdésként merül fel a vadkár is. Ennek megelõzési költ-
ségeit nem építettük be a számításokba, mert az erdõgazdál-
kodó üzemi vadászterületén az külön ágazat, idegen vadgaz-
dálkodónál pedig a megelõzési költséget feléje érvényesíteni
lehet és kell is. Amellett gyakorlatilag valamennyi állomány-
típus vadkárérzékeny, így ebbõl költségkülönbségek a fafaj-
váltáskor nem származnak.

A különbözõ állománytípusok is más és más erdõfelújítási
technológiát igényelnek. Ez azzal is jár, hogy a ráfordítások a
különbözõ idõpontokban nagyon eltérõek. Az összehasonlít-
hatóság érdekében az erdõfelújítások elfogadható és reálisan
el is érhetõ idõintervallumát egységesen 6 évben határoztuk
meg. Maradhatnak ugyan hozammal nem ellensúlyozott költ-
ségek egyes esetekben (pl. KST állományok elsõ tisztítása),
azonban a meghatározó költségtételek tekintetében a 6 év jó
összehasonlítási alapnak tekinthetõ. Nem mellesleg ez az
idõszak a gazdaság oldaláról is belátható léptékû, például
módot ad a szükséges pénzügyi elhatárolásokra.

A különbözõ idõpontok eltérõ befektetéseit 4%-os alkal-
mazott kamatláb segítségével valósítottuk meg. A többlet-
költséghez szükséges források esetleg forgóhitelbõl finanszí-
rozva ennél magasabb kamatlábat is indokolnának, míg a
véghasználat eredményébõl rendelkezésre álló fedezet banki
befektetési kamatlába talán ennél alacsonyabb. A 4% a NNY
gazdálkodás belsõ kamatlábához közelít, de egyben megfe-
lel az egyezményes erdészeti kártérítési kamatlábnak is. Az is
szempont, hogy a vizsgált kérdés eredményeinek tekinteté-
ben az abszolút értékeknek nincs meghatározó jelentõsége.
Kifejezetten az összehasonlítás, a különbségek (többletkölt-
ségek) kimutatása a cél.

A számítások során minden költség áfamentes vállalkozói
díj. Támogatásokat sem vettünk figyelembe, mivel ezek ál-
landóan változnak és gyakran szektorfüggõk. Az eltérõ gaz-
dasági környezet miatt az azonos mûszaki paraméterû be-
avatkozások költségszintje is eltérhet kisebb mértékben a
Hanságban és a folyók árterén.

Nem mehetünk el a közvetett, az általános, az úgynevezett
üzemirányítási költségek kérdésköre mellett sem. Ez az erdõ-
gazdálkodásban igen jelentõs tétel. A költségnemet ebben a
számítási módban a szûkített önköltség %-ában célszerû fi-
gyelembe venni.  Az ERTI 2014-ben végzett, 42 erdõgazdál-
kodót és mintegy 144 000 ha területet érintõ reprezentatív fel-
mérése szerint az általános költségek a szûkített költségek
30%-át is elérhetik (esetleg azt meg is haladhatják).

Mindezek szerint az erdõfelújításoknak a 6. év vé-
gére vetített létrehozási költségértéke:

ÁKÉ= C1*1,0p6+C2*1,0p5+C3*1,0p4+C4*1,0p3+C5*1,0p2+
C6*1,0p

ÁKÉ: az állomány költség szerinti értéke 6 éves korban
p: kamatláb (egységesen 4%)
C1...C6: az erdõsítés és nevelés költségeinek különbözõ

években felmerült elemei (30% általános költséggel
növelt önköltség)

A számítások során, szintén egyezményes módon, a fel-
merülõ költségeket mindegyik év elején vettük figyelembe,
így az elsõ évben felmerülõ költségeket 6 évig, a 6. évben fel-
merülõket pedig 1 évig tõkésítettük 4% kamatlábbal. Értelem-
szerûen, a fafajcserés szerkezetátalakítás azonos idõpontra
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vetített többletköltségei a különbözõ kombinációk összeha-
sonlításával mutathatók ki. Ez az erdõgazdálkodó vesztesége.

Az erdõfelújítások 10 változatát értékeltük. NNY és SZNY
mesterséges, ártérre jó és közepes, míg a Hanságban közepes
termõhelyekre. KST fafajnál az ártér jó termõhelyeire, míg MÉ
mesterségest a Hanság közepes termõhelyein. A késõbbi szá-
mításokhoz a MÉ tuskósarj- és SZNY gyökérsarj-felújítás tech-
nológiai sorait is összeállítottuk.

II. Az erdõtalajok hozadéki értéke
A kötelezõ átalakítás nyomán a termelés szinte minden eleme
megváltozik. Nõ a vágáskor,  emelkednek az erdõfelújítási
költségek, csökken az árbevétel. Ezek eredõjeként csökken
az erdészeti termelés tõkéjének, az erdei talajnak a hozadéki
értéke, mert a termõhely potenciális fatermõ- és egyben ér-
téktermelõ képességét nem használjuk ki.

A klasszikus erdõértékelési számításokban az erdõ talajá-
nak hozadéki értékét mint egy örökösen ismétlõdõ korszaki
(vágásfordulónyi) járadék tõkeértékét a módosított Faust-
mann képlet segítségével számoljuk ki.1

THÉ: az erdõtalaj hozadéki értéke
V: a kitermelési költségekkel csökkentett véghasznála-

ti árbevétel
B: az „a” illetve a „q” évben végrehajtott elõhaszná-

lat árbevétele kitermelési költségekkel 
f: a vágásforduló éveinek száma
p: a kamatláb az erdészeti gyakorlatban általáno-

san alkalmazott írásmóddal 
C: az erdõ létesítési költsége
N: az „r” évben keletkezõ mellékhasználatok tiszta

hozama
z: a felújítási ciklus hossza (esetleg az összes erdõ-

mûvelési költség keletkezésének idõtartama)
K: az igazgatási költségek tõkeértéke 

k:  a területegységre esõ éves állandó költségek
Az elérhetõ árbevételeket a választéktól függõ paritások-

ból levezethetõen lábon álló árra számítottuk át. Valamennyi
költség és árbevétel áfa-mentes érték. 

Az alapadatok a KAEG Zrt. üzemi gyakorlatából származ-
nak. Jól tetten érhetõ, hogy a termõhely sajátossága azonos
fogalmakra is eltérõ mennyiségi paramétereket keletkeztet-
het. Más kategória például a Hanság és a folyó árterek köze-
pes NNY termõhelye, állománya.

Értelemszerûen, a vágásforduló az erdõtervezés során
meghatározásra kerül. Közgazdasági értelemben sajnálatosan
nemcsak a fafajváltás terheli a termelést, azon felül a „termé-
szetvédelmi célokból” következõen a nemesnyárasokat le-

váltó SZNY, MÉ és KST állományok tervezett vágáskora is túl
magas, a biológiaihoz közelítõ, de legalábbis nagyon meg-
emelt. 

Különösen a SZNY 60 évre tervezett vágáskora kérdéses al-
kalmazhatóságú. A fafaj idõsebb állományai erõsen kiritkul-
nak, a folyónövedék negatív értékû, az egészségi állapot le-
romlik és a faanyag értékvesztése is igazolható. Ezek a tények
az OEA elemzésével egyértelmûen bizonyíthatók. 40-45 év al-
kalmazásával a gazdasági veszteségek is kisebbek lennének. 

A számítások során figyelembe vett tervezett vágáskorok (f)

Gondot okozott a várható véghasználati fatérfogat megha-
tározása az üzemi gyakorlatban nem fellelhetõ, magas vágás-
korral tervezett SZNY állományoknál. 60 éves korig fõállo-
mány-adatokat csak a Palotás Ferenc-Szodfridt István-féle
(1971) fatermési tábla2 tartalmaz. A valósághoz sokkal jobban
közelítõ Rédei Károly-féle (1993) fatermési tábla3 azonban
nagyon helyesen csak legföljebb 45 éves vágáskorig terjed ki.

A várható értékeket (VH m3/ha, D1,3, H) végül az OEA 40-
60 éves korfok közötti SZNY állományainak elemzésével,
mégpedig regresszióanalízissel határoztuk meg. Alapadat-
ként jó termõhelyûnek a II. FTO-ba sorolt állományok, míg
közepes termõhelyûnek a III-IV. FTO-ba sorolt állományok
számsorait használtuk fel.

Hasonlóképpen, mivel a partner erdõgazdálkodótól nem
rendelkeztünk KST adatokkal sem, a dr. Kiss Rezsõ–dr. Somogyi
Zoltán–Juhász György-féle (1985)  fatermési táblából a jó ártéri
tölgyes (KST II-III. FTO) véghasználati paramétereit a követke-
zõkben határoztuk meg: D1,3  47 cm, H 28 m, VH 444 br.m3/ha.

Valamennyi vizsgált állománytípus vágásos, mégpedig tar-
vágásos üzemmódú. Részben más kezelési formára nemigen
alkalmasak (NNY, SZNY, MÉ), részben a folyó ártéren még
nincs kidolgozott módja a természetes mag tölgy felújításnak
sem (gyomkonkurencia), nemhogy a tölgy szálaló erdõnek.

A talajérték-számításoknál abból indultunk ki, hogy az át-
alakítás utáni elsõ állomány ugyan mageredetû, de a folya-
matos gazdálkodásban a SZNY fafajnál a felújítás megszokott
módja a gyökérsarjaztatás, míg a Hanság sokszor vízzel borí-
tott, de minimum felszínig nedves termõhelyein a MÉ-t tuskó-
sarjról újítjuk fel.

Az eltérõ vágáskorok indokolhatták volna eltérõ kamatlá-
bak alkalmazását is, de a korrekt összehasonlíthatóságért
egységesen 4% választott kamatlábat alkalmaztunk. Gyenge
termõhelyeken és hosszú vágásfordulónál a viszonylag ma-
gas alkalmazott kamatláb miatt elõfordulhat akár negatív ho-
zadéki talajérték is. Ez nem feltétlen veszteséges gazdálko-
dást takar, csak a termelés belsõ kamatlába nem éri el az al-
kalmazottat. Mivel az adatot összehasonlításra használjuk fel,
ezért ennek különösebb jelentõsége nincs. 

A matematikai modellben a talajértéket mint tõkeérték
kezdõértékét határozzuk meg. Ez azt is jelenti, hogy a vég-
használat éve a 0. év, azaz az erdõfelújítás költségeit (az el-

1 Márkus László – Mészáros Károly, Erdõérték-számítás, Az erdõértéke-
lés alapjai, Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1997., 100.o.

2 Palotás Ferenc – Szodfridt István (1971) Der holzertrag der weiss- und
graupappel-bestande. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.67/II:185-194.

3 Dr. Rédei Károly (1993) A fehér (Populus alba) és a szürke nyár (Po-
pulus canescens) termesztésének és fejlesztésének lehetõségei Ma-
gyarországon (benne: Duna-Tisza közi fehér és szürkenyárasok fater-
mési táblája) Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.82-83/2:345-352.

Fafaj és Tájegység és a termõhely
állományjelleg minõség a NNY szerint 

Hanság folyó árterek 
közepes TH közepes TH jó TH  

év  
NNY 30 30 30 
SZNY gyökérsarj 60 60 60 
MÉ tuskósarj 70 
KST mageredetû 110
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sõ pozitív beleavatkozási szaldóig) arra az idõpontra disz-
kontáljuk és a véghasználat hozamából levonjuk. Mindeköz-
ben a pozitív hozamú beavatkozásokat (elõhasználatok) a
vágásforduló évére halasztjuk és a véghasználat hozamához
hozzáadjuk. Ez egy pozitív szemléletû megközelítés. Minden
vitatott elméleti alapjával együtt sem ismerünk lényegében
más számítási módszert, még ha ezen finomíthatnánk is. A
melléktermékbõl származó hozam csak elméleti jellegû,
mostani számításainkból ez az elem kiesett.

A matematikai formulában az üzemirányítás fajlagos költ-
ségeit a már említett 2014. évi országos felmérésünk nyomán
15 000 Ft/ha/év tételben vettük figyelembe. Az általunk a
tárgykörben végzett elemzés kifejezetten az erdõmûvelés, fa-

használat és a primér fatermékek kereskedelméhez hozzá-
rendelhetõ általános költségekre vonatkozott. Az üzemi gya-
korlatban ehhez még hozzáadódhat a vadgazdálkodás, a
közjólét, a mag- és csemetetermelés, a fafeldolgozás, az erdei
iskolák stb. vonatkozó költsége.

Az értékelés teljessége érdekében – bár a fafajváltástól füg-
getlen változó – a vadászati jog örökös megváltási értékét is
beszámítottuk a talajértékbe. Ez logikailag is helyes (egyfajta
„melléktermék”) és értékelése jogilag is megalapozott. Az
1996. évi LV. tv. a vadászati jogot a termõföld tulajdonához
köti. A vadászati haszonbérletbõl származó jövedelem örö-
kös éves járadék, aminek a tõkeértéke emeli a talajértéket. A
számítás során a jelenlegi évenkénti díjtételt mint hozam tõ-
keértékét állapítjuk meg a használt kamatláb alkalmazásával. 

VjmÉ: a vadászati jog örökös megváltásának tõkeértéke
D: az évenkénti díjtétel
p: az erdészeti kamatláb 

A termõhelytõl és tájegységtõl függetlenül alkalmazott vadá-
szati bérleti díj 1 000 Ft/ha/év. A kamatláb természetesen itt is 4%.

Értelemszerûen, a talaj mint a termesztés tõkéjének érték-
vesztése a különbözõ kombinációk összehasonlításával mu-
tatható ki. Ez viszont a tulajdonos Magyar Állam vesztesége,
nem pedig az erdõgazdálkodóé.

Lektorálta: dr. Schiberna Endre és dr. Marosi György
Képek: Nagy László

(Folytatjuk)

M E G H Í V Ó
Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!

Barátsággal köszöntöm Önöket az Országos Erdészeti Egyesület 146. Vándorgyûlésének Szervezõbizottsága nevében! Fogadják
szeretettel meghívásunkat a Kaposvárott, 2015. június 26-27-én megrendezésre kerülõ – mondhatjuk – Kárpát-medencei er-
dészszakmai találkozóra!

Örömmel vettük át Sopronban az egyesületi zászlót annak jelképeként, hogy 1960 és 1993 után idén ismét vendégül láthassuk
tagtársainkat, az erdõ iránt elkötelezett és érdeklõdõ közönséget szûk határainkon belülrõl és kívülrõl egyaránt. Célul tûztük ki,
hogy széles tevékenységi körünk és az otthonunkat jelentõ környezetünk olyan keresztmetszetét mutassuk meg programjainkon
keresztül, mely feledhetetlen élménnyé és hasznossá is teszi a részvételt.
A rendezvény bázisa a Kaposvári Egyetem. A programok – egy kivételével – a zselici tájhoz, Kaposvárhoz és a Deseda-tóhoz kö-
tõdnek.
A Zselicben folytatott gazdálkodás egyértelmûen reprezentálja a jelenkori erdõgazdálkodás kiemelt szakmai és társadalmi kihí-
vásai jelentette feladatokat. Reméljük, hogy a zselici szakmai programok számos aktuális szakmai, társadalmi kérdésre adnak
választ. A lábodi kirándulással betekintés nyerhetõ a híres revír jelenébe, a kaposvári barangolás pedig kulturális kitekintéssel
gazdagítja a részvevõket.
Bízom abban, hogy az együtt töltött idõ alatt mindnyájan új ismeretekkel, élményekkel gazdagodunk!
Kérem, hogy vigyék magukkal a somogyi erdõk és erdészek üzenetét, melyet a rendezvény mottójának választottunk, „értékte-
remtõ erdõgazdálkodás” folyik Somogyban!

Az elmúlt évek vándorgyûléseinek gyakorlatát követve a találkozót közvetlenül megelõzõen rendezik az „Év Erdésze 2015” ver-
senyt, amelynek eredményhirdetésére hagyományosan, az egyesület ünnepi közgyûlésén kerül majd sor a Kaposvári Egye-
temen. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk Kaposváron!

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Barkóczi István
elnök, 146. Vándorgyûlés Szervezõbizottság

„értékteremtõ erdõgazdálkodás”
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Az elmúlt enyhe telek és a dús vegetá-
ciót eredményezõ tavaly nyári idõjárás
a mezei pocok tömegszaporodásához
vezetett az ország számos pontján. Az
ezzel kapcsolatos híradások leginkább
a mezõgazdaságban bekövetkezett ká-
rokról szóltak, ugyanakkor a Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt.-nek elsõsor-
ban a Tamási Erdészetében, az erdõsí-
tésekben is súlyos károkat okoztak a
rágcsálók.

Az erdõsítésekben nem is olyan egysze-
rû a pocokkár elõrejelzése és felismeré-
se, kártétele a felületes szemlélõ elõtt
könnyen rejtve marad. Jellemzõ károsí-
tása, hogy a csemeték fõgyökerét a
gyökfõ alatt 3-4 cm-rel teljes egészében,
vagy részben átrágja, illetve a vastagabb
gyökérzetrõl és a gyökfõrõl a háncsot
lehámozza, elfogyasztja. 

A károsítás akár az 5-6 éves erdõsíté-
sekben is számottevõ lehet, nem egy he-
lyen a 2,5-3 cm átmérõjû gyökfõvel ren-
delkezõ csemetéket is elrágják. A megrá-
gott csemeték az elsõ jelentõsebb csapa-
dék hullásáig vagy szélnyomás bekövet-

keztéig állva maradnak, a magasabbak
esetleg kissé megdõlnek, távolabbról
nézve akár azt is gondolhatjuk, hogy min-
den rendben van. A szél és a csapadék a
fejlettebb méretû károsodott csemetéket
eldönti, a fiatalabbak ugyanakkor to-
vábbra is a helyükön maradnak. Akkor
derül ki, hogy baj van, ha a járatok köze-
lében lévõ csemetéket megfogjuk és
meghúzzuk, mert az elrágott csemeték
könnyedén kimozdíthatók. A járatok
mesterséges erdõsítésekben a sorokat kö-
vetik, természetes újulatokban egy-egy
foltot lefedõ hálózatot képeznek, ahol
gyakorlatilag minden csemete károsodik. 

A károsodott csemeték nagy része
életképtelen, mert gyökérfelületüket
gyakorlatilag teljes egészében elveszí-
tették. Jelentõs ugyanakkor azon cse-
meték száma is, amelyeknél a károsítás
a gyökérzet részleges elvesztésében,
vagy a gyökérzeten, gyökfõn tátongó
nagy felületû sebekben nyilvánul meg. 

Mi lesz ezekkel a csemetékkel? Úgy
tûnik, ebbe nagy beleszólása lesz az el-
következõ néhány év idõjárásának. Erõs
nyári aszályok esetén el fognak pusztul-
ni, kedvezõbb idõjárásban egy részük
túlélheti a károsítást. Sorsuk tehát az idõ-
járástól függ, ami az elmúlt 8-10 év ta-
pasztalatait tekintve nem túl biztató.

A Tamási Erdészet erdõterületei
nagyrészt a kocsánytalan tölgyes klímá-
ba tartoznak, vagy lassan inkább csak
tartoztak. Az elmúlt évtizedek jól követ-
hetõ tendenciája az éves csapadék
csökkenése, eloszlásának változása, il-
letve az aszályos napok számának
emelkedése. Ezeket figyelembe véve az
erdõterületek jelentõs részét mára sok-
kal inkább az erdõsztyepp klímaosz-
tályba sorolhatnánk, de legalább is a
két klímaosztály határán állnak. Ez a
klimatikus változás lehet részben oka a
mezei pocok túlszaporodásának is, ha-
sonló nagyságrendû károkozása még
nem fordult elõ a térségben. Lokálisan
kisebb, néhány tized hektáros foltok-
ban volt már rá példa, de jelenleg nem
errõl van szó. Mostanra mintegy 250 ha
erdõsítésben keletkezett jelentõs kár, a
károsítás mértéke az elõzetes becslések
alapján több helyen meghaladja az
50%-ot. További 50 hektáron fennáll a
veszélye a károsításnak, ezeket foko-
zottan figyeljük, ha kell, beavatkozunk.

A további károsítás megakadályozá-
sára vegyszeres védekezésbe kezdtünk,
Redentin 75 RB rágcsálóirtó szerrel ke-
zeljük az érintett területeket. A védeke-
zés kézimunkaigénye nagy, hiszen a
szert a lakott járatokba kell behelyezni
és betaposni, hogy más állat ne férhes-
sen hozzá. Igyekszünk minden rendel-
kezésre álló kapacitásunkkal erre a fel-
adatra összpontosítani, így a kedvezõt-
len idõjárás ellenére az érintett terület
több mint 80%-án már elvégeztük a
szükséges védekezést.

A kár nagysága várhatóan a lombfa-
kadás után lesz pontosan megállapítha-
tó, amit késõbb a nyári csemetepusztu-
lás adataival kell pontosítanunk. Azt
azonban már most is kijelenthetjük,
hogy az eddig károsított területek jelen-

SZAKMAI MINDENNAPOK

Rendkívüli pocokkárosítás a gyulaji erdõkben

Fontos idõben felkészülni 
a hatékony védekezésre!

2014-ben az utóbbi évek egyik legjelentõsebb mezei pocok (Microtus arvalis) gradációja
alakult ki Magyarországon. Az ország több megyéjét is érintõ rendkívüli helyzetben régóta
nem látott mértékû fertõzöttség, súlyos kártétel következett be. A tavalyihoz hasonló, ked-
vezõ környezeti feltételek esetén idén is komoly kockázatot jelenthetnek a rágcsálók, így
ajánlatos idõben felkészülni a hatékony védekezésre, a kármegelõzésre.

Ennek érdekében a növényvédelmi hatóság az alábbiakra hívja fel a gazdálkodók fi-
gyelmét.
• A veszélyeztetett területeken a szakmai elõírások alapján haladéktalanul mérjék fel a 

fertõzöttséget, a továbbiakban pedig rendszeresen kövessék nyomon a károsító 
egyedszámának alakulását.

• Kiemelten ügyeljenek azokra a területekre is, amelyeken az elõzõ évben nem volt me-
zei pocok kártétel.

• A késõbbi károk megelõzése érdekében kellõ idõben hajtsák végre az indokolt védekezést.
• A felméréshez és a védekezés elvégzéséhez szükség szerint vegyék igénybe növény-

orvos, növényvédelmi szakember irányítását.
A védekezési módszereket az integrált növényvédelem elvét követve célszerû megvá-

lasztani. Hazánkban jelenleg három készítmény [Arvalin LR (40 g/kg cink-foszfid), Polyta-
nol (280 g/kg kalcium-foszfid) és Delu (800 g/kg kalcium-karbid)] rendelkezik engedéllyel
a mezei pocok elleni védekezésre, melyek kizárólag a járatok nyílásába helyezve alkal-
mazhatók. A tavalyi tapasztalatok azt mutatták, hogy a kockázatcsökkentõ intézkedések
maradéktalan betartásával a Redentin 75 RB használata nem jelent elfogadhatatlan koc-
kázatot, így – a károsító-helyzetre való tekintettel – a növényvédelmi hatóság idén is kiad-
ta szükséghelyzeti felhasználási engedélyét.

