


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

AAzz  OOrrsszzáággooss  EErrddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett  22001166-bbaann  üünnnneeppllii  ffeennnn-
áálllláássáánnaakk  115500  éévveess  jjuubbiilleeuummáátt..  EEnnnneekk  aa  rreennddkkíívvüüllii  jjeelleenn-
ttõõssééggûû,,  kkeerreekk  éévvffoorrdduullóónnaakk  aa  ttiisszztteelleettéérree  aazz  EErrddéésszzeettii  LLaa-
ppookk  „„AArrcckkééppccssaarrnnookk””  ssoorroozzaattoott  iinnddíítt  úúttjjáárraa,,  aammeellyynneekk  kkee-
rreettéébbeenn  mmeeggeemmlléékkeezziikk  nnaaggyy  eellõõddeeiinnkkrrõõll,,  aazz  OOrrsszzáággooss  EErr-
ddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett  eeggyykkoorrii,,  iiddõõkköözzbbeenn  mmáárr  eellhhuunnyytt  eellnnöökkee-
iirrõõll,,  ttiittkkáárraaiirróóll  ééss  ffõõttiittkkáárraaiirróóll..  RRöövviidd  éélleettrraajjzzuukkaatt  aazz  eeggyyee-
ssüülleett  hhoonnllaappjjáánn  eelléérrhheettõõ,,  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüllõõ  EErrddéésszz

PPaanntteeoonn  aannyyaaggaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  aaddjjuukk  kköözzrree..  EEmmlléé-
kkeezzzzüünnkk  mmeegg  rróólluukk  ttiisszztteelleetttteell  ééss  nnaaggyyrraabbeeccssüülléésssseell,,  hhii-
sszzeenn  oorroosszzlláánnrréésszzüükk  vvoolltt  aabbbbaann,,  hhooggyy  aazz  OOrrsszzáággooss  EErrddéé-
sszzeettii  EEggyyeessüülleett  mmaa  iiss  aa  mmaaggyyaarr  eerrddéésszzttáárrssaaddaalloomm  lleeggjjeelleenn-
ttõõsseebbbb  sszzaakkmmaaii  cciivviill  sszzeerrvveezzeettee,,  aammeellyy  mmáássffééll  éévvsszzáázzaaddaa
ffoollyyaammaattoossaann  sseeggííttii  ééss  ttáámmooggaattjjaa  aa  mmaaggyyaarr  eerrddõõkk,,  aa  mmaaggyyaarr
eerrddõõggaazzddáállkkooddááss  üüggyyéétt..  

az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága

Gróf Keglevich Béla
(Buda, 1833. március 10. – Budapest, 1896. november 13.)

Az Országos Erdészeti Egyesület elsõ elnöke (1866–1875)

A fiatal gróf tanítója rövid ideig Horváth Mihály a késõbbi püspök és neves történész volt. Késõbb az Egri Lyceum-
ban, és a Pozsonyi Akadémián tanult. Feleségül vette a tragikus sorsú magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos
lányát, Batthyány Ilona grófnõt. 16 évig tartó házasságukból egy fiú született, ifj. gr. Keglevich Béla (1862–1924),
ám házasságukat felbontották annak megromlása miatt. Keglevich Béla, a buzini gróf hatalmas vagyonnal rendel-
kezett, a kor ismert gavallérja, sokoldalú és különleges életutat bejáró személyisége volt.1861-ben a görgõi kerület
jelöltjeként a Parlament legfiatalabb képviselõje és a ház körjegyzõje, majd jegyzõje lett. Egy ideig a festészettel is
foglalkozott és álnéven a Mûcsarnokban több kiváló festményt, fõként vadász csendéleteket mutatott be. Az Orszá-
gos Magyar Képzõmûvészeti Társulatnak is elnöke volt egy rövid ideig.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek megalakulásától, 1866. december 9-tõl elsõ elnöke egészen 1875-ig.
Elnöksége alatt rendkívül sokat tett, hogy az Egyesületet mind szélesebb körben megismerjék és elismerjék.
Mindent elkövetett az Egyesület tekintélyének és befolyásának növelése érdekében. Elnöklése alatt az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület nemcsak szakmailag, de anyagilag is megerõsödött, vagyonát megsokszorozta (lemon-

dásakor az egykori 200 forintos egyesületi induló „tõke” 52 000 forintra növekedett). Elnöki feladatkörét sohasem tekintette üres cím-
nek, terheit másra át nem ruházta. Lemondásakor ezekkel a szavakkal mondott köszönetet: „azon bizalmat és rokonszenvet, melyet a tár-
sulat részérõl irányomban majdnem 9 éven át tapasztalni szerencsés voltam, életem legszebb emlékei közé sorozom s véghetetlen sajnálom,
hogy körülményeim kényszerítenek hivatalomat letenni.” Vagyoni körülményeinek romlása miatt visszahúzódott a politikától is és Párizs-
ba ment, ahol Rotschild báró pénzügyi titkára volt. Tisza Kálmán 1886-ban hazahívatta és Heves megye fõispánjává nevezte ki, de ezt a
tisztséget is csak rövid ideig viselte. 