A mezei pocok elleni védekezés – mint nagy kártétellel fenyegetõ kártevõ elleni véde-
kezési kötelezettség – minden földhasználónak kiemelt feladata!

NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
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tõs részén lesz szükség
az elsõ kivitel részbeni,
vagy teljes megismétlé-
sére, a fennmaradó te-
rületen pedig komoly
pótlási feladatokkal kell
számolnunk és az sem
kérdéses, hogy mindez
az ápolási feladatainkat
is több évre befolyásol-
ja. Még nem tudjuk,
hogy mikor csökken ar-
ra a szintre a populáció
nagysága, amikor a pó-
tolt csemete, vagy makk
nem „pocokeleségként”
végzi. A vegyszeres ke-
zelés eredményességét
és a létszám változását
mintaterületek kijelölé-
sével igyekszünk követ-
ni, ez alapján dönthe-
tünk a károk felszámo-
lásának kezdetérõl.

A Gyulaj Zrt. az el-
múlt években hatalmas
átfogó munkába kez-
dett a nemzetközi hírû
gyulaji vadászterüle-
tén, mely erdeit tekint-

ve is csodálatos szépségû. A vadállo-
mány létszámának és összetételének
optimalizálása úgy valósul meg, hogy
védjük a dámpopuláció óriási geneti-
kai értékét és megmaradjon a vadász-
tatás sikeressége, miközben figyelem-
be vesszük a terület élõhelyi adottsá-
gait, távlati fejlõdését is. A vadeltartó
képességet a vadföldmûvelés és a le-
gelõgazdálkodás fejlesztésével együtt
teremtjük meg, de az élõhely javítása
mellett nem elhagyható a saját terme-
lésû abrak, és szálas takarmány eteté-
se sem. Mindez azt a célt is szolgálja,
hogy megvalósuljon „az erdõ és a vad
harmóniája”, ami az erdõgazdaság
szlogenje is. A korábbi évtized erdõ-
mûvelési hibáinak javítása és a sikeres
erdõfelújítás elérése ugyancsak jelen-
tõs erõket és sok pénzt igényelt. Saj-
nos a Tamási Erdészet erdõfelújításait
érintõ, soha nem látott mértékû po-
cokkár felszámolása nagy erõpróba
elé állítja a Gyulaj Zrt. munkatársait.

Gõbölös Péter
vezérigazgató, Gyulaj Erdészeti és

Vadászati Zrt.
Palánki Gábor

erdészetvezetõ, Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt., Tamási Erdészet

SZAKMAI MINDENNAPOK / OLVASÓI SZEMMEL

Az Erdészeti Lapok februári számában jelent meg Tuba Kata-
linnak, a NYME adjunktusának beszámolója az októberi,
egyesült államokbeli IUFRO Világkongresszusról Fenntart-
ható erdõk, fenntartható népesség címmel. Az esemény sze-
rencsés résztvevõjeként nagy örömmel és érdeklõdéssel ol-
vastam a cikket, amely számomra is átláthatóan foglalta össze
a konferencia szakmai üzenetét. A
kongresszus címének és egyben
mottójának („Sustaining forests,
sustaining people. The role of rese-
arch”) magyar nyelvre való átülte-
tésével azonban vitatkoznék.

A századunkban egy kissé már
túlzottan is közhellyé váló fenntartható-
ság gondolatának hálójában az ember – érthetõen – pusztán
az angol „sustain” (=fenntart) igetõ láttán rávágja, hogy sem-
mi kétség, csakis a fenntarthatóságról lehet szó. Ugyanakkor
itt mégsem a „sustainABLE” (=fenntartHATÓ) melléknév,
csupán egy, az igébõl képzett melléknévi igenév („sustai-
nING” =fenntartÓ) szerepel.

Véleményem szerint ez így jóval többet jelent, mintsem
pusztán a fenntartható erdõ(gazdálkodás) tudományos kö-
rökben való népszerûsítését. A biodiverzitásnak és az ökoló-
giai rendszereknek a modern környezetvédelmi és tudomá-
nyos személetben betöltött kulcsfontosságú szerepe vitatha-
tatlan. Ehhez idomulva talán nem ördögtõl való az a feltéte-

lezés, hogy a mottó megálmodójának fejében az a holisztikus
gondolat forgott, miszerint az erdõk a földi biodiverzitás-góc-
pontjaiként emberi jólétünk, társadalmunk és gazdaságunk
FENNTARTÓ alapkövei. Gyakorolják pedig ezen fenntartó
tevékenységüket az adjunktus asszony által is leírt, a kong-
resszuson unos-untalan emlegetett, magyarul kissé nehézkes
ökoszisztéma szolgáltatások („ecosystem services”) és humán-
ökológiai vonatkozások révén.

A mottó második fele az IUFRO ars
poeticájaként is értelmezhetõ: a
kutatók és az általuk végzett kuta-
tómunka fõ feladata annak a tu-
dásbázisnak az összegyûjtése,
melynek birtokában képesek lehe-
tünk, leszünk arra (ti. mi, FENN-
TARTÓ emberek), hogy erdeinket

globális skálán olyan állapotban õrizhessük meg, hogy azok
vice versa élhetõvé tegyék számunkra a kék bolygót.

Természetesen ennek az emberi fenntartó munkának fon-
tos eszköze a fenntartható erdõgazdálkodás és a cél elérésé-
hez nélkülözhetetlen a fenntartható emberi népesség korlá-
tosságának szem elõtt tartása is. Elõbbi azonban egy szûkebb,
ha úgy tetszik alkalmazott erdészettudományi kérdés, utóbbi
pedig (sajnos) nem az erdésztudósok feladata és hatásköre.

Garamszegi Balázs
(ELTE)

„Fenntartó erdõk, fenntartó emberek”
Egy fiatal földtudományi kutató gondolatai
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Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke a konferencia megnyitóján ar-
ról beszélt, hogy 12 ezer erdõ- és vadgazdálkodásban érintett
tagja van a kamarának, ezért nem véletlen, hogy e témával
külön kamarai osztály foglalkozik a NAK szervezeti keretein
belül. A jól mûködõ információnyújtás és a kamarai szakmai
támogatás mellett, az ágazat súlyát jelzi az is, hogy a NAK
több stratégiai megállapodást is kötött e szakterületen, a ha-
tékony érdekérvényesítés és partnerség céljából. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a korábbi vadkár témájú konferenciák után,
most a nagyvadfajok kapcsán felmerülõ gondokra szeretnék
ráirányítani a figyelmet, hiszen számos kérdésben sürgetõ
gyakorlati válaszokat kell megfogalmazni és elfogadni. 

A NAK elnökét követõen Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) el-
nöke tartott elõadást. Beszéde elején bejelentette, hogy a
Földmûvelésügyi Minisztériummal együttmûködve az OMVV
és a Vadászkamara – megkérdezve a magyar vadászokat és
vadászatra jogosultakat – elkészítette a vadászati törvény ter-
vezetét. Az év fontos feladataként jelölte meg az egységes
szemléletû vadászati, erdészeti és természetvédelmi törvé-
nyek elõkészítését, és beterjesztését az Országgyûlésnek.

A vadászati törvény három fontos szempontot rögzít majd.
Kimondja, hogy háromezer hektár alá nem csökkenthetõ a va-
dászterület nagysága, mivel ellenkezõ esetben gyakorivá vál-
hatna az úgynevezett átmenõ vad lelövése, ami veszélyeztetné
a magyar vadállományt. Emellett az üzemterv idõtartamát és a
bérleti idõszak idejét is meg kívánják emelni az új törvényben
20 évre, gazdaságossági szempontok miatt. Semjén Zsolt úgy
fogalmazott: az a cél, hogy „az arasson, aki vetett”, ez pedig
rövidebb idõszak alatt nem lehetséges. 

A harmadik alapkérdés a vad minõsége. Elkerülhetetlen
lesz a jövõben a trófeabírálati rendszer szankciókkal együttes
visszaállítása, mert a vadállomány egyre fiatalabb, s ez meg-
mutatkozik a trófeák minõségének romlásában is. Nem a túl-
zott szigor a cél, hanem a magyar vadállomány minõségének
javítása – tette hozzá.

Fontos kérdés a vadkár tisztességes  kezelése is. Ehhez ad
jó alapot az agrár- és a vadászati szervezetek közötti megálla-
podás. Ez is jó példája, hogy az ellentét nem kibékíthetetlen,
hiszen számos vadász mezõgazda, és fordítva, a vadászok je-
lentõs része gazdálkodik. Jogosan merül fel a gazdálkodó
igénye, hogyha kárt szenved, akkor kártérítést is kapjon.
Ugyanakkor az erdei vadnak is joga, hogy az erdõn és a me-
zõn táplálkozzon.

Semjén Zsolt az elõadásában beszélt arról is, hogy Magyaror-
szág szeretne ismét vadászati világkiállítást rendezni, elõrelátha-
tólag az 1971. évi budapesti esemény 50. évfordulóján, 2021-ben.

Az OMVV elnöke után Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi
Minisztérium állami földügyekért felelõs államtitkára emelkedett
szólásra. A trófeaszemléken tett látogatásai alapján elsõként az el-
fiatalodás, a vadállomány minõségének visszaesésére hívta fel a
figyelmet. A komoly minõségi gondok okaként a rossz jogszabá-
lyokat és a vadászetika gyengülését nevezte meg. Olyan trófea-
bírálati rendszert kell kialakítani, ami egyszerre ösztönzõ, de kel-
lõ visszatartó erõvel is rendelkezik a magyar vadállomány minõ-
ségi összetételének javításához. 

A vaddisznó túlszaporodásának gondját külön is említette,
hiszen 2000 óta az éves teríték létszáma megkétszerezõdött.
Csak ez a vadfaj megérne egy külön konferenciát – mondta. A
jogszabályalkotás terén itt is kiemelte, hogy a mennyiséget lefe-
lé, a minõséget felfelé korrigáló jogalkotásra lesz szükség. Ehhez
kapcsolódva hozzátette, hogy a vadgazdálkodás javítása és az
erdõgazdálkodás hatékonyságának növelése nem képzelhetõ el
a természetvédelmi törvény áthangolása nélkül. A természetvé-
delmi törvénynek zsinórmértéknek kell lenni az átalakítás során.
A három törvényt valójában kódexszerûen kellene elfogadni,
mert a három jogszabálynak kéz a kézben kell járnia. 

A jövõ fontos feladatait is áttekintette elõadásában az állam-
titkár. Valós állománybecslési rendszer létrehozására van szük-
ség, valamint fontos cél a hivatásos vadászok státuszának rende-
zése. Csökkenteni kell a kerítéssel elkerített területek nagyságát
és csak a szakmailag indokolt kerítéseket szabad fenntartani. Az
éves vadászati tervezés során a térségi szemléletet kell erõsíteni
és felül kell vizsgálni a különleges rendeltelésû területek beso-
rolását. A vadkár becslésére egységes metodikát kell alkalmaz-
ni, egységes vadkárbecslési protokollra van szükség, melyet az
Igazságügyi Minisztériummal egyeztetve kívánnak kidolgozni.

A felvezetõ elõadások zárásaként dr. Jámbor László, az
OMVK elnöke felhívta a figyelmet, hogy a vadászati törvény
jogszabályi kimunkálása mellett, a gyakorlati szakmai kérdé-
sekre is kellõ hangsúlyt kell a fektetni a jövõben. 

Ehhez a jogos igényhez kapcsolódva tartotta meg a konfe-
rencia nyitó szakmai elõadását Prof. dr. Náhlik András, az
NYME általános rektorhelyettese, a hazai vaddisznó-állo-
mány jelen helyzetérõl és az ebbõl eredõ gondokról. Az õt
követõ eladók pedig a szabadtéri muflongazdálkodástól, az
arany sakál vadgazdálkodási vonatkozásáig széles spektrum-
ban tekintették át az idõszerû szakmai kérdéseket.

Szöveg és kép: Nagy László
Forrás: MTI, NAK, FM 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A nagyvadgazdálkodás idõszerû kérdései
Konferenciát rendezett a NAK a FeHoVa-n

2015. február 12-15. között immár 22. alkalommal rendez-
ték meg a budapesti Hungexpo területén a legrangosabb
hazai vadászati kiállítást, a FeHoVa-t, melynek kiállítói kö-
zött — a hagyományoknak megfelelõen — az állami erdõ-
gazdaságok is képviseltették magukat.  A kiállítás egyik szak-
mai nyitórendezvénye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) által szervezett nagyvadgazdálkodási konferencia
volt, ahol az ágazatot érintõ idõszerû kérdéseket járták kör-
be az elõadók.
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MAGÁNERDÕBEN

Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még szá-

mos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében:

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!

Országos  Erdészeti  Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Országos  Erdészeti  Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Felhívás a MEGOSZ kerekasztalbeszélgetésekre!
A magán-erdõgazdálkodás legfontosabb problémáinak megoldási lehetõségei

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 2015-ben kerekasztal-beszélgetések keretében szeretne
választ és megoldást találni a magán-erdõgazdálkodás legégetõbb problémáira. 
Ezek a kérdéskörök véleményünk szerint a következõk:
• Nem mûködõ magánerdõk megszólítása és gazdálkodásba vonása.
• Az osztatlan közös gazdálkodással érintett erdõterületek csökkentése a magánerdõkben. 
• A magánerdõk birtokkoncentrációjára, elaprózódásuk megállítására teendõ intézkedések.
• Az erdészeti szakirányítási (szakszemélyzeti) támogatások visszaállítása.
Elsõ lépésként szeretnénk minél szélesebb körben megszólítani a magánerdõ-tulajdonosokat,
gazdálkodókat, erdészeti szakirányítókat, erdészeti szakhatóságok dolgozóit, kutatókat és
oktatókat, döntéshozókat, kérve, hogy javaslataikkal, ötleteikkel segítsék munkánkat. Kérünk
tehát mindenkit, aki szívügyének tekinti a magyar magánerdõk ügyét, hogy az említett gondok
megoldására vonatkozó javaslatait, elképzeléseit, az azok megvalósításához teendõ lépéseket, a
különbözõ jogszabályokban szükséges szövegszerû, indoklással alátámasztott módosító észrevételeit
szíveskedjen megküldeni számunkra, a MEGOSZ bármelyik elérhetõségére:

Postacím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Fax: +36 (1) -391-42-99

E-mail: megosz@mail.datanet.hu

Kérjük, hogy válaszaikat legkésõbb 2015. április 10-ig juttassák el hozzánk. A beérkezett javaslatokat feldogozzuk,
lehetõség szerint egységesítjük, majd valamennyi kérdéskörben külön-külön kerekasztal-beszélgetésben vitatjuk meg,
témánként 8-10 szakértõ bevonásával. Az így kialakított legjobb megoldási javaslatokat a MEGOSZ az illetékesek elé ter-
jeszti, kérve a szükséges lépések megtételét.
Kérjük, javaslataival segítse munkánkat! Segítségüket elõre is köszönjük!

Erdészüdvözlettel:
Dr. Sárvári János

ügyvezetõ elnök, MEGOSZ
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A drónok felvételek készítésére haszná-
latakor a képek gyors hozzáférhetõsége
teszi lehetõvé a különbözõ feladatok
rugalmas és rövid idejû tervezését. Ala-
csony repülési magasságuknak köszön-
hetõen ezek az eszközök még sûrû fel-
hõréteg alatt is képesek repülni. Csen-
des és energiatakarékos elektromos
motorjaik ráadásul nemcsak környezet-
barátok, hanem az emberekre és az ál-
latokra káros zajkibocsátást sem érik el.
Nagy felbontású kamerával vagy érzé-
kelõkkel felszerelve a drónok áthidal-
ják a szakadékot a fárasztó földfelszíni
terepi és a költséges, személyzettel ellá-
tott helikopterekbõl vagy repülõgépek-
bõl végzett madártávlati felmérések kö-
zött. Sikerüket növeli az a tény, hogy az
ipari megoldások egyre költ-
ségtakarékosabbá válnak és a
repülõ robotok teljesítménye
folyamatosan fejlõdik.

A drónok a helikopterekhez
hasonlóan függõleges fel- és le-
szállásra képesek. Irányításuk a
földrõl, hordozható számítógép
segítségével történik. Beépített
GPS által képesek a helyzetük
és magasságuk megtartására,
vagy akár önállóan repülnek a
megadott koordináták pontos
helyére. A felépítésüktõl és a
súlyuktól függõen a legújabb

modellek akár egy órányi repülésre is
képesek. A fedélzeti kamera 360 fok-
ban elforgatható, az intelligens felfüg-
gesztésnek és repülésvezérlésnek kö-
szönhetõen pedig a drón még szeles
körülmények között is megtartja a pozí-
cióját és így magas szintû képstabilitás
érhetõ el. A továbbított élõ digitális ké-
pekhez földrajzi hivatkozást lehet ren-
delni, ami azt jelenti, hogy azok földraj-
zi koordinátákkal pontosan beazonosít-
hatók. 

Ez lehetõvé teszi bármely lefényké-
pezett objektum pontos helyzetének a
meghatározását. A háromdimenziós fel-
színi modellezések sem jelentenek prob-
lémát. Számos gyártó készít videósze-
müveget, amelynek révén a földi irányí-

tó valódi pilótának érezheti magát. Mia-
latt a drón a beépített GPS vagy a fedél-
zeti kamera segítségével egy tárgy felett
repül, a videószemüveg lehetõvé teszi
az irányító számára a kamera élõ képé-
nek a valós idejû megtekintését, mutat-
va a magasságot és a látómezõt is. A ki-
jelzõn megjelenített adatok távolról mó-
dosíthatóak. 

A pilóta nélküli légi eszközökkel az
erdõterületeken végzett leltárok és
egyéb felmérések minden eddiginél
pontosabban és jelentõsen kibõvült ha-
tókörrel valósíthatók meg. A kulcsfon-
tosságú szerepet az alacsony repülési
magasság és az idõjárási körülmények-
tõl való magas fokú függetlenség jelen-
ti. Ráadásul a repülési eredmények az
operatív tervezésbe közvetlenül beépít-
hetõk. A drónok egyik fõ alkalmazási
területe az erdõk és a nyílt területek fel-
térképezése. A kapott képek várakozás
nélkül felhasználhatók az elemzések és
alkalmazások széles skálájához, példá-
ul a fák vagy egyéb növények egészsé-
gi állapotának a felméréséhez. Ide tar-
tozik a károsítók fertõzésének korai fel-
ismerése és kiértékelése, vagy a ned-
vességtartalom meghatározása, illetve a
holtfa mértékének a feltárása. A fakoro-
nák állapota a drónok segítségével je-

lenleg pár perc alatt borotvaéles
képeken dokumentálható. Az
ilyen értékelésekre korábban
csak rengeteg idõ és erõfeszítés
árán volt mód. A víz-, hó-, jég-,
vihar- és tûzkárok kielemzésénél
ugyancsak mind fontosabb sze-
repet töltenek be a jövõben a
drónok. Végül, de nem utolsó-
sorban, a drón „szeme” könnyen
és gyorsan képes meghatározni
a vadkárok helyét és mértékét. 

Az infravörös képek és az
NDVI (vegetációs index, adott
terület vegetációs aktivitását ki-

NEMZETKÖZI SZAKSAJTÓ SZEMLE

Drónok használata az erdészetben 
Fenntartható gazdálkodás támogatása a levegõbõl

Évtizedek óta használnak légi felvéte-
leket az erdõgazdaságokban különbözõ
feladatok elvégzéséhez, például erdõ-
leltár készítéséhez, vagy katasztrófák
utáni károk feltérképezéséhez. Napja-
inkban ezekhez a feladatokhoz már pi-
lóta nélküli önálló repülésre képes,
drón néven ismert kisméretû repülõgé-
pet lehet alkalmazni. (Drón, ez esetben
multikopter, több mint két rotorral ellá-
tott forgószárnyas légi jármû.)
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fejezõ érték) fotók kombinációjaként
olyan eredmény érhetõ el, amivel a nö-
vények növekedése, a vegetáció mérté-
ke és a biomassza-termelés is mérhetõ-
vé válik. Az erdõk állapotának egyszerû
lefényképezése pedig lehetõvé teszi az
erdõsítési programok részletes tervezé-
sét, a telepítendõ növények mennyisé-
gének, helyének és sûrûségének a pre-
cíz meghatározását. 

Gyakran okoz
gondot a hegyvidé-
ki erdõkben a kö-
zelítõ nyomok vagy
a kötélpályák kiala-
kítása is. A hegy
lábánál állva nehéz
megítélni, hogy
van-e szikla, szaka-
dék, vagy védett fa
az útban. A drón
azonnali és világos
eredményt szolgál-
tat, gyorsítva a dön-
téshozatalt. A ha-
gyományos légifel-

vételek csak vertikális szemszögbõl ké-
szülnek, ezzel szemben a drón kamerája
dönthetõ, így a lejtõs területeken, hegyol-
dalakon is pontos légi felvételek készíthe-
tõk. A drónok másik nagyon fontos alkal-
mazási területe az éghajlatváltozás megfi-
gyelése. Ez egy olyan terület, ahol az er-
dészeti szakma digitális anyaggal alátá-
masztva képes kulcsfontosságú hozzájá-
rulást tenni a politikai döntéshozatalhoz.

Egy tanulmány szerint, melyet 2013
májusában végzett a McKinsey Global
Institute, a robottechnológia részeként a
drónok már fontos gazdasági tényezõket
befolyásolnak, köztük a mukaerõköltsé-
get, a termelékenységet, a rugalmasságot
és a biztonságot. A hatékonyság, költség-
takarékosság és az egyszerû használat
pedig nagy jövõbeli lehetõségeket te-
remt a számukra. Az alacsony zajszintû
és károsanyag-kibocsátású környezetba-
rát elektromos motorral felszerelt drónok
tökéletesen megfelelnek a legkorszerûbb
technológiai követelményeknek. 

A témával foglalkoznak majd a LIG-
NA 2015 erdészeti és faipari kiállításon is
egy szabadtéri bemutató keretében, me-
lyet a német KWF (Kuratorium für Wal-
darbeit und Forsttechnik e.V.) szervez.

Fordította: Kocsi István
mezõgazdasági szakfordító

Referálta: Erdõ-Mezõ Online/
www.erdo-mezo.hu

Forrás: http://www.ligna.de
Fotók: Sam Beebe/Flickr.com,

lyndavmapes.com

Újra radioaktív felhõk terjenghetnek
Európa felett, a világ legsúlyosabb
atomkatasztrófájának helyszíne, Cser-
nobil körül elhelyezkedõ sûrû erdõk-
ben egyre gyakrabban kialakuló tü-
zeknek következtében. 

A talaj felsõ rétegeiben elraktározódott
sugárzást már korábban is megbolygat-
ták az erdõtüzek, a helyzetet azonban
súlyosbítja az éghajlatváltozás, a politi-
kai instabilitás és a lehullott levelek ter-
mészetes körforgása. 

A Norvég Légi Kutató Intézet csapata
Nikolaos Evangeliou vezetésével ele-
mezte az erdõtüzek erdõterületre gyako-
rolt hatását. Munkájukhoz valós tûzese-
tek mûholdas felvételeit, valamint a terü-
leten leülepedett radioaktív cézium-137
izotóp méréseit táplálták be számítógé-
peikbe. Becslésük szerint 85 petabecqu-
erel (PBq) radioaktív cézium szabadult
ki az 1986-os balesetben. elenleg 2 és 8
PBq közötti érték rejtõzik a vizsgált er-
dõzóna talajának felsõ rétegében. Nor-
mál esetben ez fokozatosan csökkenne
az erózió vagy a vegetáció eltávolításá-
nak hatására, a környék erdõit azonban
teljesen magukra hagyták. A fák maguk-
ba zárják a radioaktív ionokat, a lehulló
levelek pedig visszajuttatják a talajba –
utalt a sajátos körforgásra Evangeliou.