Fõbb munkái: A szalonkaidényre vonatkozó jóslat (1862), Vadász és Versenylap.A beteg parlament (1891), Budapesti Szemle, El-
nöki beszédei az Országos Erdészeti Egyesület 1867. és 1874. évi közgyûlésein, Fénykép, festmény, szoborábrázolás::  Marastroni Jó-
zsef ceruzarajza (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár), Számos korabeli fényképábrázolás (Ország Tükre 1862, Magyarország

és Nagyvilág 1866, Magyarország fõispánjainak albuma, 1889, Vasárnapi Újság 1896.)
Sírhelye: Nagykáta temetõ, Keglevich-kápolna 
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A harmadik oldal
Az Országos Erdészeti Egyesület alapítá-
sának 150. évfordulóját ünnepli. A más-
fél évszázados múlt kötelez. Kötelez az
elõdök elõtti tisztelgésre, munkájuk meg-
ismerésére, jövõt építõ szellemiségük
fenntartására. Ezt a felelõsséget felismer-
ve a küldöttgyûlés a 2016-os évet jubi-
leumi évvé nyilvánította.

Egyesületünk másfél évszázadon át-
ívelõ életében elõdeink nagyon változato-

san, az adott kor lehetõségeihez igazodva ünnepelték az alapí-
tás évfordulóját. A dokumentumok tanúsága szerint kiemelt fi-
gyelmet kapott például 1906-ban a 40 éves évforduló, míg 1916-
ban az 50 éves, vagy 1941-ben a 75 éves évfordulók természet-
szerûleg visszafogottak voltak. Ez utóbbi alkalommal joggal
mondhatta báró Waldbott Kelemen, akkori elnökünk, hogy az
Egyesület „hagyományaihoz híven, minden hangos ünneplés
mellõzésével" emlékezett meg a jubileumról. 1966-ban, már tel-
jesen más történelmi helyzetben, de a 100 éves évforduló termé-
szetszerûleg nagy figyelmet kapott, bár az ünnepség egy sok te-
kintetben átalakult egyesületet köszöntött. Ismét nagy változások
idõszakában zajlott 1991-ben a 125 éves jubileum, amely az
egyesületi zászló avatásával hosszú idõre maradandót alkotott.

A 2016-os jubileumi év minden tagunknak és csoportunk-
nak megadja a lehetõséget, hogy részt vegyen az ünneplésben.
Az egyesületi élet alapját a helyi csoportokban és szakosztá-
lyokban folyó munka adja, így a méltó megemlékezésben is
kulcsszerepet játszanak a helyi események. Vegyen részt ebben
minden csoport és szakosztály! Egy-egy elõadással, egyesület-
hez kötõdõ helyszínek felkeresésével, a helyi emlékek felkutatá-
sával közös örökségünket gazdagíthatjuk. Az erdész panteon-
ban szereplõ elõdeink emlékét ápolva, sírjait gondozva az
összetartozás történelmi koroktól független bizonyságát ad-
hatjuk.

A helyi események mellett az Egyesület országos rendezvénye-
ken is emlékezik. Március 21-én és december 9-én a szakközön-
ség számára tervezünk méltó ünnepséget, június 22-25. között
Erdélyben pedig a Kárpát-medencei magyar kollégákkal közösen
emlékezünk. A társadalom felé október 3-9. között, a huszadik
Erdõk Hete során mutatjuk be az erdész szakma hosszútávú
gondolkodásának erényeit, mint a fenntarthatóság alapját.

A közös rendezvények, országos megemlékezések mellett sze-
mélyesen is érdemes elmélyednünk néha a múltban. Kiváló le-
hetõség ehhez az Erdészeti Lapok digitális archívuma. 

Bízom benne, hogy a jubileum minden tagunknak alkalmat
ad arra, hogy maga is rácsodálkozzon Egyesületi múltunk
gazdagságára, erejére, és ötleteket, buzdítást találjon bennük a
jövõre vonatkozóan.

Lomniczi Gergely
fõtitkár
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– Miniszter Úr, 2016-ban megalakulásának 150. évforduló-
ját ünnepli az Országos Erdészeti Egyesület és ehhez méltóan
jubileumi évet hirdetett. Hogyan értékeli az egyesület szak-
matörténelmi szerepét?

– Egy ilyen nagy múlttal rendelkezõ egyesület munkáját
csak méltatni lehet. Mind a szakoktatás, a szaktudományok,
mind pedig a szakirodalom területén – úgymint az erdészeti
szaknyelv kialakítása – eredményesen munkálkodott és mun-
kálkodik a mai napig. Mindemellett ez egy kiváló szakmai
fórum, ahol az erdészeti szakemberek megjelenhetnek véle-
ményükkel, problémáikkal.

Az egyesület az államigazgatás részére is támogató mun-
kát végez, hiszen az ágazati jogalkotásban minden esetben
tevékenyen közremûködik, érdemi segítséget nyújtva a véle-
ményével. Ezúton is köszönöm az Egyesület segítõ munkáját.
Mivel az Egyesület a teljes erdészeti ágazatot képviseli, ezt
szem elõtt tartva a Minisztérium a jövõben is számít az Egye-
sület szakmai hátterére és tapasztalataira.

– A jubileum jelmondata – 150 éve az erdõk szolgálatában
– jól tükrözi az Egyesület és erdész tagjainak szakmai és tár-
sadalmi küldetéstudatát. Ennek fényében hogyan látja, mi az
erdõgazdálkodás nemzetstratégiai szerepe napjainkban?

– Tudom, hogy a jubileum jelmondata a következõ 150 év-
ben is megállja majd a helyét. Ennek fényében kötötte meg a
tárca a stratégiai partnerségi megállapodását az Egyesülettel.
Az együttmûködés keretében az ágazat érdekeinek képvise-
lete a jövõben még hangsúlyosabb szerepet kap. A társada-
lom környezeti nevelése során is számítunk az OEE aktív
szakmai hozzájárulására. A negatív hírek ellenére úgy látjuk,
hogy az erdõvel kapcsolatosan számtalan, pozitív hírértékû
esemény is megjelenik, melyekre mindenki fogadókészséget
mutat. 

– Az FM valamivel több mint egy éve vette át a 22 állami
erdõgazdaság feletti tulajdonosi joggyakorlást a Magyar Fej-
lesztési Banktól. Milyen tapasztalatai vannak az állami cé-
gek mûködésével kapcsolatban?

– A társaságok mûködését figyelemmel kísérve egy na-
gyon összetartó, szakmailag elhivatott vezetést ismerhettem
meg. Az õ irányításukkal a társaságok tevékenységüket a rá-
juk vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, a vagyonkezelési
szerzõdésben foglaltaknak és a tulajdonosi jogkör mindenko-
ri gyakorlója által elõírt elvárásoknak megfelelõen végzik, és

végezték eddig is. A rájuk bízott állami vagyon értékét fele-
lõsséggel õrzik, illetõleg növelik. A társaságok – mint ahogy
az az ÁSZ jelentéseiben is szerepel – vagyongazdálkodásuk
során betartják a nemzeti vagyonról szóló törvényben megál-
lapított vagyongazdálkodási alapelveket, gondoskodnak a
vagyonkezelésbe vett eszközök állagának megóvásáról, kar-
bantartásáról és mûködtetésérõl.

Tevékenységük maradéktalanul megfelel a tartamos er-
dõ- és vadgazdálkodás természetvédelmi elõírásokat is
szem elõtt tartó követelményeinek. Úgy gondolom, hogy
ezen tények ismeretében nyugodtan jelenthetem ki, hogy
összességében valamennyi Társaság mûködésével elégedett
vagyok.

– Az erdészek hivatásként megélt munkájukkal ma is a
közjót szolgálják, az utóbbi idõben mégis számos kérdés, sõt
vád fogalmazódott meg az állami erdõterületek kezelésével
kapcsolatban. Megalapozottnak látja a felmerült kérdéseket?

– A Társaságok mûködésük során betartják az Erdõtör-
vényben megfogalmazott erdõgazdálkodással kapcsolatos
elvárásokat. Fenntartható erdõgazdálkodást folytatva óvják
és gyarapítják az erdõvagyont, az eredménytermelõ tevé-
kenységeken felül a fenntartható erdõ érdekében teljesítik a
közjóléti feladataikat, hozzájárulnak a vidék fejlõdéséhez, a
regionális törekvésekhez. Ezen meghatározó, pozitív tények
tükrében is egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a Társaságok
magas színvonalon, Magyarország, a magyar társadalom ér-
dekeit szem elõtt tartva jogszerûen végzik gazdálkodási tevé-
kenységüket.

– Az ÁSZ vizsgálati anyaga komolyan kifogásolja az álla-
mi erdõket kezelõ társaságoknál a vagyonkezelési szerzõdé-
sek ideiglenes voltát. A szakma is régóta sürgeti ennek a kér-
déskörnek a rendezését. Várható ez a közeljövõben?

– A vagyonkezelési szerzõdések tartalmi véglegesítés
alatt, illetõleg aláírásra elõkészítés alatt állnak, így terveim
szerint rövid idõn belül, akár még az idén mindkét fél aláír-
hatja. 

– Az erdõgazdálkodás maga a vidékfejlesztés. Mire szá-
míthatnak az erdõgazdálkodók a jelenlegi Vidékfejlesztési
Program keretein belül?

SZÁZÖTVEN ÉV

Egyesület a teljes erdészeti ágazat
képviseletében

Interjú Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszterrel

Az Országos Erdészeti Egyesület december 8-án ünnepi
közgyûlésen nyitotta meg a Földmûvelésügyi Minisztéri-
umban, alapításának másfél évszázados évfordulója alkal-
mából, a 150 éves múltat ünneplõ jubileumi évet. A kerek
évforduló nyomán Fazekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
terrel beszélgettünk Egyesületünk múltban, jelenben
betöltött szerepérõl, a jövõ feladatairól és az erdészeti
ágazat aktuális kérdéseirõl. 
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– Céljaink az új Vidékfejlesztési Program keretei között
ugyanazok, mint a korábbi tervezési ciklusban voltak – az
eszközök és a megvalósítás területén azonban változásokra
lehet számítani. Ezek a változások terveink szerint szakmai
oldalról a pályázókat fogják segíteni, például a célállomány-
típusok számának csökkenésével vagy az erdõtelepítések te-
rületalapú támogatásának biztosításával. 

– Miben látja az erdészeti ágazat, a hazai erdõgazdálko-
dás jövõbeli legfontosabb feladatait, kihívásait?

– Ma már érzékeljük, hogy az éghajlatváltozás, globális fel-
melegedés a légszennyezettségnél is nagyobb veszélyt jelent-
het erdeinkre, ugyanakkor a klímaváltozás elleni küzdelemben
nagyon jó válaszokat tud adni az erdõgazdálkodás, az ebben
rejlõ potenciál kihasználása nem csak az erdésztársadalom, ha-
nem mindannyiunk érdeke. A modern, fenntartható erdõgaz-
dálkodás épp az aktuális kihívásokra reagál: a klímaváltozásra,
a társadalmi igények megnövekedésére, a természetvédelmi tö-
rekvésekre vagy akár a megújuló nyersanyag biztosítására.