A csapat há-
rom nagy tûze-
setet elemzett,
melyek 2002-
ben, 2008-
ban és 2010-
ben követ-
keztek be.
Számításaik sze-
rint ezekkel a cézi-
um 2-8 százaléka,
körülbelül 0,5 PBq
szabadult ki a füst-
ben, ami Kelet-Eu-
rópa felé mozgott,
sõt még Törökor-
szágban, Olaszor-
szágban és Skan-
dinávia felett is
észlelték.  Evangeliou csapatának szá-
mítása szerint a tûzesetek 10 mikrosie-
vert sugárzásnak tették ki a közeli Kijev
lakóit, ami 1 százaléka a megengedett
éves sugárterhelésnek. 

A kutatók szerint nagy az esély az er-
dõtüzek szaporodására. A terület egyre
szárazabbá válik az éghajlatváltozás kö-
vetkeztében. Az aszályok már jelenleg is
súlyosbítják az erdõtüzeket, mind gya-
koriságukat, mind kiterjedésüket tekint-
ve. A trend idõvel egyre rosszabbá válik
az erdõgazdálkodás teljes hiánya miatt.

Okszerû erdõkezelés során a legtöbb
európai erdõbõl eltávolítják az elhalt

faanyagot, tisztítják az utakat stb. A
gazdálkodás hiányában az elhalt
vegetáció biomasszája 1986 óta

megkétszerezõdött, amiben fontos sze-
repet játszanak a radioaktívan szennye-
zett levelek. Ezek elpusztítják a
kulcsfontosságú lebontó szervezeteket,
rovarokat és mikroorganizmusokat. En-
nek következtében a sugárzó anyagok
felezõdési ideje is jelentõsen lelassult. A
kutatók modelljei szerint az erdõtüzek
2023-ban és 2036-ban tetõzõdnek majd,
ekkor fog távozni a talajból a legna-
gyobb mértékben a radioaktív anyag.

Forrás: Newscientis.com, 
Origo/Tudomány

NEMZETKÖZI SZAKSAJTÓ SZEMLE

Erdõtüzek éleszthetik újra Csernobil sugárzását
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A Dél-Bükkre tekintve, a Miklós-luga
kúpos alakzatával hívja fel magára a fi-
gyelmet. A hegy kevés híján 700 méter
tengerszint feletti magasságú. A Luga-
völgye Kács község felé vezet a Vaska-
pu, Kankós asszonylyuk, Apakõ hely-
nevek vonulatában. 

Sály község felõl a 19. században
csak gyalogosan lehetett odajutni. Majd
a latorpusztai híres Mizser malomtulaj-
donos a Somos-bércen át, oldalutat vá-
gatott, így már ökrös szekérrel is meg-
közelíthetõ lett a Luga. Mizser érdekelt
volt az útépítésben, mert a Luga vidé-
ken bõven volt malomkeréknek való
anyag.  

A több mint 110 éve született apám
ennek a kis Latorpuszta településnek
volt a szülötte. Jól emlékezett a Luga-
hegy körüli vidék érintetlenségére. Régi
elbeszélései alapján emlékezek meg a
Bükk-hegység eldugott erdõtájáról, a
Lugáról és vidékérõl.

Az ebben az idõben élt korabeliek a
somos-bérci tisztásokat az ökreikkel le-
geltették. Az ökörgulya hónapokon át
nem járt be a faluba, csak akinek jármol-
nia kellett az ökröt, annak kellett felmen-
nie az erdõre és hazahajtani az állatot. A
falu vénei mentek ki hálásra a gulyához
és a 12-15 éves fiúcskákat odakint szok-
tatták az éjjeli szálláshoz. A bagórágó
öregek akár éjjel is elküldték a fiúgyere-
keket a Luga-forrásra vízért, ha a helyzet
úgy kívánta. A suhancok egymás kezét
szorítva, sírva járták meg a pár kilométe-
res utat a nyári éj sötétjében. 

A legeltetés mellett az orrvadászat
különös jelentõségû volt. Csoportosan
ûzték, hajtásokat rendeztek, melynek
végén a zsákmányt pontosan szét kellett
rakni, mert a hús volt a lényeg. Ha bika
esett, a fejet felakasztották egy somfára,
ezzel le volt rendezve az agancs sorsa. A
nagyapám nagy szakértõje volt a fenti
dolgoknak, az elöltöltõs fegyverét nagy
hozzáértéssel kezelte. Az erdész távol
tartotta magát az illegális vadásznapok
alkalmával a helyszíntõl, de azért sok
mindent sejtett és tudott. Ha valamelyik

rabsic mégis csendõrkézre került, úgy
annak másnap le kellett gyalogolni a
mezõkövesdi kapitányságra, ahol faap-
rítás volt a büntetõ munka. Délután ket-
tõkor aztán elzavarták a csendõrök és
gyalogolhatott haza a 24 km-es úton.
Másnap minden kezdõdhetett elölrõl,
míg nem a büntetése le nem tellett.

A Luga vidéke csodálatos élõvilág
volt a régmúlt idõben. Õserdõk borítot-
ták a hegyoldalakat, az északi lejtõkön
bükkök, vele szemben a kocsánytalan
tölgy és cser elegyesek, a juharok és
berkenyék minden fajával elegyedve al-
kották az erdõállományokat. A szur-
dokban és egyéb kiesõ erdõzugokban a
bengéken és bangitákon át a pukkantós
dudafürtig sok más cserje is megtalálta
az életterét. A méretes fatörzseken a
szárnyas ragadozó madarak sokasága
vívta harcát egymással a fészekrakás és
párválasztás idõszakában. Ölyvek, a ga-
lambász héják, parlagi sas, a villás ká-
nya és a nagyobb testû sólymok tarkí-
tották a viaskodók táborát. Ebben az
idõben a bükkaljai dombhátakon és
síkságokon a fogoly és mezei nyulak
többezres állományai tenyésztek. De a
gyakori ürge is a szárnyas ragadozók
élelmezését szolgálta. Alkonyattájt a
nagy uhu is elindulhatott vadászútjára a
Somvári öregodvas cserekbõl.

Így teltek az évek a két világháború
közötti békés idõszakban. Számos kincs-
tári vadászat és sok-sok erdészeti mun-
ka részese volt a jó apám ebben az idõ-
ben, mivel erdei munkása volt ennek a
csodálatos környezetnek. 

A Kõris-völgy választotta el az egy-
mással határos két vadászterületet. Az
egyik területen a királyi erdõkincstár va-
dász és erdész személyzete vadászott.
Ezen túl hatalmas erdõterület húzódott,
amely a Pénzpatak és a Pazsag alá futott
fel. Botlik báró vadászbirodalma volt ez,
ahol fõúri vendégek sokasága ûzte a va-
dat a Bükk szívében. Gácsi Gyuri bácsi,
a kácsi fõvadõr kezelte a bárói területet,
lóháton járta a hatalmas pagonyt. Õ rá
várt a tehénállomány szabályozása is,

melyre olykor maga a báró adta ki a ke-
mény utasítást: a szezon végére lõjön ki
200 szarvas tarvadat. Ez a világ 1944/45-
re befejezõdött. Gácsi Gyuri bácsit én az
erdészet mellett lakó és lófráló gyer-
mekként, apámmal beszélgetve láttam
többször is az 1950-es években, akkor
már ökrös fuvaros jött a bérét felvenni
az erdészetre. Apám sokszor kérdezte a
helyzetét, amelyre a válasz rövid volt:
„Mindent megértek, csak egyet nem,
hogy ezek elvették a puskámat.” 

1944 mindenszentek havában gép-
puskaropogás és aknagránát döreje hal-
latszott az erdészet feletti hegytetõn.
Kósa Gyula erdészetvezetõ ennek hal-
latán a parádés hintóba szállt és kocsi-
sával a Lillafüredi kisvasút állomására
vitette magát. Aztán elnyelte a történe-
lem örökre, soha senki nem tudott róla.
A háborús hónapokban az erdészet ve-
zetõ nélkül maradt. Tavasszal Józsa ne-
vezetû erdészt állították az élére. Ké-
sõbb az áldatlan állapot lassan helyére
került és Kühne Gábor erdõmérnök ve-
hette át a vezetést. 

A háború utáni években a Luga völ-
gyében is megindult az új élet. 1947-ben
Latorpuszta felõl megépült a makadám-
út a Lugán át Dorongós felé. Ezekben az
években az Almásbérc-Luga-Imoly-Kõ-
ris erdõrészek 10 ezer m3-es mennyiség-
ben adták a kitermelt faanyagot, ame-
lyet cégek lábon vásároltak fel és ter-
meltettek le. Apám elmondása szerint
volt, hogy száz kézifûrész is dolgozott
kint a hegyoldalakban. A háborúból itt
hagyott Daimon és Federál nyerges
vontatók szállították a faanyagot a me-
zõkeresztesi MÁV rakodóra.

1948-ban új erdészetvezetõ vette át a
vezetést, Emri János mérnök személyé-
ben. Õ ízig-vérig igazi magyar ember
volt, 190 cm-es magasságával, félrefé-
sült hajával. Igen szerette a vadászatot,
a szép magyaros nótákat jó társaságban
jó bor mellett, de a csínos fehérnépen is
megakadt a szeme. 

A Lugában 1950-51-re megépült a
barakk, vagyis a munkásszálló. Kellett
ebben a térségben a munkáskéz, úgy a
nõi, mint a férfi. A barakk két hálóból
állott és egy kicsike egyszemélyes

TÕ MELLETT

Egy erdésztechnikus akár az egész szakmai pályafutását
és magánéletének számos pillanatát végigéli egy erdész-
kerületben. Együtt dobban a szíve az erdõn átvonuló év-
szakokkal, a munkába hívó kora hajnalokkal, a kint töltött
késõ éjszakákkal. Sok nehéz pillanat, még több öröm a ré-
sze, miközben szakszerûen és felelõsen gazdálkodik a rá-
bízott erdõterületen. Új rovatunkkal a még dolgozó és a
már nyugállományban lévõ erdésztechnikusokat szeret-

nénk megszólítani, hogy osszák meg velünk tõ melletti
mindennapjaikat, szakmai tapasztalataikat, emlékeiket. S
hogy az eredeti erdész ízesség megtartásához mennyire
nem kell kifinomult íráskészség, csak õszinte szakmasze-
retet, nyitottság és egy kis bátorság, legyen arra bizonyí-
ték a mövetkezõ írás. A lehetõség mindenkinek adott,
örömmel várjuk a rövidebb-hosszabb kéziratokat!

Nagy László

A Luga
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konyharészbõl, ahol a barakkõr tanyá-
zott, a hétvégeken vigyázta az épít-
ményt. Emeletes fapriccsek és egy fél-
bevágott vashordó, amely a kályha
volt, ezek voltak a háló felszerelései.

Én 1959 telén kerültem ebbe a térség-
be, hol egy 1600 m3-es bükkös letermelé-
se volt a feladat. Ekkor az erdészünk Ko-
vács Gyula volt. Ez az erdész család a Má-
ramarosi-havasokból érkezett Borsodba.
Kovács erdész és Boldizsár Tamás bácsi,
a hosztoló, a szolgálati fakunyhóban lak-
tak. Õk bonyolították a papírmunkát, el-
számolásokat a termelésrõl és a lovas ki-
közelítésekrõl. Bennem már ekkor ébre-
dezett a vágy a zöldkalap iránt, így hát
sokszor meglátogattam a fakunyhó lakó-
it. Március vége felé én keresgéltem a le-
lõtt szalonkákat, amelyet Kovács erdész
szépen tudott meglõni.  A felvett példá-
nyokat pedig sorba raktam az öreg Tamás
bácsi asztalára, aki nagy elismeréssel szólt
a szalonka terítéket illetõen.

Ez az 1959-60-as tél nagy hótakaró-
val lepte be a Luga vidéket. Az 1600 m3

letermelése MRP benzinmotoros és vil-
lanymotoros fûrészekkel történt. Ekkor
már jómagam is emelhettem a 46 kg-os
motoros fûrészt. A tanyahelytõl az 500
méterre levõ hegytetõre elég volt felci-
pelnem a vállamon a nehéz gépet. 

A hegyoldal aljában utoljára maradt a
letermelésben egy magányos bükk, an-
nak a ledöntése órákba tellett. Majd ami-
kor ledõlt a faóriás, sokáig visszhangzott
a Luga-völgye a hatalmas robajtól.

Ebbõl az egy fából 8 m3 rönköt és 16
m3 tûzifát készítettünk fel. A törmelé-
kekbõl és ágfákból a kácsi fuvarosok
talán még 10 m3-nyit is elszállítottak. A
tõrõl leválasztott vágáslapon Tamás bá-
csi hosztolóléce 212 cm-t mutatott. Ez a
kb. 350 mázsás faóriás a Luga egyedi
darabja volt. Ilyen már nem található.

Óriásit lépve az idõben, két évvel
ezelõtt szerencsém volt újra látni a Lugát
és vidékét. Egy májusi reggel indultunk a
Lugába a bátyám és nõvérem társaságá-
ban. Segítõkész sofõrünk a lugai erdész
volt. A Luga-forrásnál vertünk tanyát,
ahol a tárcsalapra vadmalachús pácolva,
majd késõbb hasábkrumpli, vöröshagy-
maszeletek és az erdész jóvoltából tinóru-
gomba került. A tárcsa tartalmát lelocsol-
tam a finom fehér furmintommal és már
pattogott a tûz az ebédrevaló alatt. Test-
véreim vették át a tábori konyha kezelé-
sét, míg a furmintot a Luga hideg vizébe
helyeztem, hogy jól lehûljön. Jómagam
pedig indulok a csúcsra, amely 680 m
magasan emelkedik fölöttünk a kék ég
felé. Harmincöt perc alatt érem el a célt,

ahol ezelõtt 53 éve jártam utoljára. A ke-
zemet imára kulcsolva pihentem meg a
kataszteri kõre ülve, majd a pazar kilátás
kötötte le figyelmemet. A Zsérci-Nagydél
szikláitól jobbra fordulva a Tisza vonula-
táig csodálgattam a gyönyörû panorá-
mát. Délben négyen osztoztunk a tárcsa-
lap tartalmán, majd a közelben levõ ba-
rakkhoz indultunk, amelyet lefotóztunk,
s amelyben már 35-40 éve nem lakik
ember. 

Utunk a Kõrishegy és a Somvár kö-
zötti nyeregbe vezetett, ahol a Paphárs-
fa található. Hárman sem értük át a ke-
rületét az évszázadok alatt kiodvasodott
törzsnek. A legenda szerint ebben az
odvas fában lakott egy pap, aki a gyil-
koló tatárok elõl menekült. Hogy az a
hársfa mikor ünnepelte, vagy ünnepli
az ezeréves születésnapját, azt már em-
ber meg nem mondhatja, a törzs tovább
nõ, mert a bejárata a fába egyre szûkül.
Aki évtizedek óta nem látta a hársat, az
tudja észrevenni a bejárat változását. 

A jövõben már nem várhatok újabb
53 évet, hogy a Luga csúcsára feljussak.
Búcsúzva a tájtól, erdõktõl felteszem a
kérdést magamnak: Te õsi vadon, ugye
még találkozunk?

id. Csizmadia Sándor
nyugalmazott erdész

TÕ MELLETT

„Az Év erdésze-2015” 

Az Országos Erdészeti Egyesület és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
2015. június 24-25 között rendezi meg az „Év erdésze 2015” szakmai
versenyt, a Kaposvári Egyetemen, a Tókaji lõtéren és a terepi versenyszá-
mok esetében, a Kaposvár környéki erdõkben. 
A versenyre az erdõgazdálkodásban dolgozó (felsõfokú erdészeti képe-
sítéssel nem rendelkezõ) erdész-technikusok jelentkezhetnek. Nevezni
a versenyre a www.vandorgyules.hu honlapon, a vándorgyûlésre való
jelentkezéssel közös felületen lehet, kérjük, hogy a versenyre történõ je-
lentkezéshez az Egyéni regisztációs munkafelületet használják.  A ne-
vezések rögzítésére rendelkezésre álló idõszak: 2015. április 1-30.
A nevezési díj: bruttó 36 000 Ft/fõ, a kísérõk részvételi díja: bruttó

15 000,- Ft/fõ. A nevezési díjakat és a részvételi díjakat a www.vandor-
gyules.hu honlapon megadott bankszámlára és határidõig kérjük átutal-
ni. Az utalási megbízáson kérjük feltüntetni: Erdészverseny-2015. Az át-
utalt összegrõl postafordultával megküldjük a számlát.  A nevezés csak
az átutalás beérkezése esetén érvényes.  A nevezési díjat befizetõ ver-
senyzõ jogosulttá válik a Vándorgyûlésen való térítésmentes részvételre.
A Versenyszabályzat, a Versenykiírás, valamint a Részletes program
letölthetõ a www.vandorgyules.hu honlapról. Esetleges további informá-
ció a vandorgyules@sefag.hu címen kérhetõ.

Barkóczi István sk Zambó Péter sk
vezérigazgató elnök
SEFAG Zrt. OEE  



A hatalom a Bakonyban fekvõ települést,
Ajkarendeket jelölte ki számukra végle-
ges letelepedési helyként. Az ízig-vérig
sváb világban embert próbáló feladat
volt új otthont teremteni, hazát találni. 

A csallóközi síkvidéki ártéri erdõk
után, a dimbes-dombos középhegységi
táj kezdetben idegen volt. De az erdõ itt
is erdõ. Teltek az évek és a Bakony va-
rázsa a már nyugállományba vonult er-
dész dédnagyapámra is hatni kezdett.
Sokat emlegette a híres bakonyi teleket,
mikor a 8-as út mélyebb szakaszait a
hófúvások több méteres magasságú tor-
laszokkal rakták tele, hogy napokig
mozdulni sem lehetett.

A dédnagyapám, nagyapám ma már
e sváb faluban alusszák örök álmukat,
de a családban máig élõ e kettõs csalló-
közi és bakonyi kötõdés. Így hát nem
csoda, ha rokoni híreket hallva az idei
magas-bakonyi télrõl, felkerekedtünk,
hogy saját szemünkkel láthassuk a bük-
kösöket paplanként borító rég nem lá-
tott vastagságú hótakarót. 

A kora tavaszi hangulatú Marcal-me-
dence felõl utazva, a Gerence-völgyébe
belépve, döbbenetes útmenti hófalak fo-

gadtak, melyek egészen Bakonybélig kí-
sérték utunkat. S habár február vége lé-
vén az olvadás már mindenütt megmu-
tatkozott, sejteni lehetett, hogy a Kõris-
hegy felé kapaszkodva kemény téli világ
vár majd ránk. Idén az Öreg-Bakonyba
visszatért a régi öreg bakonyi tél, nem
könnyítve meg a fahasználati munkákat,
a fakitermelõk és az erdészek feladatait.
Ahogy nem kímélte a vadállományt sem.

Sípcsont középig érõ hóban kapasz-
kodtunk a Kopasz-hegy oldalában,
ahol a kefesûrû fiatalosok már messzi-
rõl fehéren világítottak a lehúzott zsen-
ge kérgükkel. A csülkösvad egyes he-
lyeken komoly hántáskárokat okozott a
bükkös, kõrises fiatalosokban. 

A Parajos-tetõ oldalában kígyózó szál-
lító út mentén sorakozó embermagassá-
gú bükk rönkmáglyák nem látszottak ki
a hótakaró alól. A Nagy-Kurta-völgy
völgyfõjében már a döntõfûrész zaja hal-
latszott, melyet nemsokára a jól ismert,
messzire hangzó döndülés követett. A
csörlõs vonszoló és a forwarder nehéz
dízelmotorjai küszködtek a majd’ méte-
res hótakaróval és az alatta lekvárszerû,
vastag sárral. Néhány perc múlva az Ele-

ven-förtés töretlen
havába combtõig
szakadtam be. 

A termelést felü-
gyelõ kerületveze-
tõ erdész kolléga,
Matyasovszky Jó-
zsef mosolyogva
igazított útba: jobb,
ha az aszfaltozott
úton haladunk to-
vább a Kõris-hegy
felé. Néhány perc
erejéig szóba ele-
gyedtünk egymás-
sal, megidézve a
régi bakonyi tele-

ket, melyektõl az elõzõ évek alatt már-
már itt is elszoktak. Idén bezzeg a hosz-
toló rúd is 70 cm mélyen szaladt bele a
hótakaróba. Amivel nem is lett volna kü-
lönösebb baj, azon kívül, hogy lapátolni
kellett a havat a tönkök körül, ha hozzá
akartak férni a hajkoláshoz. A nagy hava-
zások elõtt viszont végig szinte tavaszias
idõ volt, többször számottevõ csapadék-
kal. A talaj nem fagyott meg, úgy hullott
rá a majd’ méteres hótakaró. Így nagyon
nehézkes a közelítés, a szállítás, láncolni
kell a gépeket. 

Megemlítettem, hogy felfelé jövet
látványosak a hántáskárok a fiatalosok-
ban. Az erdész kolléga elmesélte, hogy
a letisztított erdészeti utakon a muflo-
nok egészen Bakonybélig levonultak,
csapatostul pihentek a falu feletti napo-
sabb hegyoldalakon. Így most néma az
erdõ, egy-egy õznyomon kívül más ál-
lat nyomát nem lehet felfedezni. 

Amikor a decemberi jegesedésrõl
kérdeztem, elmondta, hogy nagyjából
600 méteres szinttõl jelentkezett az
ónos esõ hatása. Szerencsére nem volt
jelentõs az erdõkár, elszórtan az ág- és
koronatörések, a vörösfenyvesekben
korona-csúcstörések utalnak rá. 

Jó munkát kívánva elköszöntünk egy-
mástól, majd folytattuk utunkat a régi idõ-
ket idézõ öreg tél lassan olvadozó díszle-
tei között, az Öreg-Bakony teteje felé.

Szöveg és kép: Nagy László
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ERDÉSZ SZEMMEL

ÖÖrreegg    ttééll    aazz    ÖÖrreegg--BBaakkoonnyybbaann

1947-ben a csallóközi Kopács-szigeten szolgáló Nagy Ferenc erdõmestert, apai
dédnagyapámat és gyermekeit, unokáit a hírhedt lakosságcsere egyezménynek
köszönhetõen áttelepítették Magyarországra. Több száz éves családi gyökereket
szaggattak fel az embertelen politikai döntés következményei. 



Nyugat-Európában Az év madara és Az év vadvirága prog-
ramoknak már sok évtizedes hagyománya van. Hazánkban,
minden más civil szervezetet messze megelõzve, elõször
1979-ben választotta meg a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület az év madarát, akkor a gyurgyala-
got. A kezdeményezés célja az, hogy felhívják a figyelmet
egy védett, veszélyeztetett fajra, amelyet abban az évben
fokozottan kutatnak és igyekeznek minél többet tenni a vé-
delme érdekében. Az elmúlt évtizedek során lassan-lassan
kiforrta magát Az év madara program. 