Mindezeket kiemeltem 2015 októberében az Európai Er-
dõk 7. Miniszteri Konferenciáján is Madridban. Reményeim
szerint, ezen célok az ENSZ most zajló Klímakonferenciáján is
nyomatékosításra kerülnek. Ezen globális törekvések mellett
szakmai szempontból a legfontosabb az erdõk hármas funk-
ciójának biztosítása. Ez alatt a társadalmi, természetvédelmi és
a gazdasági érdekek kiegyensúlyozott figyelembevételét és
biztosítását kell érteni. 

– Miben számít e feladatok megoldásában a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium az Országos Erdészeti Egyesületre? 

– A stratégiai partnerségi megállapodás már megszületett a
két fél között. Az együttmûködés keretében az ágazat érdeke-
inek képviselete az elkövetkezendõ években még hangsúlyo-
sabb szerepet kap. Az Egyesület kommunikációs szerepkörét

kiszélesítve, a társadalom környezeti neveléséhez való aktív
szakmai hozzájárulására ezután is számítunk. Mint ahogyan
azt már említettem, az erdõvel kapcsolatosan számtalan pozi-
tív hírértékû esemény is megjelenik, melynek fogadókészsé-
gét a társadalom minden rétegében újra fel kell éleszteni. Eh-
hez a magas szintû szakmaiság mellett az Egyesület által kép-
viselt civil társadalmi szerepvállalás is elengedhetetlen. 

– 2016 nyarán az Országos Erdészeti Egyesület 117 év
után visszatérve, ismét Erdélyben, az erdélyi kollégákkal kö-
zösen, Kovászna megyében tervezi megtartani jubileumi ün-
nepi vándorgyûlését. Számíthatunk-e személyes jelenlétére,
az ágazat felelõs vezetõjeként, az OEE 147. Vándorgyûlésén? 

– Erdélybe – tekintettel a családi kötõdésemre is – nagy
örömmel megyek és az erdész emberekkel is szívesen talál-
kozom. Remélem, hogy jövõ évi idõbeosztásom lehetõvé te-
szi majd részvételemet az Önök patinás Egyesületének jubi-
leumi vándorgyûlésén. 

Nagy László

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2016. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2016.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2016. február 1. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2016. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2015. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, a tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy átu-
talással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2016 márciusában kiosztott matricával történik, a 2015-ös kártyák
2016. február 29-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2015. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár

Tagdíj 

befizetési 

felhívás! A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2016. február 1.

(hétfõ)

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2016. február 1.

(hétfõ)

2016
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SZÁZÖTVEN ÉV

A minisztérium Darányi Ignác díszter-
mében megjelent több mint 150 részt-
vevõ, egyesületi küldött és tagtárs, er-
dészkolléga, a partnerszervezetek kép-
viselõi és a meghívott vendégek mellett
Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára kü-
lön köszöntötte az ágazat vezetõit, töb-
bek között dr. Fazekas Sándor minisz-
tert, dr. Bitay Márton Örs államtitkárt,
Ugron Ákos Gábor helyettes államtit-
kárt, Szabó Ferenc fõosztályvezetõt, il-
letve az OEE elnökét és elnökségét, va-
lamint az állami erdõgazdaságok vezé-
rigazgatóit. Ezután felkérte Zambó Pé-
ter elnököt, hogy a napirend elfogadása
utána tartsa meg a 2015-ös évet értéke-
lõ ünnepi beszédét, melybõl a követke-
zõkben idézünk.    

„Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár
Úr! Tisztelt küldöttek! Tisztelt Kollégák!

Ünnepet elõkészíteni, a 2016-os jubi-
leumi évet megnyitni gyûltünk ma
össze. Mégis érdemes szokás szerint
visszatekinteni Egyesületünk most zá-
ruló évének eseményeire, tevékenysé-
gére. Mert az elért eredményekre épít-
kezhetünk, az elõttünk álló kihívások
és feladatok pedig meghatározzák mû-
ködésünket a közeljövõben.

2015 elején új elnökség és ellenõrzõ
bizottság lépett hivatalba. Az elsõ negyed-
évben megalakultak a mûködéshez
szükséges egyéb testületek, mint a díjbi-
zottság és a szerkesztõbizottság. Bennem
is a köszönõ és felkérõ levelek postázá-
sakor tudatosodott csak igazán, hogy mi-
lyen sokan vannak azok, akik napi mun-
kájuk mellett áldoznak idejükbõl erre a
közösségre. Jelenleg is közel kétszázan
vesznek részt, valamilyen tisztséget visel-
ve az egyesületi élet szervezésében. Kö-
szönöm mindannyiuknak!

Rögtön az év elején komoly feladattal,
és egyben lehetõséggel találtuk szemben
magunkat. A köztársasági elnök támoga-
tásával Egyesületünk részt vett a jégkárt
szenvedett erdõk megsegítését célzó,
„Bajban az erdõ” kampányban. Március
elején a magyar erdészek megtapasztal-

hatták, hogy minden rosszban van vala-
mi jó. A jég károsításának szomorú té-
nyét ellensúlyozta a néhány nap alatt ki-
bontakozó társadalmi összefogás, az er-
dészek munkájának elismerése. Több
mint 45 ezren telefonáltak anyagi hozzá-
járulást felajánlva az adományvonalra.
Számos civil szervezet és közösség je-
lentkezett önkéntes munkára, hogy se-
gítse a helyreállítást. Ez a széles körû tá-
mogatottság erõvel tölthet el bennünket.
A társadalom láthatta, és elfogadta az er-
dei életközösség egészét kezelõ, védel-
mezõ és megõrzõ erdész képét. Egyik
fontos egyesületi célkitûzésünk, az erdõ-
gazdálkodással kapcsolatos ismeretter-
jesztés komoly eredménye ez.

Szintén sikeres évet zárt az ismeret-
terjesztés területén Egyesületünk folyó-
irata, az Erdészeti Lapok. A hat évvel
ezelõtti mélypont óta folyamatosan nõ a
példányszám, idén minden hónapban
3900 példányban nyomtattuk és postáz-
tuk a lapot. Tagjaink és olvasóink to-
vábbra is kézhez kapják az állami erdõ-
gazdaságok A Mi erdõnk címû magazin-
ját, és az Erdészettudományi Közlemé-
nyeket. Emellett az igazi eredmény a ha-
táron túli terjesztés. Bár komoly anyagi
teher, mégis sikerült folyamatosan bõví-
tenünk a határon túli magyar szakembe-
rekhez eljutó lapok számát, csak Erdély-
be már mintegy 150 újságot postázunk
minden hónapban. A magyar erdész
szaknyelv megteremtésének céljával,
1862-ben alapított újság így lehet napja-
inkban is a magyar nyelv megõrzésének
eszköze; a szakmai tevékenység így se-
gítheti egész nemzetünk szempontjából
fontos célok megvalósulását.

Társadalmi szempontból jelentõs kül-
detésünk a jövõ generációk fenntartható-

ságra nevelése. Ezen a területen idén
újabb lépést tettünk. Március 21-én, az
Erdõk Nemzetközi Napján 24 erdészeti
erdei iskola vehette át az Egyesület minõ-
sítõ oklevelét. Az évente 50 ezer gyerme-
ket fogadó hálózat fejlesztésére eddig
nem látott támogatáshoz jutottunk, mint-
egy 4 millió forintot fordíthatunk a követ-
kezõ évben az erdészeti erdei iskolák
népszerûsítésére. Ennek segítségével
meg lehet tenni azokat az elsõ lépéseket,
amelyek szükségesek e hatékony kör-
nyezeti nevelési forma széles körû reklá-
mozásához. Bízunk benne, hogy az így
megteremtett alaphoz mind többen hoz-
zájárulnak majd, hogy minél több iskolás
ismerkedhessen meg a gyakorlatban a
fenntartható gazdálkodás mintáival.

Egyre növekvõ érdeklõdés mellett zaj-
lottak az országos rendezvényeink. Ki-
emelkedik közülük az Erdésznõk Orszá-
gos Találkozója Szombathelyen, illetve
az Év Erdésze Verseny és a 146. Vándor-
gyûlés Kaposváron. Ez utóbbi esemény
nemcsak múltja, hanem több mint 700
fõs résztvevõi létszáma miatt is a legmeg-
határozóbb erdészeti rendezvénynek
számít a Kárpát-medencében. Köszö-
nöm a szervezõ erdõgazdaságok munká-
ját, és köszönöm azok jelentkezését, akik
jelezték szándékukat a következõ évek
hasonló találkozóinak fogadására!

Helyi csoportjaink és szakosztályaink
a korábbi évekhez hasonló aktivitással
tevékenykedtek. Összesen közel 250
rendezvényt szerveztek az Egyesület ke-
retein belül, a bel- és külföldi szakmai ta-
nulmányutaktól a klubestekig.

Szakmai munkánkban minden fóru-
mon hangot adtunk évek óta képviselt
álláspontunknak: az erdõgazdálkodás
maga a vidékfejlesztés. Olyan vidéki

Ünnepi közgyûlés a Minisztériumban
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter nyitotta meg december 8-
án a magyar erdészet jövõre 150
éves szakmai szervezete, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület jubileumi
emlékévét. Az eseményen a miniszter
mellett köszöntõt mondott Zambó
Péter, az egyesület elnöke.
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szakma, amely már most is sokat tesz a
vidéki foglalkoztatásért, hiszen a legel-
maradottabb régiókban teremt tízezrek
számára megélhetési és munkalehetõ-
séget. Megfelelõ szándék, egy esetlege-
sen felfutó erdõtelepítési program ese-
tén komoly lehetõségek tárhatók még
fel ezen a területen. Minden adandó al-
kalommal felhívjuk e potenciálra a kor-
mányzat és partnereink figyelmét.

A Földmûvelésügyi Minisztérium fel-
kérésére, 2012 után ismét felállítottunk
egy munkacsoportot, amely az erdészeti
igazgatás bevonásával elkészítette a ma-
gán- és az állami erdõgazdálkodók kon-
szenzusos erdõtörvény-módosítási ja-
vaslatát. Úgy gondoljuk, hogy megfelelõ
jogalkotói szándékkal e közös javaslat az
új törvény tervezetének tekinthetõ.