Idõrendi sorrendben Az év fája program következett, amelyet
elõször 1996-ban hirdettek meg. Az elmúlt évtizedben azután a
különbözõ civil szervezetek sorra jelentették be az újabb és
újabb év élõlényei programokat. Ezekkel a
szervezõk a természet szeretete és védelme
mellett az év kiválasztott élõlényére kíván-
ják irányítani a figyelmet, elõsegítve annak
minél szélesebb körben való megismerését.
A kiválasztás több esetben a nagyközönség
bevonásával, internetes szavazáson dõl el.

Idén az év vadvirágának a fehér szeg-
fûket választották. Öt, egymáshoz igen ha-
sonló faj és alfaj tartozik ebbe a csoportba,
a kései (képünkön), a balti, a korai, az Ist-
ván király-szegfû és a Lumnitzer-szegfû,
melyek mindegyike védett. Közülük a
pannon bennszülött kései szegfû a
leggyakoribb. Párnás megjelenésûek, le-
veleik mereven szálasak, a hajtások csú-
csán található az egy vagy több, rojtos
szirmú, viszonylag nagy és illatos, fehér
virág. Számos tényezõ veszélyezteti állományaikat, köztük
élõhelyeik megszûnése, átalakulása. Egyes populációikat
erõsen veszélyezteti a hibridizáció.

Ebben az évben már 20. alkalommal választották meg az
év fáját, most a kocsányos tölgyet. A tölgyek a Kárpát-meden-
ce meghatározó, erdõalkotó fafajai, közülük az idei év fája leg-
inkább az Alföldre jellemzõ.

Az év gombájának idén a sötét trombitagombát választot-
ták. Tölcsér alakú termõteste alul hegyesen végzõdik, felül
kifelé hajló, lebenyes pereme van. Termõrétege majdnem si-
ma, a lemezek hiányoznak. Színe fekete, gyakran lilás árnya-

latú, emiatt a nedves õszi erdõkben nehéz észrevenni. Ha-
zánkban gyakori faj, helyenként tömegesen fordul elõ. A
bükk- és tölgyerdõk jellemzõ faja, mivel e fafajok mikorrhiza
gombája. Nagyon ízletes gomba, szárítva kitûnõ fûszer.

A Magyar Rovartani Társaság az év rovarának a nagy
szentjánosbogarat választotta. Az éjszakai életmódú szentjá-
nosbogarak legjellemzõbb tulajdonsága, hogy képesek világí-
tani. Az év rovara 10-17 mm hosszú, sötét feketésbarna, mind-
két ivarnak világítószerve van a potroh utolsó szelvényében.
Úgynevezett hideg fényt bocsátanak ki. A hímek repülnek, így
keresik fel a lárvaszerû, röpképtelen nõstényeket. Egymásra
találásukhoz nélkülözhetetlen a fény. Elsõsorban síkvidéki er-
deink gyakori faja. Meleg, nyári éjszakákon a szárnyas, világí-
tó hímek röpködve keresik a fû között ülõ világító nõsténye-

ket. Az Európai Fizikai Társulat 2015-öt a
fény nemzetközi évének nyilvánította. En-
nek tükrében igazán szerencsés választás
ebben az évben az év rovara.

A Magyar Haltani Társaság által szer-
vezett szavazás alapján az év hala  a ke-
csege. Belsõ vázát porcok alkotják. Külö-
nös megjelenése miatt vizeink egyik leg-
mutatósabb hala. Feje megnyúlt, ormány-
ban végzõdik. Táplálékát a víz fenekén
szedi össze. Hazánk minden nagyobb fo-
lyójában elõfordul. Lassú növekedésû, a
60 cm-es testhosszat általában a hetedik
évében éri el. Nagyon kényes a víz-
szennyezésekre. Hazai állománya annyira
megfogyatkozott, hogy tavaly kivették a
fogható halak listájából.

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Kétéltû- és Hüllõvédelmi Szakosztálya évente
felváltva választja meg az év kétéltûjét, illetve az év hüllõjét.
2015-ben a dunai tarajos gõte lett az év kétéltûje. A múlt század
végén derült ki, hogy önálló faj. Hazánk leggyakoribb tarajos
gõtéje, a becslések szerint nálunk él a világállomány közel fele.
12-13 cm-es hosszával a nagyobb termetû gõték közé tartozik.
Hátoldala fekete vagy sötétbarna, amelyet sötét foltok tarkíta-
nak. Tavasszal a nászruhás hímek a szem vonalától a farok vé-
géig magas tarajat viselnek. A leginkább vízhez kötõdõ gõténk.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hon-
lapján meghirdetett szavazáson választhatták ki a madárbará-
tok az év madarát, amelyet a búbosbanka nyert. (Ld. cik-
künket a következõ lapszámban)

Az év emlõse program az egyik legújabb, hiszen 2015-ben
másodszor hirdette meg a VADONLESÕ Program a támogató
szakmai szervezetekkel egyeztetve. Az idén az ürge lett az év
emlõse. Az ürge arasznyi nagyságú, vörösesszürke bundájú,
fokozottan védett rágcsálónk. Európa keleti, délkeleti rövid-
füvû pusztáinak a lakója. Hazánkban szórványosan sokfelé
elõfordul. Kolóniákban él, de minden egyednek külön járat-
rendszere van. Táplálékának zömét az élõhelyén elõforduló
füvek és egyéb lágy szárú növények alkotják, de olykor rova-
rokat is fogyaszt. Élõhelyeinek felszántásával populációi
meglehetõsen elszigetelõdtek. Ritka, fokozottan védett raga-
dozó madaraink, így a kerecsensólyom és a parlagi sas egyik
kedvenc zsákmányállata.

Andrési Pál
okl. erdõmérnök

AKTUALITÁSOK

Az év élõlényei 2015-ben

Dunai tarajos gõte
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Különös mûalkotással találkozhat feb-
ruár eleje óta a látogató a SEFAG Zrt.
Marcali Erdészetének parkjában: egy
kopjafa, és elõtte egy nyitott könyv,
melynek „lapjain” apró réztáblákon ne-
vek olvashatók. A szoborkompozíció —
Csináth Lajos fafaragó mester alkotása
— Somogy emblematikus fájából, egy
másfél évszázados kocsányos tölgybõl
készült. Abból a fafajból, amely az erõt,
a kitartást, a hosszú életet jelképezi. És
amely az Év fája 2015-ben.

Az emlékmû felavatására összegyûlt
több mint félszáz résztvevõ – hozzátar-
tozók, családtagok, kollégák – jelenlé-
tében Borosán István, az erdészet igaz-
gatója tartott ünnepi beszédet. „Emlé-
kezni jöttünk össze ma. Emlékezni
azokra a kerületvezetõ erdészekre, mû-
szaki vezetõkre, igazgatókra, akik a je-
lenlegi Marcali Erdészetnél és elõdjei-
nél – jelesül a tapsonyi, a somogyvári,
és a szõlõsgyöröki erdészeteknél – dol-
goztak, és már nincsenek közöttünk.

Azokra az egykori kollégáinkra, akik
becsülettel, legjobb tudásuk szerint dol-
goztak, óvták, kezelték a gondjaikra bí-
zott erdõállományokat, gondoskodtak
családjukról, nevelték gyerekeiket.

Szerettem volna az alkalomhoz illõ
megjelenítést találni – remélem sikerült.
Az itt látható nyitott könyv egy szolgálati
naplót jelképez. Azt az okmányt, amellyel
mindannyian találkoztak, ahova az er-
dész napi munkája rögzítésre került. Most
azonban a könyv „lapjain” volt kollégáink
nevei olvashatók, elhalálozásuk sorrend-
jében. Köztük két volt erdészetvezetõ,
négy mûszaki vezetõ és harmincöt egy-
kori kerületvezetõ erdész.

Ezen emlékmû felavatásával régi vá-
gyam teljesült. Vallom, hogy azok a kö-
zösségek erõsek, akik emlékezni tud-
nak elõdeikre!”

Az avató szavak után Mihalics Gyula
nyugalmazott fõerdész – akinek elévül-
hetetlen érdemei vannak a nevek és
adataik felkutatásban – felolvasta a ha-
lottak neveit, majd Barkóczi István ve-
zérigazgató és Borosán István megko-
szorúzták az emlékmûvet.

Az ünnepi megemlékezés végén Su-
dár János plébános megszentelte az
emlékmûvet, majd a jelenlévõk elhe-
lyezték rajta a megemlékezés zöld
ágait.

Detrich Miklós

SZAKMAI MINDENNAPOK / AKTUALITÁSOK

Emlékezés az elõdökre

A lehullott nagy mennyiségû téli csapa-
dék hátráltatja a fakitermelést Somogy
megye erdõterületeinek jelentõs ré-
szén. Sok területen sem vágni, sem
szállítani nem tudnak. Kaszó környékén
több helyütt méteres mélységû kis ta-
vak alakultak ki ott, ahol erdészeti
szállító útnak kellene lennie. A sár és a
víz miatt sem az emberek, sem a nehéz
munkagépek nem tudják megközelíteni
a vágásterületeket, a rakodókat.

A laposabb, égeres termõhelyeken a
legrosszabb a helyzet, ott egyáltalán
nem lehet fát termelni, mert elsüllyed-
nek a gépeink. Ha pedig mégis rámen-
nénk az átázott földre, hatalmas károkat
okoznánk a talajban – mondta el Ve-
reczkey Márton, a Kaszó Zrt. kereske-
delmi osztályvezetõje. 

A  Mecsekerdõ Zrt. somogyi terüle-
tén is hasonló a helyzet. A sok csapa-
dék nemcsak a fakitermelést, hanem az
erdõtelepítési munkálatokat is hátráltat-
ja, pedig a csemeteültetést már kezdeni
lehetne, hiszen áprilisban sokszor nem
alkalmas rá az idõjárás a hirtelen betörõ
tavaszi felmelegedések miatt.

A stabilizált, épített erdei utak, meg-
felelõ vízelvezetéssel jól járhatók, de a
többi szakaszon a hóolvadás és a sok
csapadék megnehezítette a közleke-
dést, gyakran akadályozva az erdõgaz-
dálkodási munkákat – mondta Ihárosi
Péter, a SEFAG Zrt. osztályvezetõ-he-
lyettese. Bár az erdõkben jelentõs a tû-
réshatár a környezeti tényezõkkel
szemben, az újraerdõsítési szezonban a
nagy víz már gondot fog okozni: akadá-
lyozza az ültetési munkálatokat, s nem
tesz jót a csemetéknek.

A  sok csapadék a SEFAG Zrt. keze-
lési területén is hátráltatja a munkát, de
ez nem olyan mértékû, hogy bármelyik
területen árfelhajtó készlethiány alakul-
jon ki. A sok esõ nehezíti a munkaszer-
vezést, így az idei fahasználati ütem-
tervhez képest jelentõs az elmaradás.
Ezeket a problémákat azonban gyakor-
lottan kezeli az erdõgazdaság. Komoly

gond, hogy a fahasználatokat végzõ
vállalkozói réteg, illetve a vágástakarí-
tásban résztvevõk számára a munka
szünetel. Ez akár egzisztenciális nehéz-
ségekhez is vezethet, hiszen az erdõ-
használati munkákat végzõk jellemzõ-
en tõkeszegények. 

Februárban a csapadék hátráltatta a fa-
használati ütemterv teljesítését, március
végétõl azonban a zöldhatóság által meg-
állapított tenyészidõszaki korlátozás miatt
válik megközelíthetetlenné erdeink nagy
része, növelve az erdõgazdálkodási mun-
kákból élõ vállalkozók gondjait. 

A szociális tûzifa program rá háruló
részét a SEFAG Zrt. már maradéktalanul
teljesítette, az önkormányzatok igénye-
it kielégítette. Elsõdleges szempont
volt, hogy a rászorulók mielõbb, még a
fûtési szezon kezdetén megkapják a tû-
zifát. Ennek érdekében már tavaly, a
jogszabályi környezet megteremtésekor
felvették a kapcsolatot az önkormány-
zatokkal, összegyûjtötték az igényeket
és a szociális tûzifa kiadása, elsõbbsé-
get élvezve, a már kitermelt és készlete-
zett tûzifából történt.

Forrás: sonline.hu, KaposPont
Szerkesztette: Nagy László

Kép: Erdõ-Mezõ Online/Olvasói kép

Vízben állnak a somogyi erdõk
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A technikai fejlõdés következtében az emberiség jelentõs ré-
szének az élete elszakadt a mindennapi létfenntartás erõfe-
szítéseitõl. Akinek szüksége van az erõfeszítés élményére, az
a sportban élheti ki. Gerelyt hajít, mint a hajdani vadász, fut,
hogy „elfogja a sebzett zsákmányt”, tájfut, hogy részese le-
gyen a felfedezés élményének.

Mi is az a tájfutás?
A tájfutás olyan sportág, amelynek teljesítésekor szellemi
és fizikai feladatot kell egyszerre megoldani. A verseny-
zõknek a természetes környezetrõl (erdõrõl, parkról) ké-
szült térképen megjelölt ellenõrzõ pontokat kell – megha-
tározott sorrendben – megkeresni a terepen, és a legrövi-
debb idõ alatt a célba érni. Az útvonalat a pontok között a
versenyzõ választja meg. A verseny eszközei a tájoló és a
tereprõl készült térkép. Ez utóbbi speciális jelkulccsal és
méretarányban (általában 1:15 000 vagy 1:10 000) nagy
részletességgel ábrázolja a terepet. Az erdészeti nyilvántar-
tási térkép csak az erdõterületek határvonalait és a fõbb
jellegzetes domborzati és mesterséges vonalakat, pontokat
ábrázolja.

A tájfutás klasszikus formájában futva kell a feladatot
teljesíteni, de bármilyen helyváltoztatási mód (kerékpár,
ló, télen síléc) használatával összekapcsolható a tájékozó-
dási feladat megoldásával.

Különleges megmérettetést jelentenek
az éjszakai versenyek. Mozgássérültek-
nek kerekes székes versenyeket rendez-
nek, de a világtalanok számára is történ-
tek próbálkozások.

Sportágunk a kikapcsolódás különle-
ges formáját adja a 21. század emberé-
nek: sport közben visszavezeti a termé-
szetbe, az egészséges környezetbe, fej-
leszti a problémamegoldó és döntéské-
pességét. A versenyek során nemcsak a
terep, de a környék természeti szépsé-
geinek, földrajzi, kulturális kincseinek a
felderítésére is alkalom nyílik.

A tájfutásban az élsport és a családi
szabadidõsport remekül ötvözõdik. A
korcsoport-beosztás (a 10 éves gyerme-
kektõl a 21 évnél idõsebb felnõttekig 2
évenként, a 35-ös szenior korcsoporttól
kezdve akár 90 évesekig 5 évenként) le-
hetõvé teszi, hogy a család minden tag-
ja megtalálja a maga versenyfeladatát,
ellenfeleit. 

Az egyes korcsoportokon belüli fo-
kozatok pedig – elit, A, B, C – a feladat
fizikai és technikai nehézségében kü-
lönböznek, más-más kihívást jelentve a
kezdõk és gyakorlottak számára.

Mit kell csinálni a versenyen?
A versenyzõk egyenként indulnak, az azonos kategóriabe-
liek 2-4 percenként követik egymást. A rajtnál kapja meg
mindenki a térképet, melyen feltüntették a rajtot, sorszá-
mozva a versenypálya pontjait és a célt. A rendezõk a tér-
képen adják meg a pontmegnevezéseket, hogy mit kell az
adott helyen keresni, megtalálni (például szikla, gödör,
ösvénykanyar). 

A pontokon ún. bóját helyeznek el. Ez az oldalain átlósan
megosztott piros-fehér (narancs-fehér), háromoldalú hasáb

alakú jelzés, amelyen azonosító kód lát-
ható. Ebbõl lehet beazonosítani, hogy
valóban jó helyen vagyunk, és nem egy
másik ellenõrzõ pontnál járunk. A bójá-
nál digitális adatrögzítõvel (SI card) iga-
zolni kell, hogy valóban a térképen jelölt
pontot találtuk meg. Így sorban jöhetnek
a következõ pontok, egészen a célig. 

A pálya során a lehetõ leggyorsabb ha-
ladás (futás) mellett térképolvasási, terep-
azonosítási, útvonalválasztási feladatokat
kell folyamatosan megoldani. Az egyes
pontok között mindenki a számára leg-
megfelelõbb utat választja, amelyet a leg-
jobbnak, a leggyorsabban teljesíthetõnek
ítél. Fontos, hogy a futás tempóját és a
gondolkodást egyeztetni tudjuk, hogy
mindig pontosan kövessük az eltervezett
útvonalat, de az iram is kellõen gyors le-
gyen.

A versenyeken a sportággal ismerke-
dõk is kipróbálhatják a tájékozódás él-
ményét. Elõzetes nevezés nélkül a nyílt
kategóriákban helyszíni jelentkezés
után is lehet indulni.

A versenyek idõpontjairól és helyeirõl
a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
internetes oldalán lévõ versenynaptárból
tájékozódhatunk (http://mtfsz.hu/)

SPORTOK AZ ERDÕBEN

Az erdõ a tájfutás stadionja
A tájékozódás az emberi kultúra része. Õsidõk óta erre
volt és van szükség, ha el akarunk jutni egyik helyrõl a
másikra. Történhetett ez csillagok és elbeszélés alapján,
barlang falára festett ábrákkal, napjainkban pedig a GPS-
es navigáció utasításai szerint.

Igazolás a tájfutó bójánál

A tájfutás eredete
A történelem folyamán zajlott háborúkban
felmerült az az igény, hogy a katonák ala-
posan megismerjék azt a terepet, amin ki
kell játszani, le kell gyõzni az ellenséget.
Már a 17-18. századtól történtek kísérle-
tek a tereptárgyak, a domborzat minél
pontosabb térképi ábrázolására. A Svéd
Katonai Akadémia 1840-tõl elõírta a kadé-
toknak, hogy el kell sajátítani a távolság-
mérés, a magasság-meghatározás, a tér-
képvázlat-készítés tudományát. Gyakor-
latokat végeztek ismeretlen terepen elhe-
lyezett katonai objektumok felkutatására,
bemérésére, helyzetének rögzítésére a
térképen. 1888-tól a katonanövendékek-
nek kötelezõ volt a térképolvasás és a te-
repen való tájékozódási feladatok elvég-
zése. Mivel ez idõben Svédország Norvé-
giával perszonálunióban állt, mindkét
nemzet magáénak tudja az elsõ tájfutó
verseny megrendezését, valamikor az
1890-es években. Ennek olyan sikere lett,
hogy attól kezdve sorra rendezték a ver-
senyeket más országokban is.

Krasznai Orsolya
Tabáni Spartacus SKE
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Amirõl a tájfutó térkép „mesél”
A térképnek abban kell segítenie a rendezõket és versenyzõ-
ket, hogy megtudják hová lehet elhelyezni, illetve hol találha-
tók az ellenõrzõ pontok. Ábrázolja a jellegzetes fákat és szik-
lákat, a forrásokat, a vadgazdálkodási létesítményeket (pl.:
magasles), a talajszelvény gödröket, dagonyákat stb. Megmu-
tatja azokat a domborzati képzõdményeket, tereptárgyakat,
amelyeket a versenyzõ haladás közben felismer. Tájékoztat a
domborzat kitettségérõl, lejtési viszonyairól, a talajfelszín álla-
potáról. A haladás gyorsaságát befolyásoló növényzetrõl szí-

nek segítségével ad terepi információt. A „fehér szín” a jól fut-
ható szálerdõ. A „zöld szín”  három árnyalata a fiatal, befeje-
zés utáni állapotú erdõben való áthaladás lehetõségét mutat-
ja, pl. a sötétzöld még az alig átjárható állapotot ábrázolja. A
felújítás alatt lévõ területre nem helyezhetõ el ellenõrzõ pont
és rajtuk átfutni is csak az utakon lehet. A „sárga szín” árnya-
latai az átlátható nyílt területeket jelzik. A zöld sraffozás a ha-
ladást akadályozó aljnövényzetet, esetleg újulatot ábrázolja.

Urbán Imre
titkár, OEE Erdei Sportok Szakosztály

SPORTOK AZ ERDÕBEN

22. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokság
(EFOL) 2015 – Pécs-Orfû, Mecsek

A Mecsekerdõ Zrt. az Országos Erdészeti Egyesülettel és a Tájfutásért Pécs
Alapítvánnyal közösen rendezi meg 2015. augusztus 10-15. között a 

22. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokságot (EFOL) Orfûn. 

Várják: 
• az erdészeti, faipari és természetvédelmi szervezetek,
• az e szakmák oktatási és kutatási intézményeinek alkalma-

zottjai, nyugdíjasai,
• az alvállalkozói kapcsolatban lévõk,
• az erdõtulajdonnal rendelkezõk,
• az erdész végzettséggel rendelkezõk,
• az elõbbiekben felsoroltak családtagjai,
• az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak jelentkezését.

A versenyen a sprint, a normál táv és a váltó mellett nyílt kategóriát is
hirdetnek, ahová alapvetõ tájékozódási ismeretekkel rendelkezõk je-
lentkezését várják, minden más megkötöttség nélkül. 
A programban erdész szakmai fórum és szakmai kirándulások is szerepelnek.

Nevezési határidõ: 2015. május 31. 
Részletek a http://www.efol.eu/2015 és http://www.mecsekerdo.hu/efol-2015

weboldalalakon érhetõk el.

Jelkulcs tájfutó térképen Sport és családi program



Erdészeti Lapok CL. évf. 3. szám (2015. március) 83

EGYESÜLETI ÉLET

A Szerkesztõbizottság elnöke dr. Oroszi Sándor, akit az elnökség tagjaként már
bemutattunk. Az SzB tagjait az alábbi névjegyek segítségével ismerhetik meg.

Szerkesztõbizottság 2015—2018 

Dr. Bartha Dénes – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1981)
erdészeti növényvédelmi szakmérnök (1988)

Diplomájának megszerzése után hat évig a gya-
korlatban dolgozott erdõmûvelési mûszaki veze-
tõként, erdõtervezõként, majd erdõfelügyelõként.
1987–1990 között a Magyar Tudományos Akadé-
mia aspiránsa, majd az EFE Növénytani Tanszéké-

nek oktatója lett, jelenleg a NyME Növénytani és
Természetvédelmi Intézetének intézetigazgató
egyetemi tanára, a Természetvédelmi mérnöki
BSc és MSc szakok felelõse, a Természetvédelmi
doktori program vezetõje. Az Erdészeti Lapok
szerkesztõbizottságának 1991 óta tagja, szakmai
munkásságát 1995-ben Pro Natura-díjjal, 2010-
ben Kaán Károly-díjjal, 2014-ben a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Detrich Miklós – bizottsági tag
Gépészmérnök (1972), 
energiagazdálkodási szakmérnök (1989)

A Sefag mûszaki osztályvezetõ-helyettese volt,
amikor 1991-ben megbízták azzal, hogy – munká-
ja mellett – szerkessze a cég folyóiratát. Az Erdõ-
kerülõ címû folyóirat szerkesztését – tíz évvel a
nyugdíjba vonulása után – a mai napig is végzi. A

lapszerkesztés során kialakult sajtókapcsolatok-
nak köszönhetõen, 2002-ben felkérték, hogy ve-
gyen részt az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottsá-
gának a munkájában is. Ezt a feladatkört immár a
negyedik ciklusban tölti be. Lapkészítési munká-
jának elismeréseként 1998-ban elnyerte a Szakúj-
ságírók Egyesületének kitüntetését, a Bronz Toll
Díjat. Alapító tagja és titkára volt az OEE Közön-
ségkapcsolatok Szakosztályának. 

Haraszti Gyula – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1988),
vadgazdálkodási szakmérnök (1992)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után az
Ipoly Erdõ Zrt. jogelõdjeinél mûszaki vezetõi,
majd erdészetvezetõi munkakörben dolgozott.
1996 és 1999 között a Pilisi Parkerdõ Rt. fahaszná-
lati ágazatvezetõje, 1999-tõl napjainkig az Ipoly

Erdõ Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese. 1984
óta az OEE tagja. 1994-tõl 1997-ig az elnökség
tagja, Nógrád, Heves és Borsod megyék régió-
képviselõje. 1997-tõl két évig a Visegrádi Helyi
Csoport titkára, 2002–2010 között a Vadgazdálko-
dási Szakosztály titkára. 2006–2014 között ismét
elnökségi tag, a szerkesztõbizottság elnöke.
2010-ben Bedõ Albert Emlékéremmel, 2013-ban
Vadas Jenõ Emlékéremmel tüntették ki.

Lengyel László Zoltán – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1996)

Erdõmérnöki végzettségének megszerzése után a
NYÍRERDÕ Zrt., majd 2002-tõl az Ipoly Erdõ Zrt.
munkatársa. Elõbb mûszaki vezetõként Tiszacse-
gén végzi feladatait, majd 1999-tõl erdõmûvelési
fõelõadó, KIR vezetõ a központban. 2002-tõl a
Diósjenõi Erdészet erdõmûvelési mûszaki vezetõje,

2005-tõl pedig az Ipoly Erdõ Zrt. közönségkapcso-
lati vezetõjeként dolgozik.  A Mi Erdõnk magazin
szerkesztõbizottsági tagja. Az OEE Debreceni, majd
Balassagyarmati Helyi Csoportjának 1996-tól tagja,
1998-küldöttként, késõbb a Közjóléti és a Közön-
ségkapcsolati Szakosztályokban tevékenykedik.
Az elõzõ ciklusban is tagja a Lapok szerkesztõbi-
zottságának. A 150 éves Lap digitalizálásának részt-
vevõje, a honlap kialakításának munkatársa.  



Erdészeti Lapok CL. évf. 3. szám (2015. március)84

EGYESÜLETI ÉLET

Puskás Lajos – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1980)
c. egyetemi docens (2011)

A  diploma megszerzése után a DEFAG, késõbb
a DALERD Zrt. Gyulai Erdészetének mûszaki ve-
zetõje, majd erdészeti igazgatója lett. 1998-tól
oktatási igazgatóként a vállalat Tájékoztatási
Központját vezeti. Az OEE-nek 1980 óta tagja, a

Békés megyei Helyi Csoport titkára, majd ötödik
ciklus óta elnöke. 2010-ig két és fél ciklus alatt a
dél-alföldi régió képviselõjeként az Elnökség
tagja volt. Az Erdészeti Lapok szerkesztõbizott-
ságának harmadik ciklus óta részese. Tagja a Mi
Erdõnk szerkesztõbizottságának is. 2014-ben az
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály elnökévé vá-
lasztották. 1996-ban az Egyesület Bedõ-díj
adományozásával ismerte el tevékenységét. 

Lomniczi Gergely – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (2003)

Szakmai pályafutását a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budapes-
ti Erdészetének kommunikációs munkatársaként
kezdte. Ezt követõen ugyanitt erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ, majd 2007-tõl a Pilisi Parkerdõ Zrt. kom-
munikációs fõelõadója, majd szóvivõje. A társaság
uniós pályázataival is foglalkozott. 2011-tõl az OEE

fõtitkára.  Az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottságá-
nak 2010 óta tagja. Alapítás óta tagja A Mi Erdõnk
folyóirat szerkesztõbizottságának. Részt vett a Kö-
zönségkapcsolati Szakosztály alapításában, indulás-
kor a szakosztály titkára. Szakmai tevékenységének
középpontjában az erdõkkel kapcsolatos ismeret-
terjesztés, az erdõk és az erdõgazdálkodás értékei-
nek megismertetése, elfogadtatása áll, melynek a
fõváros térségében kiemelt jelentõsége van.

Dr. Sárvári János – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1982), 
könyvtáros-informatikus (2006)

1982-ben szerez erdõmérnöki diplomát, majd
1982–1997. között az Erdészeti Tudományos Inté-
zetben dolgozik dokumentátorként, tudományos
titkárként, végül fõigazgató-helyettesként. 1988-
ban egyetemi doktori címet szerez. 1998-ban az

Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetõ titkára,
2000–2002 között az FH-KAREX Rt. francia-magyar
vegyesvállalat ügyvezetõ igazgatója. 2003-tól a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének fõtitkára, 2009-tõl ügyvezetõ elnö-
ke. 2006-ban könyvtáros-informatikus diplomát
szerez az ELTE-ÁITFK bölcsészkarán. 2002-tõl az
OEE Szakkönyvtárának õre, 2003-tól tagja az Erdé-
szeti Lapok szerkesztõbizottságának.

Dr. habil. Schiberna Endre – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1999)
okleveles közgazdász (2003)

Erdõmérnök-hallgató korától az OEE Soproni HCs
és több szakosztály tagja.  Erdõmérnöki diplomájá-
nak megszerzésével párhuzamosan közgazdasági
tanulmányokat is végzett. Az erdészeti és vadászati
ökonómia területén kutat.  Az Erdõmérnöki Karon

doktorál és habilitál, kezdetben kutató, késõbb ok-
tató.  2010–2013 között az Erdõvagyon-gazdálko-
dási Intézet igazgatója, ezt követõen az ERTI-ben
folytatja pályáját az Ökonómiai Osztály osztályve-
zetõjeként.  Az MTA Erdészeti Bizottságának vá-
lasztott tagja, az MTA-VEAB Mezõ- és Erdõgazdasá-
gi Munkabizottságának elnöke, több IUFRO mun-
kabizottság alelnöke, illetve tagja, továbbá több er-
dészeti alapítvány munkájában vesz részt.

Wisnovszky Károly – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1982)
vadgazdálkodási szakmérnök 

A diploma megszerzése óta az erdészeti igazgatás-
ban dolgozik. Kezdetben az Erdõrendezési Szolgá-
latnál erdõtervezõ, majd fõerdõtervezõ. 1989-tõl a
Budapesti Erdõtervezési Iroda vezetõje. 1994-tõl
2000-ig az FM Erdészeti Hivatal osztályvezetõje.

2000-tõl az ÁESz fõigazgató-helyettese, majd meg-
bízott fõigazgatója. 2007 óta  az MGSZH, illetve a
NÉBIH Erdészeti igazgatóság vezetõje. Az Orszá-
gos Erdõ Tanács illetve a Növényi Génbank Tanács
tagja. 1978-tól elkötelezett tagja az OEE-nek. 1988-
tól HCs titkár, majd elnök, illetve szakosztály elnök.
Két évig az OEE fõtitkár-helyettese. Több mint 10
évig Díjbizottsági tag, két alkalommal az OVB elnö-
ke, az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriumi tagja.

Nagy László – fõszerkesztõ
földrajz-történelem szakos tanár (2000) 
okleveles földrajz szakos tanár(2003)
okleveles humánökológus (2007) 

1995 és 2007 között az ELTE TFK és az ELTE TTK
hallgatója. 2005 óta az Ipoly Erdõ Zrt. kutatási pro-
jekt koordinátora. Közjóléti, közönségkapcsolati,
ökoturisztikai ágazatfejlesztési és innovációs terüle-

teken dolgozik. A „Vadregényes erdõtáj – a Bör-
zsöny” tájmonográfia szerkesztõje és szerzõje.  A
Balassagyarmati HCs tagja.  A „Ha Selmec hív…” kö-
tet szerkesztõje.  Az Erdészeti Lapok digitális archí-
vumának szakreferense, késõbb az Erdészettörté-
neti Közlemények digitalizálásának koordinátora.
2011 óta az egyesületi honlap hírszerkesztõje. 2011-
ben az OEE Elismerõ Oklevéllel tüntette ki. 2012
szeptemberétõl az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje. 
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A kettõs könyvbemutató során az Ipoly
Erdõ Zrt. 2014 októberében megjelent
hiánypótló Börzsöny tájmonográfiájá-
nak három évig tartó alkotói, szerkesz-
tõi munkájával is részletesen megismer-
kedhettek az egyesületi program részt-
vevõi. Az esemény zárásaként pedig dr.
Sárvári János segítségével nyerhettek
bepillantást Könyvtárunk tavalyi jelen-
tõs fejlesztéseibe, felpezsdülõ szakma-
kulturális életébe (ld. külön cikkünket
a 89. oldalon).

Madas András vasokleveles, Bedõ-
díjas erdõmérnök, az MTA doktora, mi-
niszterhelyettes, az Egyesület elnöke,
Tiszteletbeli Tagja, majd 2003-tól egye-
düliként Tiszteletbeli Örökös Elnöké-
nek élete olyan szorosan összefonódott
a magyar erdészet történetével, olyan
nagy korszakoknak volt tanúja és alakí-
tója, hogy visszaemlékezései méltán
nagy érdeklõdésre tartanak számot.

A csaknem zsúfolásig megtelt
könyvtári olvasóteremben Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára köszöntötte a
hallgatóságot. Bevezetõjében megem-
lékezett róla, hogy a kötet már az elõzõ
év végén elkészült, de a december eleji
jegesedés a kötet bemutatását is lehe-
tetlenné tette, hiszen az OEE Titkársága
és a Könyvtár is megközelíthetetlen volt
néhány napig. Így ma már úgy lehet be-
szélni az emlékiratok megjelentetésé-
rõl, hogy az eltelt egy hónap során so-
kaknak személyes élmény is lehet a
könyv. Külön köszöntötte a Madas csa-
lád megjelent tagjait, akik közül két-há-
rom erdész generáció is helyet foglalt a
sorok között. 

Az Egyesület mindig kiemelten fog-
lalkozott az erdészettörténettel, ennek
éppen a mostani könyvbemutató hely-
színe a legjobb példája. Az OEE vezeté-

se ma is fontosnak és támogatandónak
tartja e törekvéseket, ezért is volt öröm
a Madas család felajánlása és megkere-
sése az emlékiratok megjelentetésével
kapcsolatban.

A család képviselõi közül elsõként
Madas Katalin emelkedett szólásra.
Édesapja 1990-ben kezdte el írni az em-
lékiratait, de már évtizedekre visszame-
nõen megvoltak a levelezések, doku-
mentációk. A kezdetben írógéppel írt
memoárokat késõbb át kellett alakítani
elektronikus formátumra. Idõsebb kora
ellenére Madas András is elsajátította a
szövegszerkesztõ alkalmazások kezelé-
sét.  2014-ben, halálának ötödik évfor-
dulója alkalmából kereste meg a család
az Egyesületet a kiadás gondolatával.
Így születhetett meg egy év munkája
után az elsõ kötet, amely 1947-ig három
erdész generáció összesen 100 évét öle-
li fel. 

Madas Anna a kötet megjelenése
kapcsán a család érzéseit igyekezett ér-
zékeltetni. Õszintén köszönte az Egye-
sület nagyvonalú segítségét és együtt-
mûködését az emlékiratok kiadásában.
Számos olyan olvasója lesz a kiadvány-
nak, akik személyesen ismerték az édes-
apjukat, a család több tagját, és akik
maguk is szerepelhetnek majd a könyv-
ben. De az olvasók többsége, az erdé-
szettörténet egy szeletét felölelõ kiad-
ványként veszi majd kézbe. A közvet-
len családtagok, a leszármazottak
számára bensõséges élmény forgatni az

emlékiratokat, hiszen a leírt sorokban, a
szófordulatokban Madas András kö-
szön vissza, mintha csak a régi történe-
teket mesélné el újra egy családi össze-
jövetel során. A kötet eszmei vezérfona-
la mindvégig jól kirajzolódik: Madas
András töretlen hitvallása a Teremtõbe
vetett feltétlen bizalomba, mely hivatá-
sának és családjának megõrzésében,
szakmai és magánéletében életútja so-
rán mindvégig segítette õt. 

Madas Anna gondolatai után Lomniczi
Gergely a család legfiatalabb aktív erdõ-
mérnök tagjának, Szente Gábornak
nyújtotta át a jelképes „elsõ” kötetet.

Ezt követõen dr. Oroszi Sándor szak-
osztály elnök, az emlékiratok szerkesz-
tõje, a kéziratanyagok rendszerezésé-
rõl, a sok kihívást rejtõ sajtó alá rende-
zés idõ- és energiaigényes munkájáról
beszélt. Mint mondta, mindig megható
olyan emlékiratokat szerkeszteni,

amelynek íróját személyesen ismerte.
Madas András 1983-ban az elsõ lektora
volt, így az ebbõl eredõ szubjektív érzés
is munkálkodott benne a feladat során.
Az Egyesület 150 éves múltjából 23 évet
fog át Madas András korszaka. Ez egy
olyan idõszak, amelyet nem lehet meg-
kerülni. Az emlékiratok végtelen figye-
lemmel és pontossággal készültek, ezt
kellett követni a szerkesztés során is. Az
elsõ kötet legnagyobb erényét a levelek
közreadása jelenti, hiszen minden so-
ruk a múlt pillanatait õrizte meg. Meg-
köszönte Balog Zoltánnak, az Erdésze-
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Kettõs könyvbemutató a Könyvtárban
Az Erdészettörténeti Szakosztály rendezvénye

Január 30-án az OEE Erdészettörté-
neti Szakosztály ülésén, a Wagner
Károly Szakkönyvtárban mutatta be
az Egyesület gondozásában megje-
lent legújabb kiadványt, a Madas
András emlékiratait feldolgozó
könyvsorozat elsõ kötetét, „Életem,
családom, pályafutásom” címmel. A
több részesre tervezett sorozat az Er-
dészettörténeti Közlemények 90. kö-
teteként jelent meg, dr. Oroszi Sán-
dor szerkesztésében.
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Az utódok kötelessége az elõdök emlé-
kének minél teljesebb megismerése és
ápolása.  Az Országos Erdészeti Egyesü-
let több mint másfél évszázados történe-
te alatt kiemelt jelentõséget tulajdonított
az önálló erdészeti szaknyelv megterem-
tésének, a szakirodalom gyarapításának,
múltunk hiteles megismerésének. E
múltfeltáró, hagyományápoló tevékeny-
ség egyik legjobb, leghatékonyabb esz-
köze az, ha a nagyközönség elé tárhat-
juk olyan erdész elõdeink gazdag életút-
ját, visszaemlékezését, akik az elmúlt
korszakok történelmi változásain átívelõ
pályájukkal hiteles tükröt tartanak elénk.

Az eddig is gazdag tartalmat megje-
lenítõ Erdészettörténeti Közlemények
sorozat jelen kötetében dr. Madas And-
rásnak, Egyesületünk tiszteletbeli elnö-

kének visszaemlékezéseit közöljük, a
gyermekkortól a háborús idõszak végé-
ig.  Az egyedülálló értéket jelentõ szö-
veg mellett a kötetet számos illusztrá-
ció, korabeli dokumentum gazdagítja.

Az elsõ kötet lapjain megelevened-
nek egyesületi életünk meghatározó
személyiségének gyermekkori élmé-
nyei, a pályaválasztás és a gazdag életút
kezdõ lépéseinek korszaka, beleértve
az egyetemi éveket és a háború, illetve
a hadifogság embert próbáló idõszakát.
A szakmai életút kiteljesedését, az egy-
re aktívabb egyesületi szerepvállalás
bemutatását a hamarosan megjelenõ
második kötet tartalmazza.

Ez az értékes könyv nemcsak a szak-
közönség, szûkebben vett szakmánk
tagjai számára lesz hasznos és érdekfe-
szítõ olvasmány, hanem ajánlható mind-
azoknak, akik a közelmúlt magyar törté-
nelme iránt érdeklõdnek. A kötet 2500
Ft-os áron megrendelhetõ vagy megvá-
sárolható az Egyesület titkárságán.

OEE
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Madas András: 
ÉLETEM, CSALÁDOM, PÁLYAFUTÁSOM 

ti Lapok technikai szerkesztõ-
jének kitartó és színvonalas
tördelési munkáját és Kiss Csa-
ba technikai segítségét az il-
lusztrációk képszerkesztésé-
ben, aki ezt követõen vetített
képes elõadásban mutatta be
a számos fényképet is tartal-
mazó mû archív fotóinak digi-
tális feldolgozását.

A rendezvény második ré-
szében Nagy László az Erdé-
szeti Lapok fõszerkesztõje, az
Ipoly Erdõ Zrt. munkatársa, a
balassagyarmati székhelyû er-
dõgazdaság által tavaly októ-
berben kiadott „Vadregényes
erdõtáj – a Börzsöny” címû hi-
ánypótló ismeretterjesztõ táj-
monográfiát, a kötet egyik szerkesztõje-
ként mutatta be. Bevezetõjében meg-
említette, hogy a kettõs könyvbemuta-
tót dr. Oroszi Sándor személye is össze-
kapcsolja, hiszen dr. Bartha Dénes mel-
lett szerkesztõként részese volt a mû
megszületésének. 

A tájmonográfia szerkesztõi, szerzõi,
mind kötõdnek a hegyvidékhez. A párat-
lanul széles – természettudományi, törté-
nettudományi – ismeretanyagot köz-
kinccsé tevõ kiadvány nem jöhetett volna
létre személyes kapcsolódások, gyökerek
nélkül.  Az alkotók mind szerelmesei a
Börzsönynek, melyet a tájmonográfia ki-
adásáig nem volt könnyû szakszerûen és
naprakészen megismerni. 

A hegytájat mindig körbelengte vala-
mi titokzatos légkör, számos pontatlan-
ság, sok féle téves adat és ismeretanyag
forgott közszájon, melyet magasan kva-
lifikált tudományos pontossággal, de
közérthetõ ismeretterjesztés nyelvén
kellett a helyére tenni. Az eltelt évtize-
dek alatt most érett meg az idõ arra,
hogy a területet kezelõ erdészek közre-
mûködésével a hiánypótló Börzsöny
könyv végre megszülethessen.  

A kötet fókuszában mindvégig az er-
dõ áll, hiszen ez a hegytáj legfontosabb
szervezõ ereje, a legmarkánsabban je-
lentkezõ tájélmény. A monográfia három
éven át, harmincöt szerzõ közremûködé-
sével íródott, a Börzsönyt járók, a vidék

szerelmesei és az azt még nem
ismerõk részére. Annak ellené-
re, hogy Bartha Dénes tanulsá-
gos megfogalmazása szerint a
színvonalas tudományos isme-
retterjesztés ma már „kihalóban
lévõ veszélyeztetett faj”, a kiad-
vány megjelentetése sikertörté-
net. A kétezer példányból 2014
októbere óta 1300 talált gazdá-
ra, értõ szemû olvasóra. 

Ez elsõsorban nem a szer-
kesztõk és a szerzõk dicsõsé-
ge, hanem az az örömteli tény,
hogy a mai könyvpiacon, a di-
gitalizálások világban is van
igény kézzel fogható, lapozha-
tó, polcra tehetõ könyvekre.
És van igény a tudományos is-

meretterjesztésre, ha az közérthetõ az
átlagolvasó számára is és jó érzés kézbe
venni, igényes, korszerû arculatú. En-
nek a kettõs feladatnak a tudatos meg-
valósítása volt az igazi kihívás. 

Nagy László az elõadás végén a jövõ
elképzelésirõl is szólt, hiszen az Ipoly
Erdõ Zrt. kezelésben egy méltatlanul el-
feledett másik nagytájunk is van. A ter-
mészeti, történeti, kulturális értékekben
rendkívül gazdag Cserhát szintén meg-
érdemelné, hogy önálló tájmonográfiá-
ban mutassák be rejtett és kevésbé rej-
tett kincseit. 

Szöveg: Nagy László
Szakács László

Kép: Szakács László

Lomniczi Gergely és Szente Gábor a Madas-kötettel
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Az Országos Erdészeti Egyesület Közön-
ségkapcsolatok Szakosztálya 2014.
december 2-án látogatást tett a Ma-
gyar Távirati Iroda budapesti központ-
jában. Folytatva az országos médiumok
megtekintését, az Echo TV, a Magyar
Rádió, és az MTV Gyártóbázis után ke-
reste föl a szakosztály a nemzeti hír-
ügynökség központját.

A szakosztály tagjait Pach Ferenc, az
MTI nemzetközi és társadalmi kapcso-
latokért felelõs igazgatója fogadta. Tájé-
koztatót tartott a hírügynökségek kiala-
kulásának történetérõl, az MTI alapítá-
sáról, mûködésérõl. Elmondta, hogy a
19. században merült föl a hírügynöksé-
gek létrehozásának gondolata. A hír to-
vábbításának óriási lendületet adott
Morse találmánya. A híreknek és azok
terjesztésének igényét nagyban befo-
lyásolta a nemzetállamok kialakulása és
az ipari forradalom. A gazdasági és po-
litikai döntések gyors továbbításának
mind nagyobb jelentõsége lett.

Hazánkban országgyûlési gyorsírók
– Egyesy Géza és Maszák Hugó – nevé-
hez fûzõdik a Magyar Távirati Iroda lét-
rehozása 1880 novemberében. Tehát
2015-ben az alapításának 135. évét ün-
nepli a nemzeti hírügynökség. Akkori-
ban napi 20-24 órában tudósított az
uralkodó családok életérõl, a súlyos
bûncselekményekrõl. 

Az I. világháborút követõen újjászer-
vezték az MTI-t, gróf Teleki Pál minisz-
terelnök Kozma Miklóst bízta meg a hír-
ügynökség vezérigazgatói teendõivel.
Kozma irányításával egyre hatalmasabb
médiabirodalommá lett az MTI. Megvá-
sárolta a Telefonhírmondó Részvény-

társaságot, megalapította a Magyar Hir-
detõ Irodát és a Magyar Filmiroda Rt.-t.
Bõvítette külföldi tudósítói hálózatát,
valamint a Magyar Telefonhírmondó és
Rádió Részvénytársaság létrehozásával
1925-ben megkezdõdött a magyar rádió
mûködése Magyarországon. A hírügy-
nökség ebben az idõben a Bródy Sán-
dor utcában, a mai Olasz Intézet épüle-
tében székelt. 

A Magyar Távirati Iroda 1997. július
15-e óta újra részvénytársasági formá-
ban mûködik, jelenlegi mûködési kere-
teit a Nemzeti Hírügynökségi Törvény,
az 1996. évi CXXVII. sz. törvény adja
meg. A hírügynökség a Magyar Ország-
gyûlés tulajdonában van. Az MTI elnök-
vezérigazgatóját a köztársasági elnök
nevezi ki. 

2010-tõl, az új Médiatörvény alapján
megváltozott a közmédia szerkezete és
az MTI is a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap része lett. A kö-
zelmúltban újabb összevonás zajlott, és
a közrádió, az MTV, valamint a Duna Tv
beolvadt a Duna Televízióba.