A 2015-ös év értékelése során nem te-
hetjük meg, hogy ne tekintsünk kicsit tá-
volabbra Egyesületünk háza tájékánál.
Nem mehetünk el szó nélkül az állami
erdõgazdaságokat kollektívan lejárató
sajtóhírek mellett, amelyek sok ezer, év-
tizedek óta becsületesen dolgozó, a
nemzeti vagyont õrzõ és gyarapító er-
dészt vádoltak meg bántóan, alaptalanul
és általánosítva. A médiában vagy folya-
matban lévõ vizsgálatok sajátos értelme-
zésû, állítólagos megállapításai jelentek
meg, vagy kizárólag a negatív eredmé-
nyeket vették át, és azokat is jelentõsen
felnagyítva. Az Állami Számvevõszék in-
terneten mindenki számára hozzáférhetõ
vizsgálati anyagai egyértelmûen kimond-
ják, hogy az állami erdõgazdaságok az
állami vagyonnal felelõsen gazdálkod-
tak, azt folyamatosan gyarapították. A
mindenkori tulajdonosi joggyakorlóval
közösen meghatározott feladat, vagyis a
vagyonkezelõi szerzõdések véglegesíté-
se pedig olyan pontja a jelentésnek, amit
a szakma csak üdvözölni tud, hiszen ezt
két évtizede, folyamatosan igyekszik
elérni a mindenkori tulajdonosi joggya-
korlónál. Bízunk benne, hogy a jelentés
súlya a már folyó elõkészítési munkákat
felgyorsítja, és rövid idõn belül megkötik
a végleges vagyonkezelõi szerzõdéseket. 

A média által kialakított kép tehát alap-
talanul tüntette fel az egész állami erdõ-
gazdasági cégcsoportot negatív színben.
Az Országos Erdészeti Egyesület ezért fel-
emeli szavát az állami erdõvagyonnal év-
tizedek óta felelõsen gazdálkodó, azt hi-
vatásszerûen megõrzõ és folyamatosan
gyarapító erdészek érdekében. A ténye-
ket ismertetve, levélben fordultunk a
földmûvelésügyi miniszterhez, közremû-
ködését kérve a közjót szolgáló állami er-
dõkezelésbe és az erdészek munkájába
vetett bizalom helyreállításában.

Mit tehet még egy szakmai civil szerve-
zet? Mit tehet a magyar erdészek közössé-
ge? Megmutatjuk a hazai erdõgazdálkodás
valós arcát. A szakmájukat hivatásként
szeretõ, az erdei életközösség minden ele-
mét ismerõ és tisztelõ szakembereket. Az
Egyesület másfél évszázadra visszanyúló
hagyományait és tevékenységét, amellyel
elõdeink létrehozták a magyar erdõgaz-
dálkodást, a természetvédelem kezdeteit
jelentõ törvényektõl kezdve, a szakem-
berképzésen át, az egész közösség tuda-
tos társadalmi felelõsségvállalásáig.

2016 az Országos Erdészeti Egyesü-
let alapításának 150 éves évfordulója.
Olyan alkalom ez, amely csak kevés ci-
vil szervezetnek adatik meg a történe-
lemben. Ezért úgy tervezzük, egész jö-
võ évünk egyesületi mûködését a jubi-
leumnak szenteljük.

1906-ban, a 40 éves évfordulón, szin-
tén a földmûvelésügyi miniszter, akkor
Darányi Ignác köszöntötte az Egyesüle-
tet. Beszédében így fogalmazott: „Tisztelt
Uraim! Én azon kevesek közé tartozom,
akik már évek elõtt figyelmeztettek arra,
hogy az erdészetnek milyen nagy fontos-
sága, milyen nagy jelentõsége van. […] A
magyar erdõgazdaság emelkedésének a
nemzeti felvirágzásban nagy részének
kell lennie. […] És midõn az erdészeti kö-
zegek iránt õszinte rokonszenvvel va-
gyok, […] akkor engem vezet az is, hogy én
erdészeti közegeinkben a magyar állam-
eszmének hû apostolait látom.”

Ha nem sajnálunk idõt és energiát,
hogy a közelgõ jubileumi év alatt bemu-
tassuk az említett miniszteri megállapítá-
sok tartós jogosságát, akkor nemcsak
múltunkra lehetünk méltón büszkék,
hanem bizakodva tekinthetünk a jövõbe
is. Megerõsíthetnek bennünket Bedõ Al-
bertnek, egyesületünk alapító titkárá-
nak, késõbbi tiszteletbeli elnökének
gondolatai, aki szintén 1906-ban így írt:

„Most a 40 éves határidõvel bezáru-
ló korszak végével bebizonyítva látom,
hogy a jól alapozott pilléreken nyugvó
épületnek szilárdsága sohasem szen-
ved, még akkor sem, ha elfogult kezek
rontó kalapácsa egyik vagy másik vé-
dõköveinek sarkait megtöri.”

Mindezen gondolatokkal kívánok
mindannyiuknak békés évzárást; és
szakmai, valamint lelki szempontból is
felemelõ jubileumi új évet! Jó szeren-
csét! Üdv az erdésznek!”

Zambó Péter elnök ezután felkérte
dr. Fazekas Sándor minisztert, hogy ün-
nepi beszédével hivatalosan nyissa meg
a jubileumi emlékévet. 

A miniszter köszöntõjében többek
között elmondta: „Az egyesület alapítá-

sának tizedik évfordulóján Gróf Tisza
Lajos, az egyesület akkori elnöke az er-
dészek közösségét szépen fejlõdõ cse-
metéhez hasonlította. Szeretném ki-
emelni, hogy az elmúlt másfél évszá-
zadban ez a csemete gazdagon gyümöl-
csözõ fává terebélyesedett; a magyar er-
dészek ma is éppúgy gondozzák és
gyarapítják a hazai erdõket, mint az
egyesület alapításának idején.”

Fazekas Sándor fontosnak nevezte
azt is, hogy az Egyesület és a Miniszté-
rium között stratégia szakmai kapcsolat
mûködik. Hangsúlyozta, hogy az OEE
országos kiterjedésû közhasznú tevé-
kenységei átfogják az egész erdészeti
ágazatot. Ennek jegyében mûködteti a
mintegy 30 intézményt összefogó Erdé-
szeti Erdei Iskola minõsítési rendszert,
október elején megrendezi az Erdõk
Hete országos programsorozatot. Az Év
Fája mozgalommal az õshonos fafajok
megismertetésére törekszik. Emellett
folyóiratot ad ki, évente 230-250 szak-
mai programot szervez, és alapítványán
keresztül támogatja a szociálisan rászo-
ruló erdészeket és erdész diákokat.

„Az erdészek mai cselekedetükkel a jö-
võt alakítják, az erdõk megóvásával gyer-
mekeink és unokáink számára teremte-
nek élhetõ Magyarországot. Köszönöm az
itt megjelenteknek és az erdészgeneráci-
ók hosszú sorának az elhivatott és becsü-
letes munkát, és még legalább 150 évet kí-
vánok az Országos Erdészeti Egyesület-
nek!” – zárta beszédét a tárcavezetõ.

Az ünnepi küldöttgyûlés folytatásá-
ban dr. Oroszi Sándor az OEE 150 éves
múltját foglalta össze, majd Lomniczi
Gergely a jubileumi emlékév tervezett
eseményeit, rendezvényeit ismertette.
A küldöttgyûlés ünnepi pillanata volt az
OEE örökös tiszteletbeli elnökének,
Madas Andrásnak a visszaemlékezése-
it bemutató könyvsorozat második kö-
tetének megjelenése, melyrõl Madas
Anna és dr. Madas Katalin beszélt. Az
OEE gondozásában kiadott kötetbõl
Zambó Péter elnök egy-egy példányt
ajándékozott a miniszternek és a csa-
ládtagoknak.

A küldöttgyûlés zárásaként dr. Sár-
vári János, a könyvtár õre az OEE elsõ
elnökének, br. Keglevich Bélának az
életútjára emlékezett, majd röviden fel-
vázolta a 150 év során elnöki tisztséget
betöltöttek szakmai munkásságát is.

Végezetül, az erdészhimnusz elének-
lése után, az elnök áldott ünnepeket kí-
vánva bezárta a jubileumi emlékévet
megnyitó ünnepi közgyûlést.

Lomniczi Gergely, Nagy László
Fotó: Nagy László
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Jelenvoltak: Gróf Pálffy István alelnök, Lónyai Gábor tisztelet-
beli tag, ügyvezetõ Bérczy Károly, királyi biztos Kada Mihály.

Választmányi tagok: Barta Béla, Gervay Nándor, Wagner Ká-
roly, 

Rendes tagok: Brenner Miklós, Divald Adolf, Haske Emil,
Ivánka Zsigmond, Inkey József, Kalkánt Jakab, Kádár István,
gróf Keglevich Béla, Korizmics László, Krug József, Loósz József,
Prindl András, Piller Gedeon, Strobel János, Sporzon Pál, Szent-
királyi Albert, Tisza László, Tisza Lajos, Gombossy János, Hideg-
héthy Antal, Olgyay Zsigmond, Balás Árpád, Kende Kanut, Me-
iercsak Márton, Hindy Árpád, Kállay Béni, Prugberger József,
Szumrák Frigyes, Németh Samu, Ragály Ferdinánd, Losonczy
Dénes, Pap Lajos, Roller Adolf, Csiky Sándor, Gubody Sándor,
Berzeviczy Tivadar és egyleti titkár, Bedõ Albert. 

Alelnök gróf Pálffy István õ méltósága megnyitó beszédében
kiemeli, hogy az igazgató választmány midõn a jelen rendkívüli
közgyûlés megtartásának székhelyéül Pest városát választá, azon
czélt hívé némileg elérhetni, mellyel az egyesület által képviselt
hazai erdészet ügyének minél kedvezõbb lendület adható.  Üd-
vözli a résztvevõket megjelenésükért s az orsz. gazd. egyesület-
nek az erdészeti egylet nevében köszönetet szavaz azon szíves-
ségért, hogy a mai gyûlésre termét átengedte. 

Tek. Hada Mihály urat, Pest fõvárosának tanácsosát, mint ki-
küldött királyi biztost a tagoknak bemutatván, a gyûlést megnyi-
tottnak nyilvánítja és idõ megnyerése tekintetébõl az ujjá alakí-
tandó igazgató választmány megválasztásánál a szavazatjegyek
beszedésére Tisza László mint elnök, Szentkirályi Albert és Ger-
vay Nándor urak személyében bizottmányt nevez ki. 

Ezután a titkárt az utolsó közgyûlés óta történt egyleti ügyve-
zetésrõl szóló következõ jelentés felolvasásával bízza meg.

Jelentés a magyar erdészeti egyletetek az 1865-ik év 
szeptember 18-án Bazinban tartott utóbbi közgyûlése 

óta történt ügyvezetésérõl.

I. Egyletünknek azon gyûlés idején 4 alapító, 17 tiszteletbe-
li és 782 rendes tagja volt. Az alapító és tiszteletbeli tagok
száma ma is ugyanaz, mint akkor, a rendes tagoké azonban, mi-
után 16 új tag vétetett fel, de 48 részint meghalt vagy lakhelye
nem tudatik, részint pedig kilépett, 755-re szállt. 