Az MTI napjainkban hírgyártó és
nagykereskedõ szerepet tölt be. Na-
ponta mintegy 500 hírt és 200–300 fotót
ad közre. A  feldolgozott témákat két
csoportba oszthatjuk: tervezhetõ ese-
mények, illetve váratlanul bekövetke-
zõk. A tervezhetõ események közül az
elõzõ nap döntik el a szerkesztõi érte-
kezleten, hogy melyekrõl tudósítanak.
Az újságíró pedig az eseményen hallot-
tak alapján dönt a tudósításba kerülõ
szövegrõl.

A  híreknél alapkövetelmény az in-
formáció forrásának feltüntetése. Szak-
mai követelmény pedig a tárgyilagos-

ság, az elfogulatlanság, a megbízható-
ság és a gyorsaság. Az MTI híreknek
„riasztás” funkciójuk is van.

A hírek a különbözõ szerkesztõsé-
gekhez tartoznak: a határon belüli és te-
matikus körbe nem tartozó események
a Belpolitikai Fõszerkesztõséghez, a ha-
táron kívüli és nem tematikus esemé-
nyek a Külpolitikai Fõszerkesztõség-
hez, a Gazdasági Fõszerkesztõséghez a
hazai és nemzetközi gazdasági esemé-
nyek. A Kulturális Fõszerkesztõséghez
a hazai, a nemzetközi kulturális esemé-
nyek és a színes hírek, a Sport Fõszer-
kesztõséghez a hazai és nemzetközi
sportesemények tartoznak. Az angol
nyelvû szerkesztõség napi 25-30 hírt ad
ki hazánkról a világ nagy hírügynöksé-
geinek. A szomszédos kisebb – cseh, ro-
mán stb. – ügynökségekkel cserekap-
csolatban állnak. A nagy nemzetközi hí-
rügynökségekkel – AFP, Reuters, AP –
pedig elõfizetéses kapcsolat mûködik. A
Külpolitikai Szerkesztõségben olvassák
a külföldrõl érkezõ híreket, és általában
kivonatosan adják közre. 2011 óta a hí-
reik mintegy 60 százaléka ingyenes.

Az MTI szerkesztõségi kézikönyv
szabályozza a hírek mûfaját, formai
megjelenését. 1980-tól mûködik az – el-
sõsorban a civil szervezetek számára le-
hetõséget biztosító – OS és OTS szolgál-
tatás.

Fontos része a hírügynökségnek a
Fotó Szerkesztõség. Ott Varga László
fõmunkatárs tájékoztatott. Az MTI fotó-
archívuma Közép-Európa legnagyobb
gyûjteményét tudhatja magáénak. Az
archívum mintegy 14 millió negatívot
tárol. A negatívtartókat +9 °C-os helyi-
ségben raktározzák. Tárolják a negatí-
vokról korábban készített ún. kon-
taktmásolatokat is. Ezek az egymás
mellé helyezett filmcsíkokról nagyobb
méretû papírra közvetlenül készített
másolatok. A kontaktokat digitálisan is
rögzítik. A képeket korábban 9x12 cm-
es pozitívokon is tárolták. Ezek hátol-
dalán tüntették föl a készítés adatait,
mikor, hol, mit ábrázolnak a fotók. 

2000 óta digitális formátumban dol-
goznak. Évente mintegy 140 ezer felvé-
telt rögzítenek. Az elsõ képük az I. vi-
lágháborúban készült, amit vásároltak.
A ’20-as évektõl készültek saját fotók,
üvegre, többek között a vitézzé avatá-
sokról. Az archívum védett nemzeti
gyûjtemény.

A  pozitívok hátoldalára írott adato-
kat az ún. szövegkönyvben is rögzítik, a
könnyebb visszakereshetõség érdeké-
ben. Ezzel együtt témakódolást is alkal-
maznak. A www.foto.mtva.hu oldalon

Az MTI-bõl jelentettük
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A  Helyi Csoport tagjai elsõként a Do-
bogókõn, a Pilis egyik leglátogatottabb
pontján tettek rövid sétát és szemlélték
meg a decemberi „jegesedés” által oko-
zott károkat. A Dobogókõ a Visegrádi-
hegység egyik, a jégkárok által legsú-
lyosabban érintett területe. Ezt követõ-
en a Kétbükkfa-nyereg környékét jártuk
be Szente Gábor, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
Pilisszentkereszti Erdészete erdõgond-
nokának szakmai vezetésével. Ismerte-
tése szerint az erdõgazdaság 400 méter
feletti területeit érintette a jégkár, a Par-
kerdõ kezelésében lévõ 60 ezer hektár-
ból nagyjából 20 ezer hektárt, ebbõl kö-
zel 8 ezer hektárt súlyosan. A legna-
gyobb mértékben a 40-50 éves állomá-
nyok károsodtak. Miután tavaly decem-
berben több tonnányi jégréteg rakódott
a fákra, azok több
helyen nem bírták
el a rájuk neheze-
dõ súlyt és kidõl-
tek, vagy sérültek.
A károk által súj-
tott területen szin-
te az egész állo-
mányban elõfor-
dulnak ág- és törzs-
törések, lombko-
rona-sérülések és

kidõlések. A károk mértékét jól szem-
lélteti, hogy a károsodott faanyag kiter-
melése az erdészet mintegy másfél éves
fakitermelésének felel meg. A Helyi
Csoport tagjai, látva a károkat, aggodal-
mukat fejezték ki, vajon képes lesz-e a
sérült állomány a késõbbiekben rege-
nerálódni, nem pusztul-e tovább.

A szakmai kirándulás végén a cso-
port ellátogatott a Pilis-tetõn lévõ Bol-
dog Özséb-kilátóhoz. A vasbetonból
épült, korábbi geodéziai tornyot tavaly
év végén adták át – kilátóként felújítva –
a nagyközönségnek. A Boldog Özséb-
rõl, a Pálos Rend alapítójáról elnevezett,
17 méter magas építményrõl csodálatos
kilátás nyílik a Pilis vonulataira, környe-
zõ településeire.

Nagy Szilvia

EGYESÜLETI ÉLET

Jégkárok a Pilisi Parkerdõben
Az OEE Budapest HM Helyi Csoport szakmai látogatása 

Új belépõk
Bajai Helyi Csoport: Máramarosi Etelka egyéb felsõfokú, Balázs Csaba erdésztechnikus, Kocsner Antal er-
désztechnikus, Balassagyarmati Helyi Csoport: Kiss Gábor egyéb felsõfok, Bp. FM Helyi Csoport: Me-

ditz Andrea Klára erdõmérnök, Olmosi Marianna egyéb felsõfokú,  Baranya megyei Helyi Csoport: Ko-
csis Tamás erdõmérnök, Braunitzer Richárd erdõmérnök,  Egri Helyi Csoport: Pászthory Lóránt erdésztech-

nikus,  Gyõr Erdõgazdasági Helyi Csoport: Simon Imre erdõmérnök, Turner Tímea erdésztechnikus,  Kaposvári He-
lyi Csoport: Cziráki András tanuló, Zilahi-Szabó Bence erdõmérnök,  Kaszói Helyi Csoport: Gerencsér Noémi egyéb
felsõfokú,  Kecskeméti Helyi Csoport: Hardi Imre erdésztechnikus,  Mátrafüredi Helyi Csoport: Nagy Szeverin ta-
nuló, Vanó Gergõ tanuló, Budai Balázs Marcell tanuló, Molnár Péter István tanuló, Kovács Martin tanuló, Nagy Roland
tanuló, Szekula Zsombor tanuló, Varga Dániel tanuló, Csirszki Ádám Balázs tanuló Miskolci Helyi Csoport: Azari Ró-
bert tanuló,  Nagykanizsai Helyi Csoport: Kovács Zsolt egyéb felsõfok, Kósa Milán erdésztechnikus,  Pápai Helyi Cso-
port: Bati Zoltánné egyéb felsõfokú, Kovács Lajos erdésztechnikus, Kovácsné Somogyi Zsuzsanna egyéb felsõfokú, Né-
meth Tamás egyéb felsõfokú, Panyol Anett egyéb felsõfokú, Gerencsér Attila erdõmérnök, Zambó Mária faipari felsõfo-
kú  Sárospataki Helyi Csoport: Kocsis Júlia erdõmérnök,  Sopron Hallgatói Helyi Csoport: Hoffner Tamás tanuló,
Lükõ Dániel Károly tanuló, Pallos Péter tanuló, Baumgartner Péter tanuló, Böszörményi Bence tanuló, Földei Máté tanu-
ló, Szabó Ádám tanuló, Koprivanacz Viktor egyéb középfokú, Matyók Dávid egyéb középfokú, Czeller Márton erdész-
technikus, Gaál Krisztina egyéb középfokú, Soós Norbert egyéb középfokú, Tóth Gabriella tanuló, Zalka Milán tanuló,
Soproni Helyi Csoport: Kispéter Eszter tanuló, Marton Ákos tanuló, Wilcsinszky Adrienne tanuló, Vörös Bálint erdész-
technikus, Dr. Gerencsér Kinga faipari felsõfok, Kerekes Árpád egyéb felsõfokú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi
Csoport: Szabó Antal erdésztechnikus,  Székesfehérvári Helyi Csoport: Fajkuszné Bodrogi Zsuzsanna egyéb felsõ-
fok,  Szombathelyi Helyi Csoport: Ruborits Tamás egyéb felsõfokú, Csapó Tamás erdésztechnikus, Tamási Helyi Cso-
port: Krizsány László egyéb felsõ, Király Kornél erdésztechnikus, Vértesi Helyi Csoport: Jávor Anita egyéb felsõfok,
Krausz Vivien egyéb középfok, Merkatz László egyéb felsõfok, Zink Gergely István egyéb felsõfok, Ligeti Dániel erdész-
technikus, Visegrádi Helyi Csoport: Takácsné Gyenes Ildikó faipari felsõfok, Vodnák László erdésztechnikus, Dr. Jan-
kovics Kornélia egyéb felsõfokú, Nagy András egyéb felsõfok, Horváth János erdésztechnikus, Zalaegerszegi Helyi Cso-
port: Török János egyéb középfok.

mintegy 1 millió 700 ezer felvétel érhe-
tõ el. Az adatbiztonságot négyszeres
adatmentéssel érik el, és külön-külön
helyen tárolják.

A látogatás az MTI hírszobájának
(Newsroom) megtekintésével zárult. A
szakosztály tagjai találkoztak Gazsó L.
Ferenc vezérigazgatóval, és az éppen
sajtótájékoztatóról visszaérkezõ Csá-
vás Sándorral, a Gazdasági Fõszer-
kesztõség agrártémákkal foglalkozó
munkatársával. 

Ismeretes, hogy Csávás Sándor kapta
2010-ben a Kétmilliomodik Hektár Ma-
gyar Erdõ Emlékérmet.

A szakosztályülésen tagjaink sorába
fogadtuk dr. Nádai Magda szakírót, aki
éppen az 51. kötetén dolgozik. A szer-
zõt az 50. kötete megjelenése alkalmá-
ból 2013-ban Fazekas Sándor miniszter
a Magyar Arany Érdemkereszt díjjal tün-
tette ki. 

Zétényi Zoltán elnök, 
OEE Közönségkapcsolati 

Szakosztály
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A következõkben szeretnénk számot
adni Könyvtárunk tavalyi, emlékezete-
sen jó évérõl, az elért eredményekrõl
úgy, hogy a 2014-ben megjelent tudó-
sításokhoz képest lehetõség szerint
minél több új információval szolgál-
hassunk az olvasóknak. 

Az Erdészeti Lapok 2014. évi számaiban
hat alkalommal számoltunk be Könyv-
tárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott
fontosabb eseményekrõl. A Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtár Emlék-
könyvében található bejegyzések tanú-
sága szerint tavaly mintegy 200 látoga-
tót fogadott a könyvtár. Ebbe természe-
tesen nem számoljuk bele a rendszeres-
nek mondható és a könyvtárban meg-
tartott egyesületi rendezvényen résztve-
võk létszámát, csupán az olyan külön-
leges és egyszeri eseményekét, mint
például a Corvinus Egyetem Budai
Campus Környezetgazdálkodási agrár-
mérnök szak 2. évfolyamának, vagy
ugyanezen egyetem tájépítész hallgatói
csoportjának látogatását, vagy azt az al-
kalmat, amikor helyet adhattunk a Ma-
gyarországi Zöld Kereszt Egyesület ülé-
sének. 

Könyvtárunkat tavaly is rendszere-
sen igénybe vette tanácskozásai céljára
az OEE Erdészcsillag Alapítványának
Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksé-
ge, de itt tartotta áprilisi szerkesztõbi-
zottsági ülését A Mi Erdõnk címû lap is. 

Az erdészettörténeti és vadászati té-
májú kutatásokkal foglalkozók közül is
sokan ellátogattak hozzánk a korábbi
évekhez hasonlóan. 

Könyvállományunk gyarapodása
rendkívül örvendetes módon jelentõ-
sen felülmúlta még a 2013. évi kiugróan
nagy növekedést is, összesen mintegy
415 (!) kötettel bõvült. Ezek közül az ér-
tékesebb, archív állományba kerülõ
könyvek aránya meghaladja a 20%-ot.
Az elmúlt évekéhez viszonyított növe-
kedés egyrészt a Wagner Károly Alapít-
vány segítségével vásárolt köteteknek,
valamint Holdampf Gyula, dr. Oroszi
Sándor, Fáczányi Ödön, Magyar Lajos,
Tollner György és Ormos Balázs könyv-
ajándékának tudható be, amit ezúton is
szeretnék megköszönni! Külön köszö-
net dr. Szikra Dezsõnek, akinek a segít-
ségével sok értékes régi könyvet tud-
tunk méltányos áron megvásárolni és

dr. Ádámfi Tamás, valamint Kiss Csaba
kollégáinknak, akik többször is ered-
ményesen képviselték Könyvtárunkat
különbözõ árveréseken. 

Figyelemre méltó a birtokunkba jutott
dokumentumok között a régi, értékes
könyvek arányának erõteljes növekedé-
se. A számos érdekes kiadványból most
csak négyet emelnénk ki: Theodor Har-
tig: Németország erdészeti kultúrnövé-

nyei, 1852-53., Tomaschek Ede: Erdõ-
kormányzási tan. Buda, 1847. unikum-
nak számító mûve reprint kiadása, A Bo-
rovszky-féle vármegye sorozat könyvtá-
runkból eddig hiányzó három kötetét
Kiss Csaba utánjárásának köszönhetjük
(ez volt az eddigi legnagyobb értékû,
könyvárverési részvételünk), míg Spor-
zon Pálnak, az Erdészeti Lapok egyko-
ri kiadójának és szerkesztõjének kis-
nyomtatványához a „Gazda, kertész és
erdész leghasznosabb barátai az álla-
tok között” címmel (Budapest,1878.) dr.
Ádámfi Tamás segítségével jutottunk
hozzá.

Könyvtárunk nemcsak könyvekkel,
hanem egy érdekes eszközzel, mûszer-
rel is gyarapodott az elmúlt esztendõ-
ben. Sponga József tagtársunknak kö-
szönhetõen egy „Kubátor” típusú
gömbfa köbözõ átlalóval, és szintén tõ-
le kaptuk meg Bokor Rezsõnek, a nagy
erdész tudósnak az 1924-bõl származó
bekeretezett erdõmérnöki oklevelét is.

A 2014-es esztendõ könyvtárhoz
kapcsolódó tevékenységei közül is ér-

demes kiemelni néhányat. Az elmúlt
évben az Erdész panteonba már 44
nagy erdész elõdünk adatlapja került
fel és szerepel az egyesületi honlapon,
további 5-6 adatlap elbírálás alatt van,
így elértük a félszáz leírást. Az Erdészet-
történeti Közlemények digitalizálása el-
készült, a honlapon elérhetõ, a Könyv-
tár az elõkészítés munkáiba kapcsoló-
dott be. Megjelent a Madas András éle-
térõl szõlõ kétkötetes munka elsõ része,
amiben a Könyvtár a koordinációs fela-
datokat látta el. 

Mint ahogy arról a tavaly decemberi
lapszámban beszámoltunk, a Wagner
Károly Alapítvány támogatásával – a
2014. évi könyvtárfejlesztési tervünkben
leírtaknak megfelelõen – folytatódhatott
a birtokunkban lévõ értékes festmények
restaurálása és a képkeretezési munkák
is. A gróf Tisza Lajos portrét követõen
most Egyesületünk másik elnökének,
báró Tallián Bélának az egész alakos
képe és Decrett József portréja került sor-
ra. Archaikus, épített keretet kapott a ko-
rábban felújított gróf Tisza Lajos portré
(a Wagner Károly, Bedõ Albert és Divald
Adolf festmények keretének pontos má-
sát), továbbá bekeretezték a báró Tallián
Bélát ábrázoló festményt, és az egyesü-
leti könyvtár folyosóján található Bedõ-
féle térképmûvet, valamint  kijavították a
Decrett kép hiányos keretét is. 

Ezúton is szeretnénk külön köszöne-
tet mondani a Wagner Károly Alapít-
ványnak, amiért a 2014-ben a könyvtári,
levéltári szolgáltatások, a könyvtár bérle-
ti díja, biztosítási díja támogatásán túl a
2014. évi könyvbeszerzéseket és a fenti-
ekben részletezett restaurálási, keretezé-
si munkákat is finanszírozta. Külön
öröm számunkra az is, hogy a Könyvtá-
rat segítõ, gyarapító tagtársaink köre ész-
revehetõen és folyamatosan bõvül.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa
továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk
ügyét!

Dr. Sárvári János,
a Könyvtár õre

EGYESÜLETI ÉLET

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
2014. évi beszámolója
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Idõs korban az ember felfigyel arra, ha korosztályáról beszél-
nek, róla írnak. A történelem folyamán sokféleképpen véle-
kedtek az idõs emberekrõl. Nem volna illõ – e beszámoló ke-
retei közt – ezeket elemezni, de az utóbbi 14 évben, igen ma-
gas rangú, közismert személyiségek ide vonatkozó gondola-
tainál érdemes néhány mondat erejéig elidõzni. 

1999. október 1-jén – az azóta szentté avatott – II. János Pál
pápa így fogalmazott: „Az idõsek segítenek abban, hogy több
bölcsességgel szemléljük a földi adottságokat, mert õk az élet
változandóságát már megtapasztalták, és éretté váltak. …. Ta-
pasztalatuknak köszönhetõen az idõsek alkalmasak arra, hogy
értékes tanácsokat és tanításokat adjanak a fiataloknak.”

14 évvel késõbb 2013. december 24-én Ferenc pápa
mondta: „Ma olyan korban élünk, amikor az öregek nem
számítanak. Csúnya ezt kimondani, de kiselejtezik õket,
nem igaz? Mert zavarnak.” Majd, egy témába vágó, gyer-
mekkori történetének elmondása után leszögezi:  

„Az idõsek azok, akik elhozzák nekünk a történelmet,
akik elhozzák a tanítást, a hitet és örökül hagyják nekünk.
Bennük, akárcsak a jó óborban, megvan a belsõ erõ, hogy
nemes örökséget hagyjanak ránk. Egy olyan népnek, amely
nem gondoskodik a nagyszülõkrõl, nem tiszteli õket, nincs
jövõje, mert elveszítette emlékezetét “.

Amikor a Szeniorok Tanácsa – Lessényi Béla egykori sze-
niortársunk javaslatára – elindította a „hagyományozható
gondolatok” megnyilatkozási sorozatunkat, hitt abban, hogy
az idõsek tudnak még segíteni. Talán, ezért is kerültünk az
Alapszabályban a tanácsadó testületekhez. Elbizakodottság
nélkül készülünk arra, hogy megfeleljünk ennek a besorolás-
nak. Ebben a szellemben és hangulatban tartotta a Tanács az
évzáró rendezvényét. 

Halász Gábor elnök megnyitójában köszöntötte szenior-
társunkat, dr. S. Nagy Lászlót, aki három cikluson át vezette
a Szeniorok Tanácsát. A Tanács 25 éves történetébõl 12 éven
át óriási lelkesedéssel, hittel, tenni akarással kormányozta ha-
jónkat és e munka révén vált a Tanács az OEE egyik legaktí-
vabb közösségévé. Szerény ajándék kíséretében megköszön-
tük munkáját és kifejeztük elismerésünket, s ígéretet tettünk
arra, hogy az elõdeink által jól kitaposott úton haladunk to-
vább. Ezt követõen, a „hagyományozható gondolatok” soro-
zatunkban emlékezett meg dr. S Nagy László az életútjáról, s
összegzõ gondolatokkal elevenítette fel a Tanács elnökeként
eltöltött 12 év jelentõsebb eseményeit.

Igen nehéz 80 év felett, hat-hét évtized átélt tapasztalatá-
ból kiszûrni azokat a felismert gondolatokat, amelyek az
egyén és egy közösség számára értéknek tekinthetõk, „ha-
gyományozásra” érdemesek, kezdte el a visszaemlékezést.

A 70 perces vallomásból – mert ez valóban az volt – ebben
a beszámolóban csak „szemezgethetünk”. Gondolatait há-
rom téma köré csoportosította: az indulás (család, iskolák), a
szakmai-gyakorlati pálya, a közéleti tevékenység. 

E hosszú idõszak, a teljes eddigi életút kiemelt tapasztala-
ta: „vissza kell adni a szavak valódi értelmét és értékét”.

A Bihar megyei Szentpéterszegrõl, a kétezer lelkes faluból
indult. Családja: földmûves, iparos szülõk, három testvér, 23
unokatestvér. A faluból a családjukból indultak legtöbben ér-
telmiségi pályára, illetve keresték a még „finanszírozható” to-
vábbtanulási lehetõségeket. A középiskolában „életre kellett
kelteni olyan erkölcsiséget, amely mint közösségi kötõanyag
a lelkek mélyébe hatolva a jövendõ alapját képezheti”. A NÉ-
KOSZ kollégiumokban adódott ilyen lehetõség, ahol közös-
séggé csiszolódhattak az elsõ generációs NÉKOSZ diákok.

A berettyóújfalui iskolaalapító igazgatóra, Sárdi Jánosra
nagy szeretettel emlékezik, aki szerint egy közösség igazi
összetartó erejét az emberi és erkölcsi tartalékaival lehet mér-
ni. Az iskola kötelessége ezt az emberi jelzõt minõséggé for-
málni, megtölteni erkölcsi tartalommal, emelkedettséggel,
méltósággal. A történelem döntõ tényezõje volt mindig az
emberi minõség és az erkölcs szilárdsága.

Az érettségi után jöttek az egyetemi évek. A debreceni Or-
vostudományi Egyetem elsõ évében jelentkezett a soproni

EGYESÜLETI ÉLET

„Az igaznak emlékezete áldott!” 
(Példabeszédek 10,7a)

„Hagyományozható gondolatok”
Visszatekintés

Az OEE Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa 2014.
december 4-én tartotta évzáró rendezvényét, ahol folyta-
tódott a tagok életútjait, szakmai pályájukat, élettapasz-
talatukat és az ebbõl levont „hagyományozható gondola-
tokat” bemutató elõadássorozat.
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Erdõmérnöki Fõiskolára. Ebben szerepe volt az 1950-51-es
egyetemi tisztogatásoknak is, ami nagy megdöbbenést, trau-
mát okozott a hallgatóság körében. 1954 nyarán évvesztés
nélkül fejezte be tanulmányait az Erdõmérnöki Kar Erdõmû-
velõi Szakán.

A családi indíttatásból merített – szavakba foglalt – érték-
rendje tanulmányai során a rendszeresség, szerénység, fi-
gyelmesség, hûség és becsületesség voltak.

Erdõmérnökként 1955. január 1-jén kezdte meg szolgálatát.
A rendkívüli életpályát sok-sok átszervezés, költözés, szak-

területváltás tette változatossá: Tállyán erdõmûvelési mûszaki
vezetõ, majd erdészetvezetõ, késõbb a Kelet-bükki Erdõgaz-
daság központi erdõmûvelési elõadója, azt követõen Lillafüre-
den erdészetvezetõ (ott szoros együttmûködés alakult ki az
ERTI munkatársaival a munkaszervezés és gépesítés terén). A
Kiskunsági és a Hajdúsági Erdõgazdaság mûszaki erdészetei-
nek szervezése, vezetése után, újra a Kelet-bükki Erdõgazda-
ság lett a munkahelye, ez alkalommal a mûszaki osztály veze-
tése. Azt követõen Budapestre hívták az ERDÕTERV fõmér-
nökének, majd áthelyezéssel az Országos Természetvédelmi
Hivatalhoz kerül. Ott a Budapesti Természetvédelmi Felügye-
lõség vezetése, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség igazgatóhelyettesi kinevezése követke-
zik, végül onnan megy 1990-ben nyugdíjba.

Szigorú következetességének köszönhetõen mindenütt
megállta a helyét, komoly szakmai sikereket ért el és megha-
tározó szerepe volt azokon a szakterületeken, ahol dolgozott.
Ezen kívül a rendszeresség, igényesség, figyelmesség és a kö-
rültekintõ pontosság volt a helytállás záloga.

Menet közben értette meg az ibseni gondolat lényegét:
„akik az igazságért harcolnak, meg kell szokni a magányt”.
Meggyõzõdése, hogy az eredményesség igen fontos feltétele
„a szabadság és a rend arányos érvényesülési feltételeinek
megteremtése”. Ugyanis a rend szabadság nélkül lélektelen
erõszak, a szabadság rend nélkül biztos anarchia.

A mai társadalmi viszonyok között a legfõbb gondot ab-
ban látja, hogy nem tudjuk, milyen értékrendnek kell enge-
delmeskedni, pedig „csak” a szavaknak kellene a valódi je-
lentését, jelentõségét visszaadni, hogy tudjunk igazodni a
jobbítás irányába.

A vázolt életúton szerzett tapasztalatait nyugdíjba vonulá-
sa után a már korábban elkezdett közügyek szolgálatába állí-
totta. A Táj- és Környezetfejlesztési Szakcsoport vezetése,
majd a MTESZ Központ Környezetvédelmi Bizottságában vál-
lalt tevékenység (ennek elnöke is volt), a MTESZ alelnökség,
a Szeniorok Tanácsának munkájába való bekapcsolódás,
majd 2002-tõl 12 évig elnökként való vezetése, mind abba az
irányba hatott, hogy az emberi, szakmai közösségekben a
közérzet, az együttmûködés javuljon. Meggyõzõdését több-
ször hangsúlyozta: vissza kell adnunk szavaink eredeti értel-
mét, jelentését. Különösen azokét, amelyek a közösségek
belsõ tartásának alakulásában, az egyéniségek formálásában
döntõ fontosságúak, mint az erkölcs, tisztesség és szolidari-
tás. Ezek nélkül elgyengül a társadalom alapegysége, a csa-
lád, valamint a közösségek hagyományt átörökítõ kohéziója.

Az elmúlt idõszakban felerõsödött közéletünkben a kö-
zöny mint erkölcsi kór, az ország erkölcsi válságba jutott. En-
nek kezelése a gazdasági gondokkal együtt halaszthatatlan,
és ezt olyan közösségeknél lehet elkezdeni, ahol még meg-
van és feléleszthetõ az erkölcsi erõ, amely nélkül az ország
„talpra állítása” szinte lehetetlen. „Ezért a talpra állításért dol-
gozom, hitem szerint, talán nem eredménytelenül” – össze-
gezte mondanivalóját.

Az elmúlt 12 évrõl már csak röviden számolt be volt elnö-
künk: 77 rendezvényünk volt, amelyeken 48 alkalommal elõ-
adások hangzottak el, 29 kihelyezett ülést tartottunk erdõgaz-
daságoknál, iskoláknál, egyetemen.  Ezekrõl az Erdészeti La-
pokban tájékoztatókat jelentettünk meg. 

A kollegialitás, a közösségi szellem ápolásaként 2003-tól
az évzáró rendezvényeinken köszöntöttük a korosztályos
szeniorokat és oklevéllel emlékeztünk meg róluk. Az Etikai
kódex elkészítése, a rendezvények rendszeressé tétele, a Mû-
ködési rend megalkotása, a székház-ügy napirendre tûzése
és napirenden tartása mind az elmúlt idõszak eredménye, és
nyugodtan mondhatjuk magunkról, hogy közösségünket
„szellemi mûhellyé” sikerült formálni.

A korábban jelzett gondok orvoslásához szerinte nélkü-
lözhetetlen a családok, a kisközösségek, a szellemi mûhelyek
mûködtetése, ahol a helyzetek átélhetõk, a magatartásfor-
mák, hagyományok átörökíthetõk, mert „ahol elvesznek a
tradíciók, ott kilyukad az idõ és átpereg a múlt”. A múlt isme-
rete nélkül pedig nem lehet jó és biztos jövõt építeni.

Megköszönte saját családja és a kollégák támogatását és
külön – név szerint – megemlékezett arról a 21 tagtársunkról,
akik már nem lehetnek közöttünk, akik már elmentek a 12 év
során. Néma felállással emlékeztünk rájuk.

A megemlékezés zárásaként számos témajavaslata hangzott
el, amelyeket a jövõben a Tanács szíves figyelmébe ajánlott.

Nagy tapssal jutalmazta közösségünk a részletes, gondo-
latgazdag, tanulságos, irodalmi idézetekben bõvelkedõ, több
helyen filozófiai mélységeket megjáró visszaemlékezést és
iránymutatást.

Ezután Halász Gábor elnök a Mûködési rendünk 5.6 pont-
jában foglaltaknak megfelelõen javaslatot tett arra, hogy dr. S
Nagy Lászlónak, a Tanács korábbi elnökének adományozzuk
az élethosszig tartó „tiszteletbeli elnök” címet. A javaslatot a je-
lenlévõ tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a jelenlévõ tagság annak a köszöntõ le-
vélnek a tartalmát, amelyet Zambó Péternek, az OEE újravá-
lasztott elnökének küld a Tanács nevében Halász Gábor el-
nök. Emellett ötleteket, javaslatokat gyûjtöttünk és rögzítettünk
a 2015-ös munkatervünkhöz. Végül, mint minden évben, az
idén is köszöntöttük, és oklevelet nyújtottunk át azoknak a
szeniortársainknak, akik ebben az esztendõben töltötték, vagy
töltik be a 75. 85. illetve 90. életévüket: a 75 éves dr. Marjai
Zoltánnénak, a 85 éves Köveskuti Györgynek, Mészáros Gyu-
lának, Rakonczai Zoltánnak, és a  90 éves Haják Gyulának.

Koccintottunk az ünnepeltek és valamennyiünk egészségére,
és békés, boldog új esztendõt kívánva elköszöntünk egymástól.

Dr. Szikra Dezsõ, titkár
OEE Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa 

Kép: Halász Gábor
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Az ülés helyszíne: Budakeszi, Vadas-
park Étterem

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait, Bak Juliannát,
az Ellenõrzõ Bizottság elnökét, az EB
tagjait és az érdeklõdõ tagokat. Megál-
lapította, hogy 42 fõvel a küldöttgyûlés
határozatképes. A jegyzõkönyv vezeté-
sére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hitelesí-
tõknek Kovács András és Szabó Sza-
bolcs küldötteket javasolta, melyeket a
küldöttgyûlés egyhangúan elfogadott.
Ezután ismertette a napirendet, melyet
a küldöttek tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette, hogy a
2014. május 8-án módosított Alapsza-
bály tekintetében a Fõvárosi Törvény-
szék 13.Pk. 60.427/1989/35. számú vég-
zéssel hiánypótlási felhívást bocsátott
ki. A hiánypótlási felhívás értelmében
az Alapszabály egyes rendelkezéseinek
módosítása szükséges a döntéshozó
szerv, azaz a küldöttgyûlés és az elnök-
ség üléseinek nyilvánossága tekinteté-
ben, a nyilvántartások vezetése és nyil-
vánossága tekintetében, így módosítani
kell a preambulumot, a 9. §. 6, 8 és 12. §
1. pontjait, valamint a 12. § 7. és a 13. §
3. pontját az elnökség döntéshozatala
tekintetében, valamint a vezetõ tisztség-
viselõk tekintetében. Õket feltüntetve
új rendelkezésként beépítésre kerülnek
a 12. § 13. és a 17. § 14. pontjai. Ezt kö-
vetõen részletesen ismertette a hiány-
pótlási felhívást, valamint az az alapján
elõkészített egységes szerkezetû Alap-
szabályt. A hiánypótlás keretében szük-
séges a lakcímet is tartalmazó tagnévsor
benyújtása, amellyel kapcsolatban a ta-
gok aláírását is kérte a Törvényszék, de
mivel az egyesület taglétszámának
nagysága miatt ennek beszerzése
aránytalan terhet jelent, így a Törvény-
széktõl e körben méltányosságot kér. 

A fentiekben rögzített hiánypótlási
felhívás értelmében az Alapszabályt
küldöttgyûlés határozatával módosítani
szükséges. A hiánypótlási felhívás alap-
ján, illetve a küldöttgyûlés határozatára
vonatkozó határozati javaslat alapján az
Alapszabályban a módosított rendelke-
zések „dõlt” betûvel, a hatályon kívül
helyezett rendelkezések dõlt áthúzott
betûvel kerülnek jelzésre, míg a 2014.

május 8-i küldöttgyûlés által elfogadott
és a hiánypótlási felhívással nem érin-
tett rendelkezések az Alapszabály törzs-
szövegébe azonos betûtípussal és for-
mával beépítésre kerültek. 

A módosítási javaslatot az Elnökség
és az Ellenõrzõ Bizottság tárgyalta és el-
fogadásra javasolja. A küldöttek megvi-
tatták a változásokat, melynek alapján a
küldöttgyûlés a következõ határozato-
kat hozta.

1./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyû-
lése az Alapszabályt a javaslattal
egyezõen módosítani rendeli. A
fentiek értelmében módosítja a
preambulumot. A döntéshozó
szerv, azaz a küldöttgyûlés és az
elnökség üléseinek nyilvánossá-
ga és döntéshozatala tekinteté-
ben azokat nyilvánossá teszi, a
nyilvántartások vezetése és nyil-
vánossága tekintetében azokat
pontosítja és nyilvánossá teszi,
ebben az értelemben módosítja
az Alapszabály 9. § 6. és 8., a 12. §
1. és 7., valamint a 13. § 3. pont-
ját. Továbbá a vezetõ tisztségvise-
lõket az Alapszabályban feltün-
tetni rendeli, így új rendelkezés-
ként beépítésre kerülnek a 12. §
13. és a 17. § 14. pontjai.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

2./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyûlé-
se az 1./2015. (01. 28.) számú ha-
tározatokban foglalt módosítá-
sokkal az OEE Alapszabályának
egységes szerkezetbe foglalt mó-
dosítását elfogadja.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

A második napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök ismertette a
létrehozandó Erdész Idõsotthonnal
kapcsolatos elképzelést. Az idõsotthon
létrehozására megfelelõ, Sopron-Her-
mesen található volt határõrlaktanya
használatbavételére elõzetes tárgyalá-
sok zajlottak a tulajdonosi jogokat gya-
korló MNV Zrt.-vel. Ezek alapján az
Egyesületnek lehetõsége van az ingat-
lan megfelelõ idõtartamra történõ in-
gyenes használatbavételére. A tárgya-
lások folytatásához, a használati meg-
állapodás aláírásához kéri a küldött-
gyûlés felhatalmazását. A kérdést az
Elnökség tárgyalta, és támogatja a kez-
deményezést. A küldöttek megvitatták
az elõterjesztést, és egyetértettek az
abban foglalt következõ tárgyalási
alapelvekkel: az Egyesület kapja in-
gyenes használatba az ingatlant; a
megállapodás a mûködtetéshez biz-
tonságosan elegendõ idõtartamra szól-
jon; a felmondási feltételek, határidõk
ne veszélyeztessék az idõsotthon mû-
ködését; az idõsotthon létrehozásának
meghiúsulása esetén a használati meg-
állapodás az Egyesületre nézve hátrá-
nyos jogkövetkezmény nélkül felbont-
ható legyen. A hozzászólások során az
idõsotthon tervezésével, mûködtetésé-
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vel kapcsolatban fogalmaztak meg ja-
vaslatokat, amelyek az ingatlan hasz-
nálatbavétele utáni továbblépés esetén
lesznek szükségesek. A napirendi pont
zárásaként a küldöttgyûlés a követke-
zõ határozatot hozta.

3./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés fel-
hatalmazza az Egyesület elnökét,
hogy az MNV Zrt.-vel a Sopron-
Hermesen tervezett Erdész Idõs-
otthon épületének használati
megállapodása tekintetében tár-
gyalásokat folytasson és az Egye-
sület számára kedvezõ feltételek
elérése esetén a megállapodást
aláírja.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

Az egyebek napirendi pontban
Schmotzer András küldött javasolta az
elhunyt tagtársak sírhelyeinek gondo-
zását, az Erdész Panteon ilyen irányú
kialakítását. Zambó Péter elnök meg-
erõsítette az ezzel kapcsolatos elnöksé-
gi szándékot, jelezve, hogy a helyi cso-
portok aktív közremûködését fogják
kérni ezen a területen.

Vadas Ferenc
küldött az egyesü-
leti kiadványok
megjelentetési ter-
vérõl érdeklõdött,
amire válaszul
Lomniczi Gergely
fõtitkár elmondta,
hogy Madas And-
rás tiszteletbeli
örökös elnök
visszaemlékezése-
inek második kö-
tete, a Gyökerek
és lombok 10. kö-
tete és egy erdészettörténettel foglalko-
zó képeskönyv kézirata készül, ezek
megjelentetéséhez keresi jelenleg a for-
rásokat az Egyesület.

Kovács Péter küldött az erdõtörvény
módosításában vállalt egyesületi szerep-
rõl érdeklõdött. Zambó Péter elnök is-
mertette, hogy az Egyesület a Földmû-
velésügyi Minisztérium stratégiai part-
nereibõl kialakított munkacsoport tag-
jaként vesz részt a törvénytervezet elké-
szítésében, amelynél alapnak a 2012-
ben készített konszenzusos javaslatot
tekinti.

A küldöttgyûlés végén dr. Sárvári
János, a Könyvtár õre méltatta Kaán

Károly erdõmérnök szakmai és egyesü-
leti munkásságát, akinek aznap emlé-
keztek halála 75. évfordulójára. A kül-
döttek egyperces néma tiszteletadással
adóztak Kaán Károly emlékének.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, és bezárta a küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Kovács András 
Szabó Szabolcs  
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Finoman szólva is sajátos címmel szólítja
meg a kötet szerzõje – Sárközy György
jászsági erdésztechnikus, felsõfokú vad-
gazda – a 2013-ban kiadott önéletrajzi ih-
letésû könyvével, a remélt olvasóit. Elsõ
látásra kissé provokatívnak is tûnhet,
már-már a városi flaszterek szlenges
szófordulatainak hangulatát idézi fel.
De belelapozva a kötetbe, az elõzék
olvasása során rögtön tudatosul ben-
nünk, hogy messze nem errõl van szó.

Életvillanások. Ez lenne a megfe-
lelõ mûfaji meghatározás, már ha is-
merne ilyet az irodalom. A kifejezés
mégis jól jellemzi a kötet egészét.
Ahogy a szerzõ fogalmaz: élettörté-
neti laza füzér egy jászberényi er-
dész tollából. Észlelések, érzel-
mek, emlékek becsülendõ nyílt-
sággal leírva, vállalva a nyilvános-
ság elõtti személyes megmérette-
tést, egy életút örömeinek, bána-
tainak, konfliktusainak és dönté-
seinek patikamérlegre tételét.
Ez az õszinte vállalhatóság adja
meg a kötet hitelességét.

Az emlékekbe bevésõdött történé-
sek, a felcseperedéstõl az erdésszé vá-
lásig, a barátokról, rokonokról, család-
tagokról, munkatársakról, nem a naplók-
ra vagy az életrajzi írásokra jellemzõ

szoros idõrendben követik
egymást. Inkább a gondola-
tok, érzések szabad folyásán
keresztül ismerhetjük meg
egy máig köztünk élõ alföldi
erdész életének egy-egy kép-
kockáját. Képek villannak fel
sorban, ahogy magunk is
visszaemlékezni szoktunk
gyerekkorunk, ifjúságunk ese-
ményeire, találkozásainkra, és
a nagy szerelemekre. 

A szerzõ saját bevallása sze-
rint néhány ismerõse megkér-
dezte tõle, hogy: „Minek ez Gyu-
ri?” A válasz egyszerû volt és
egyenes. Mert velünk történt
meg. S ha ezek az életízû minden-
napi küzdelmeink történései ér-
deklik az olvasót, keresse meg
közvetlenül a jászberényi szerzõt,
hogy a kötethez jusson. (Elérhetõ-
ségét a Szerkesztõség örömmel
megadja.)

Nagy László 

KIT ÉRDEKEL? KIT ÉRDEKEL...
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Nagy György
(1921–2015)

Tisztelt gyászoló hoz-
zátartozók, rokonok,
keresztgyerekek, ba-
rátok, erdész kollé-
gák! Ismerve Gyuri
bácsi életkorát és
egészségi állapotát is
megrendülve fogad-
tuk a szomorú hírt.
Nagy György a Zemp-

lén-hegység legidõsebb erdésze 2015. janu-
ár 30-án elhunyt. 1921. március 12-én szüle-
tett hétgyermekes családban a Magyar Kirá-
lyi Erdõhivatal Hercegkút-Kishegyi erdész-
házában. Általános iskoláit a hercegkúti ele-
mi iskolában végezte. Utána, mint a legtöbb
falusi gyerek számára, neki is az erdõ adott
munkát. Alig 17 évesen már a Makkoshoty-
kai Erdõhivatal (1939. január 1-jétõl) vágá-
sõrként alkalmazta. Ezt követõen folyamato-
san magasabb beosztásba került. A második
világháború õt is frontszolgálatra mozgósí-
totta, de rövid hadifogság után 1945 nyarán
már újra a régi munkahelyén jelentkezett er-
dészeti szolgálatra. Kiemelkedõ szaktudását,
szorgalmát és beosztottjai iránt tanúsított
magatartását elismerve 1949-ben áthelyez-
ték a Füzérkomlósi Erdõgondnokság László-
tanyai területére pagonyvezetõ erdésznek.
Az átszervezések után Gyuri bácsit áthelyez-
ték a Háromhutai üzemegységhez 1951.
március 17-i hatállyal. A családtól távol az új-
hutai munkásszállón osztotta meg minden-
napi életét munkásaival. Hetente csak egy-
szer láthatta szeretett feleségét, Magdikát és
hozzátartozóit az otthonában. A többszöri
átszervezések után 1955. április 1-jei ha-
tállyal Gyuri bácsi ismét kerületvezetõ er-
dész lett Háromhuta község határában a
Cserepesi nyiladéktól délre, Újhuta felett a
Barlang oldalig. Az ezt követõ évek, mint
minden más kerületvezetõ erdész és erdé-
szeti dolgozó számára, a nyugodt, kiegyen-
súlyozott munkafeltételeket hozták.

Hosszú-hosszú várakozás után jó szándé-
kú központi dolgozók és a Teremtõ támoga-
tásával Gyuri bácsi álma is megvalósult. 1966
õszén, közel két évtized után visszakerült a
Sárospataki Erdészethez, Makkoshotykára
kerületvezetõ erdésznek. Gyuri bátyám a

Dreklok-Somvölgy-Kecskehát-Potács völgy-
Nagymély-völgyi területeken dolgozhatott
nyugdíjazásáig. Teljesült régi vágya.  

Nagy György ízig-vérig erdész volt. Már
fiatal korában magába szívta az erdõ és a ter-
mészet szeretetét, tiszteletét. Számomra Is-
ten ajándéka, hogy gyermekkoromtól ismer-
hettem Gyuri bátyámat, példaképemet és
kollégámat. Ismerhettem szüleit, testvéreit.
Pista és János bácsi erdészek, József és Ká-
roly is erdészeti dolgozók voltak. Gyermek-
koromtól ismerhettem Magdikát, Gyuri bá-
tyám kedves feleségét, aki már készíti
számára az örök együttlétet és szállást.

Gyuri bátyám szakmai ismerete, gyakorla-
ti alkalmazása, de fõleg gerinces magatartása
kiemelt megbecsülést érdemelt. Tisztességgel,
megbízhatóan tette a dolgát. Mint volt munka-
társa bizonyítom. hogy Gyuri bácsira vezetõi
mindig számíthattak, bármilyen nagy és sür-
gõs feladat volt. Abból pedig volt bõven.  Ki-
magasló, példamutató és fõleg emberi maga-
tartásáért többször részesült vállalati és mi-
niszteri kitüntetésekben. Gyuri bácsi kiemel-
kedõ szakmai pályafutása alatt sokat tett szû-
kebb hazája, Makkoshotyka múltjának meg-
õrzéséért, békés fejlõdéséért. A közösségért
végzett önkéntes munkájáért minisztertanácsi
kitüntetésben részesült. 

Gyuri bátyám! Érdekes, színes egyéniség
voltál: kevesen állíthatják magukról, hogy
úgy tisztelték, becsülték az erdõt, a termé-
szetet, mint ahogyan te tetted.  Az erdész ha-
gyományoknak lelkes ápolója voltál. A má-
sok iránti tiszteleted, baráti szereteted átsegí-
tett az élet nehéz napjain, munkahelyi konf-
liktusokon, átszervezéseken.  Az ország min-
den területén voltak erdész barátaid, tisztelõ-
id. Humoros egyéniségeddel jó hangulatot
kovácsoltál és ahol tudtál, segítettél. Amíg
élek nem felejtem az 1947. május 1-jén a pin-
cédben sokszor elismételt akkori erdész dalt
„Az erdész gyerek sose kesereg”.  Fiatal er-
dészként nagy élmény volt számomra. 

Gyuri bátyám! A mai napon, amikor bú-
csút veszünk tõled, gyászolnak a zempléni
erdõk, a Tokaji Nagy-Kopasztól a Nagy-Mili-
cig. Gyászolnak a Hutai erdõk, a Makkos-
hotykai, Dreklok-Somvölgy-Potács völgy-
Nagymély völgy.  Az Erdész emlékmû mellet-
ti pihenõ, amely a te irányításoddal épült és
ahol oly sokszor jól éreztük magunkat. Jól
érezték magukat a turisták, és akik arra jártak.

Némán búcsúznak a
Zsidóréti-Mélyvölgyi-
Radvány-völgyi tisz-
tások, források, ahol
oly sokszor megpi-
hentél. Búcsúznak
tõled régi és új erdész
barátaid, kollégáid,
tisztelõid. Földi pá-
lyád után talán már
találkoztál régi erdész
barátainkkal, kollé-
gákkal: Koronky Pis-
tával, Szebényi Laci-
val, Varga Tiborral,
Bodnár Bertivel, Pre-
szoly Jánossal és a
többiekkel, akik elõ-
készítették a terepet
az örök vadászmezõ-

kön egy új barát, erdész kolléga fogadására.
Sajnos már sokan vannak ott közülünk. Az
élet rendje szerint már néhányan mi is csoma-
golhatunk, akik ma búcsúzunk tõled. 

Kedves Gyuri bátyám!  Az erdõ és a ter-
mészet szeretete volt életed értelme, ame-
lyek nem maradtak hálátlanok, mert elkísér-
tek hosszú szakmai utadon. Búcsúzom tõled
a zempléni és országos erdész kollégáid, ba-
rátaid, ismerõseid nevében az erdészhim-
nusz néhány sorával: „Bükkfák smaragdja
sápadoz a halk õszi dombokon, Ha ballag
már a vén idõ az õszi lombokon, Eltávozó-
ban int felém Szerelmem, s életem, Örökre
nyugalmat ád az erdõ énnekem.” Gyuri bá-
tyám, barátom, nyugodj békében! Isten ve-
led! Üdv az erdésznek!

Mitró János

Homlok Tamás 
(1967–2014)

Kisfaludon született,
ott végezte az általá-
nos iskolát, majd fel-
vételt nyert Sopronba
a Roth Gyula Erdé-
szeti Szakközépisko-
lába, ahol 1985-ben
érettségizett. Az év
szeptemberében a Kis-
alföldi Erdõgazdaság

Rábaközi Erdészeténél állt munkába, ez volt
az egyetlen munkahelye. Kezdetben fizikai
állományban fakitermelõ brigádok mellett
személyszállítást, választékolást végzett,
majd a katonaság következett, míg 1989.
március 1-jével kerületvezetõ erdész kineve-
zést kapott a Rábakecöli kerületbe. Friss há-
zasként a helyi erdészházba költöztek fele-
ségével.

Elõdjétõl, Szabó Istvántól rendezett kerüle-
tet örökölt, jól kezelt, változatos faállomá-
nyokkal. Kezdetben sokat támaszkodott elõd-
je tanácsaira, átvette tapasztalatait, majd önál-
lóan is nagy hozzáértéssel végezte munkáját.

Kerülete az erdészet központjától távol, a
Rába folyó hullámterében és árterében volt.
Sajátos feladatokkal, olykor még az árvízzel is
meg kellett küzdeni. A vidéki kerület na-
gyobb önállóságot kívánt, de õ ennek is jól
megfelelt. 2000-ben bõvültek feladatai, nyug-
díjazás következtében a páli kerületet is hoz-
zá csatolták, amely új kihívásokat hozott,
több jövés-menést igényelt. Emellett alkal-
manként az erdészet vadkárelhárítási, va-
dásztatási feladataiba is be kellett kapcsolód-
nia.

Tamás emberi jó tulajdonságai, közvet-
lensége, humora révén népszerû ember volt
választott falujában, vadásztársai, kollégái
körében is. Sok idõt töltött baráti körben,
sportrajongóként rendszeresen eljárt kézi-
labda-mérkõzésekre, de rockkoncerteken
nejével együtt is sokszor részt vett. Bármi-
lyen segítségre volt szüksége, mindig szá-
míthatott barátaira, de õ is mindenkin segí-
tett, akin tudott.

Tavaly novemberi kórházi kivizsgálása
nem ért váratlanul bennünket, hisz láttuk,
hogy túlterheli szervezetét, de egy késõn di-
agnosztizált kóros folyamat hirtelen úrrá lett
rajta és végzetéhez vezetett. 

NEKROLÓG
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A  kórházban egymásnak adták a kilin-
cset barátai, munkatársai, rokonai. Felesége,
két nagy lánya naponta mellette volt. A rába-
kecöli temetõben, ahol 2014. december 22-
én búcsút vettünk tõle, mozdulni sem lehe-
tett a hatalmas tömegben, koszorúk tucatjai,
csokrok százai borították sírját.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte csa-
ládját, de a közösség is egy jó barátot, kollégát
veszített. Emlékét szeretettel megõrizzük.

Kóródi Sándor 

Kászoni Zoltán 
(1928–2015)

Életének 87. évében el-
ment az „Öreg Szé-
kely”. 1928. január 22-
én született a Három-
szék megyei Baróton
(ma Kovászna megye),
anyai és apai ágon is
iparos családban. Szé-
kely kisnemesi családja
II. Rákóczi György er-

délyi fejedelemtõl kapta nemeslevelét.
A Trianon utáni nehéz kisebbségi sorban

töltötte gyerekkorát. Elemi iskoláit Baróton és
Nagyszebenen végezte. A középiskolai tanul-
mányait Észak-Erdély 1940. évi visszacsatolá-
sa után, Kolozsváron a piaristák gimnáziumá-
ban folytatta, ahol 1948-ban érettségizett.
1948 és 1953 között a román és szovjet kor-
mány ösztöndíjasaként a Moszkvai Halászati
és Halipari Mûszaki Egyetemen tanult. 1953-
ban ichtiológus és haltenyésztõ diplomát szer-
zett. Szakmai pályafutását az erdélyi Mezõsé-
gen, Mezõzáhon az állami gazdaság fõagro-
nómusaként kezdte. Az állami gazdasághoz

taroztak a Wass gró-
fok egykori birtokai
is. Ekkor gyökerezik
meg benne a Wass
család iránti tisztelete,
ami késõbbi szépiro-
dalmi munkásságá-
ban jól türközõdik.  A
Mezõzáhon eltöltött
öt tevékeny év után
jó szakmai eredmé-
nyei miatt kiemelik és
Bukarestbe viszik
dolgozni a Mezõgaz-
dasági Minisztérium
alkalmazotti körébe.
Itt különbözõ magas
beosztásokban dol-
gozik, többek között a Halászati Vezérigazga-
tóság vezérigazgatójaként teremti meg a ro-
mán tengeri halászati flottát. Számos szakmai
siker után, karrierje csúcspontján, 1986-ban,
gyermekei nyugatra távozása miatt leváltják a
beosztásából. Aktív szakmai pályafutásának
utolsó éveit Kovászna megyében, erdészeti-
halászati felügyelõként tölti.

Kászoni Zoltán egész életében megõrizte
istenhitét, haza- és családszeretetét, mindig
ezeknek megfelelõen igyekezett tevékeny-
kedni. 1995-ben feleségével együtt áttele-
pült Budapestre, hogy Ausztriában élõ gyer-
mekeihez közelebb lehessen. Szakírói mun-
kásságát itt is folytatta. Életében 28 könyve
jelent meg (ebbõl 9 román nyelven), elsõ-
sorban halas témakörben. Õ írta az elsõ ro-
mán nyelvû akvarisztikai szakkönyvet is.
Nagy szerelme volt a vadászat, ennek er-
délyi vonatkozásait igyekezett könyveiben
bemutatni (Az a medvés, pisztrángos csodás

Erdély; Vad és vadászat Erdélyben; Székely-
földi vadászatok stb.). Mûveiben Wass Al-
bert erdélyi nyomait is igyekezett megörökí-
teni, a kutató történész alaposságával. Köny-
veit saját fotóival is illusztrálta.

Széles körû mûveltsége, nyelvtudása,
nemzetközi tájékozottsága, elismertsége le-
hetõvé tette, hogy egész életében szûkebb
hazáját, Erdélyországot, Székelyföldet szol-
gálja. Nyugdíjasként életét továbbra is Szé-
kelyföld népszerûsítésére fordította. Szá-
mos magyar erdész- és vadászcsoportot ve-
zette Erdélybe, nagy lelkesedéssel és hoz-
záértéssel. A szakmában sokan ismerték,
szerették.  Életét részletesebben a Gyöke-
rek és lombok címû sorozat 9. kötetében is-
merhetjük meg.

Hitvallását egy mondatban õ maga így
foglalta össze: „Életemben mindig székely-
magyar voltam, s poraimban is az maradok”.

Barátossy Gábor

NEKROLÓG

Meglepõ lehet, hogy az itt körülírt, elhú-
zódó kúra, több mint ötven éve vette
kezdetét. Akkoriban persze, egészen
mindennapi gondok foglalkoztatták a ti-
zenéves, pályaválasztás elõtt álló fiata-
lembert, semmint, ami a címbõl követ-
kezhetne.

Alig túl 1962 tavaszán, a rövid iskolai
szünetben kétszer is kirándult a társaival,
elõbb egy közismert budai kiránduló-
helyre, majd attól egy kicsit távolabbi er-
dõs, dimbes-dombos vidékre. Menet
közben némelyikük, akinél már eldõlt,
hogy hová jelentkezik tovább tanulni,
szót ejtett a történésekrõl. Hõsünk a hall-
gatók között ballagott, még nem sejtve,
hogy a túra vége felé, határozott kijelen-
tésre készteti a Gondviselés. A késztetés
mikéntje, a láthatatlan delej, mint annyi
más esetben, itt is megfoghatatlan volt.

A Gondviselés, mint egytagú kurató-
rium, ekkor döntött a fiú jövõjérõl, és
hosszú távra. Az már ezt megelõzõen is
kitûnt, hogy valamely, az élõ természet-

hez kötõdõ foglalatosság eshet a latba
legnagyobb súllyal. A mérlegelésben
alig pár lépésnyi távolság, idilli, vagy
annál is igézõbb erdei körkép, kisugár-
zás, hangulat, gondolat-ár, bódulat
döntött. Inkább csak maga elé, de eltö-
kélt hangsúllyal bökte ki:

– Én erdész szeretnék lenni. 
A társak közül csak egy hümmögött

rá, hogy „persze, kerülõ, mi?” Meg,
hogy: „jó unalmas lehet egész nap ide-
oda járkálni.”. Némiképp ugyanúgy,
mintha atomkutatásra szeretné adni a
fejét. Olyanra, amibõl elõre aligha lát
valamit. Vagy soha. Esetleg.  

A kurátor Gondviselést is megérint-
hette ez a gondolat, mert vagy másfél
évtized múltán, az iménti idilli erdõ kö-
zelében, fura mûszert használó cso-
porttal hozta össze a már kitanult er-
dészt. Geofizikai méréssel indokolták
az ottlétüket, amit az erdész annyiban
furcsállt csak, hogy nem jelentkeztek
be elõre. Az erdõ ugyanis, bizonyos

esetekben, a ’bújva bejárókra’ nézve
veszélyes lehet. 

Az a bizonyos idilli erdõ pedig, koro-
sodva, és alig veszítve a korábban igézõ
képébõl, újabb tizenöt év elteltével, fû-
rész alá került. Az erdész és az erdei
munkások évrõl évre gondozták az öreg
fák ezernyi utódját, miközben sokat ta-
nultak, tapasztaltak ettõl a fiatalostól is.
Legfõképpen türelmet, ami – az ismert
közmondás szerint – rózsát terem. Itt
csak annyiban volt másképpen, hogy a
türelmesen nevelt fiatal erdõ rózsát, vad-
rózsát csak addig „termett”, amíg a fák ár-
nyéka ki nem szorította õket. 

Látszólag a Gondviselés is máshova
összpontosított ezek után. Az erdészt
nyugállományba engedte, fiatal utódjá-
val üzentetett néha a nevezetes erdõ-
rõl. Tudatta, hogy a geofizikusok idõ-
közben sem teke-tóriáztak: tóriumot
észleltek azon a területrészen. A ritka,
fémes elem rádióaktív …

Aktivitása megkövesedett közmon-
dást is képes volt átformálni: A türelem
rózsát, a tórium erdészt terem. 

Apatóczky István

Tórium-kúra
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A regécinek és a göncruszkainak az
emlékét ma már csak a korforrások, ré-
gészeti leletek és a szakkönyvek õrzik.
Ellentétben a Boldogságos Szûz Mária
nevére szentelt gönci rendházzal, mely-
nek évszázados kváderkõ falai ma is a
Dobogó-hegy északkeleti oldalát borító
erdõség fái, oszlopos bükk óriásai kö-
zött bújnak meg. 

A halkan csobogó Kis-patak-völgye
felett emelkedõ impozáns maradvá-
nyok szinte érintetlenül õrzik a közép-
kori pálos atyák kõfaragó tudományá-
nak mesterremekeit, egyszerûségében
is tájba illõ építészeti stílusjegyeit. Kör-
bejárva a hatalmas falakat, belépve a
beomlott boltozat alá – mely ma már a
kék égre vagy az éjszaka csillagaira en-
ged szabad kilátást – idõutazást tehe-
tünk a középkorba. Hazánkban szinte
sehol nem találhatunk ilyen érintetlen,
eredeti formájában megmaradt és átfa-
ragások nélkül megõrzött gótikus for-
mákat, díszítõelemeket.

A kolostor alapításának pontos idejét
nem ismerjük. Nagy Lajos királyunk
1346 és 1382 között összesen 27 új pálos

klastromot alapított, ebbõl négyet az
Anjouk kedvelt országrészében, Abaúj-
ban építettek fel. A gönci elsõ írásos em-
lítése egy 1371-ben keltezett oklevélben
található, melyben a király vízimalom
építésére ad engedélyt a pálosoknak.  A
források szerint az atyák szorgalmas
munkával gyarapították javaikat. Szõlõ-
ket, szántókat mûveltek, mezõket ka-
száltattak, réteket legeltettek, további
malmokat építettek és üzemeltettek a
Gönci- és az Ósva-patak vizein. 

Jelentõs bevételi forrás volt a búcsú-
tartás joga is, melyet a hét oltárral rendel-
kezõ templom fõoltárának 1429-es fel-
szentelésekor nyertek el.  1438 után már
ispotályt is mûköd-
tettek a rendház-
ban, kórtermének
betekintõ ablakai a
templomhajó észa-
ki falán ma is látha-
tóak. A 15. század
végére azonban a
gönci klastrom las-
san hanyatlásnak,
elnéptelenedésnek

indult, mivel a nemesfémbányászat ré-
vén fellendülõ bányavárosban, Telkibá-
nyán alapított Szent Katalin pálos kolos-
tor vette át a vezetõ szerepet. Sorsa 1541-

ben pecsételõdött meg,
amikor Szapolyai János
országrészét dúlva, I.
Ferdinánd lutheránus
hadvezére, Schwend Lá-
zár leromboltatja. 

Azóta omladoznak a
megmaradt falai. Ellen-
tétben számos középko-
ri építészeti emlékünk-
kel  ezt nem hordták
szét a környezõ falvak
lakói, nem verték szét a
vonuló hadak, hiszen a
lakott településektõl és
a járt utaktól távol bújik
meg az erdõ rejtekében.
Ennek köszönhetõen

csodálkozhatunk rá a pálos gótikus épí-
tészet számos eredetiben fennmaradt re-
mekére: az oromfal kapunyílása feletti
rózsaablak kõkávájára, a három boltsza-
kaszos hosszúkás templomhajóra, a gaz-
dagon díszített gyámkövekre, a kõkon-
zolokra, a bordák íveire.

Felbecsülhetetlen értéke tudatában
érdemes néhány percet csendben
szemlélõdni a klastrom falai között.
Olyan érzésünk lehet a részletgazdag
maradványok között, mintha a pálosok
nem majd fél ezer éve, hanem csak né-
hány évtizede hagyták volna el az abaúji
rendházukat.

Szöveg: Nagy László
Kép: Bodó Mónika

Kõfaragó atyák a Zemplénben
A pálosokon kívül kevés szerzetesrendet ismerünk a magyar középkorból, mely
olyan elõszeretettel építette a rendházait a kiterjedt magyar erdõségek mélyé-
re, mint a fehér kámzsát viselõ atyák. A Zempléni – vagy szabatosabb földraj-
zi nevén – Tokaji-hegység erdõkkel borított háborítatlan tája, különösen ked-
velt lehetett Remete Szent Pál követõi számára. Az egykori Abaúj vármegye te-
rületén – egymástól nem messze – három kolostort is alapítottak a magyar
szerzetesek.
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Az erdõterületek növelése és a
minõségi, fenntartható erdõ-
gazdálkodás a kormányzat

stratégiai célja
Növekedõ agrár- és vidékfejlesztési tá-

mogatások
A Vidékfejlesztési Program megvalósítá-
sára 2020-ig több mint 1200 milliárd fo-
rint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. A
program legfontosabb fejlesztési céljai
közé tartozik a vidéki munkahelyek
megõrzése és új munkahelyek teremté-
se a mezõgazdaságban.  A kormány
stratégiai célként kezeli a klímaváltozás-
ra történõ felkészülést, ezért ösztönzi a
környezetkímélõ gazdálkodási módo-
kat, a megújuló energiák használatát, az
erdõterületek növelését és a minõségi,
fenntartható erdõgazdálkodást. Kiemel-
ten támogatja ugyanakkor a vízgazdál-
kodási célú beruházásokat, az állatte-
nyésztés és a kertészetek technológia-
fejlesztését, a kisméretû gabonatárolók
létesítését és szárítók korszerûsítését.

Forrás: kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/strategiaicel_kormany_erdoterulet_fenn-

tarthatoerdogazdalkodas



Dr. Gyuricza Csaba lett az MVH
új elnöke

A SZIE volt dékánja március 1-jétõl
tölti be tisztségét

A Szent István Egyetem Mezõgazdaság-
és Környezettudományi Karának déká-

ni posztjáról érkezett dr. Gyuricza Csa-
ba a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal élére, március 1-jétõl. Az MVH,
amely az uniós agrár- és vidékfejleszté-
si támogatások kifizetõ ügynöksége,
2014 szeptembere óta mûködött legfel-
sõ vezetõ nélkül, akkor távozott hivata-
lából Palkovics Péter.

Forrás: Agroinform
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/gyuricza_csaba_mvh



A magyar erdõk nevében 
köszönjük!

Sikeres volt a közmédia S.O.S. – Baj-
ban az erdõ! tematikus napja

Már eddig több mint 40 ezer embert, kis-
és nagyvállatok társadalmi felelõsségér-
zetét mozgósította a közmédia március
elsejei, vasárnapi tematikus napja, ame-
lyet Áder János köztársasági elnök indít-
ványára a jégkárosult magyar erdõk mi-
hamarabbi helyreállításának és a hazai
erdészeti szakmai munka bemutatásának
érdekében szerveztek. Az Országos Er-
dészeti Egyesület a tematikus napot és az
általa generált társadalmi összefogást pél-
daértékûen eredményesnek tartja: „Kide-
rült, hogy a magyar emberek érzékenyek
a környezeti értékekre, és jó szívvel vál-
lalnak részt megmentésükben. Erdeink
kiemelt nemzeti kincsnek és nemzetgaz-
dasági értéknek számítanak, ezért er-
dészként és magyar állampolgárként is
hatalmas öröm számomra ez a várakozá-

son felüli szolidaritás. A magyar erdõk
nevében köszönjük a több mint negyven-
ezer egyéni adományozónak és a vállala-
toknak a támogatást, Köztársasági Elnök
Úrnak azt, hogy az erdõk ügye mellé állt,
az MTVA-nak a nívós és érdekes mûsor-
folyamot, amelynek során úgy mutathat-
tuk meg az erdész szakmát és az erdésze-
ket, ahogyan soha az elmúlt évtizedek-
ben.” – fogalmazott Zambó Péter, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke.

Forrás: OEE, MTI
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/_sikeres_az_sos_bajban_az_erdo



Márciustól hatályosak az új
EKÁER-szabályok

3,5 tonna össztömeget meghaladó jár-
mûvel történõ fuvarozás feltétele az

EKÁER-szám
Elsõ alkalommal március 11-tõl kell
kockázati biztosítékot nyújtaniuk az er-
re kötelezett, kockázatos termékeket
fuvarozó vállalkozásoknak. A NAV köz-
tartozásmentes adózói adatbázisában
szereplõ vállalkozások mentesülnek a
kockázati biztosíték fizetésének kötele-
zettsége alól – egyebek mellett ezt tar-
talmazzák az Elektronikus Közúti Áru-
forgalom Ellenõrzõ Rendszerrel (EKÁER)
összefüggõ új jogszabályok. Az alapve-
tõ szabály nem változik a módosított
törvényben: minden útdíjköteles – 3,5
tonna össztömeget meghaladó – jármû-
vel történõ fuvarozás feltétele az, hogy
a fuvarozó rendelkezzen EKÁER-szám-
mal. 

Forrás: MTI, hirado.hu  
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/ekaer_marcius_jogszabaly

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló
tagságot 2012-tõl tagsági kártya igazolja. 

A 2015. évi tagdíját rendezett, befizetett tag-
ság részére, a kártya érvényesítése az évszámot

tartalmazó hologramos matricával történik, amit
itt találnak meg a Lapokba beragasztva.
Kérjük a tagokat, hogy a matricát vegyék le a vignettáról és
ragasszák fel tagsági kártyájukra!
Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt vehet
igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a va-
dászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények lis-
tája a www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalom-
mal az Erdészeti Lapok is közli.

A tagsági kártyával kapcsolatos  bármely kérdésben
felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán  

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) 
vagy a helyi csoport titkároknál.



Megállíthatatlan fejlôdés

ANDREAS STIHL KFT. 
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (06-23) 418-054  ·  E-mail: info@stihl.hu

A favágás története gyakorlatilag egyidős az első civilizációk kialakulásával. Sőt! Őseink már a tűz megismerése után hasogattak ágakat, gallyakat 
kezdetleges szekercéikkel. Favágásra mind a mai napig szükség van, csupán a módszerek változtak. A célszerszámok az évszázadok alatt folyamatosan 
fejlődtek, egyre korszerűbb és hatékonyabb eszközök jelentek meg. Óriási technológiai ugrást jelentett a bronz, vagy később az acél felhasználása. 
Hasonlóan korszakalkotó esemény volt közel száz éve az első STIHL motorfűrész felbukkanása…

A STIHL nemcsak forradalmasította a fakitermelést, de azóta is megőrizte úttörő szerepét az iparágban. A fejlődés egy pillanatra sem áll meg. 
Ahogy egy büszke tölgy terebélyesedik évről évre, úgy növekszik és erősödik a világ vezető motorfűrészgyártó vállalata is. 
És piacvezetőhöz méltón a termékeik is különlegesek. A STIHL motorfűrészek munka közben érzik igazán elemükben
magukat. Elektronikus motorvezérlésük, valamint M-Tronic gyújtás- és üzemanyag-szabályozó 
rendszerük garantálja, hogy minden körülmények között megbízhatóak maradjanak. 
A STIHL gépei nem hiányozhatnak egyetlen szerszámoskamrából sem.

www.stihl.hu
Mobilra optimalizálva

A STIHL nemcsak forradalmasította a fakitermelést, de azóta is megőrizte úttörő szerepét az iparágban. A fejlődés egy pillanatra sem áll meg. 
Ahogy egy büszke tölgy terebélyesedik évről évre, úgy növekszik és erősödik a világ vezető motorfűrészgyártó vállalata is. 
És piacvezetőhöz méltón a termékeik is különlegesek. A STIHL motorfűrészek munka közben érzik igazán elemükben
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