II. A pénztári viszonyokat és az egylet mûködését illetõleg az
idõ rövidségéhez mérten következõ tudósítás tehetõ. Az 1865-ik
évben az alább megnevezendõ czímek alatt 

Bevétetett: 
négy darab földtehermentesítési kötvényben 410 ft. 
tagsági díjakból . . . . . 2388 ft. 
Rendesen befolyó Önkéntes adományokból 97 ft. 
bizonytalan felülfizetésekbõl . . . 50 ft. 35 kr. 
hátralékok törlesztésébõl . . 427 ft. 8 kr. 
oklevél díjakból 37 ft 
az 1866-ik évre elõlegesen fizetett díjakból 63 ft. 
beváltott szelvényekért . . . . . 20 ft. 76 kr. 
eladott füzetekért és rendkívüliekbõl . . 36 ft. 90 kr. 
Az 1865. év végével hátralékban maradt tagsági 

dijak összege a bevételek rovata alá jegyeztetvén 4275 ft. 13 kr. 
A bevételek összege 7805 ft 22 kr.

Kiadatott: 
szerkesztõségi költségekre 1312 ft. 30 kr. 
posta díjakra 290 ft. 87 kr,
fizetések és járulékokra 855 ft. 

irodai költségekre 81 ft. 83 kr. 
szállásbérre 118 ft. 50 kr. 
napi díjak és utazási költségekre 35 ft. 1 kr. 
rendkívüliekre (bútorvásárlással) 237 ft. 24.5 kr. 
Az 1865. évi tagsági díjak összegébe 

beszámított olyan fizetések, melyek az 1864, 
évi bevételekbe beszámíttattak 170 ft.

Az 1865. év végével hátrálékban maradott 
tagsági díjak szintén a kiadás alá is jegyeztetvén 4275 ft 13 kr.

a kiadások összege 7369 ft. 97.5 kr. 

Ezek szerint a bevételek s kiadások összegét egymáshoz viszo-
nyítva az 1865-ik év bezártával 435 ft. 24. krnyi többlet mutatko-
zott, mely összegbõl az egylet akkori titkára t. Brenner Miklós ur
utódának 410 forintot szolgáltatván által, ezért az egyesületnek
irányában 25 ft. 24 krnyi követelése marad fenn. …

…Az egylet székhelyén az utóbbi közgyûlés óta 7 választmá-
nyi ülés tartatott. Ezen gyûlések tárgyai voltak az alapszabályok
értelmében a folyó idõszaki teendõk mellett a múlt bécsi kiállítást
illetõ intézkedések megtétele, továbbá a megürült titkári hivatal
betöltése és azon erdõgazdászati kérdések megállapítása, melyek
a Losoncz városában megtartatni szándékait gyûlésen tárgyalás
alá voltak veendõk, a fent közlött számadások megvizsgálása s
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A magyar erdészeti egylet 1866. é. decz. 9-én 
Pesten a gazdasági egylet „közlelkén” tartott 

rendkívüli közgyûlésének jegyzõkönyve

br. Keglevich Béla az OEE elsõ elnöke



Erdészeti Lapok CL. évf. 12. szám (2015. december) 371

összeállítása, és végül a n. m. mg. kir. helytartótanács felszólítása
folytán két erdészeti szakvélemény közlése; egyik Kassa szab. kir.
város erdei rendezésére nézve, és a másik Menyhárd és Leibicz
szepességi városok erdei perének tárgyában. 

Hogy az egylet ez évi mûködése ennyire rövid keretbe vala
foglalható, erre kétségtelenül nagy befolyással voltak azon rend-
kívüli viszonyok, melyek a választmány székhelyén a köztudat
szerint történtek, legfõképp pedig, hogy az egyesület ez idõ alatt
az elnököt nélkülözte.

A közgyûlés e jelentést tudomásul veszi. 
A tárgysorozat szerint a jövõ évi költségvetés megállapítására

kerülvén a sor, Barta Béla úr felemlíti, hogy a jövõ egyleti év költ-
ségvetése véleménye szerint nem kevésbé függhet attól, ha valjon
a tárgysorozat 6-ik pontjának tárgyalása alkalmával az egylet czél-
jai elõmozdítására nem tétetnek-e oly indítványok, melyek elfoga-
dásával aztán a költségvetés is változás alá lenne veendõ. A köz-
gyûlés e véleményt osztja és a költségvetés megalapítását a
tárgysorozat 6-ik pontjának tárgyalása után határozza felvenni. 

A közelebbi közgyûlés helyének és idejének meghatározása
tárgyaltatván, Barta B. úr indítványozza, hogy miután a folyó év-
ben meg nem tartott közgyûlés is Losoncz városába volt kitûzve,
és az egyesület mostanáig az ország azon részében még nem is
tartott gyûlést, s mert Losoncz szab. kir. város és a méltóságos
Szentiványi-család részérõl az egyesület elfogadására barátsá-
gos vendégszeretet ajánltatott föl, ezért a jövõ évi közgyûlés Lo-
sonczon volna megtartandó… 

...Az egyleti tagoknak a gyûlésekben lehetõ minél nagyobb
résztvehetésök érdekében Divald Adolf úr indítványozza, hogy a
vasúti társulatoktól, valamint a duna-gõzhajózási társulattól is en-
gedendõ mérsékelt szállítási díjakra szóló jegyek jövõre nézve ne
csak azon tagoknak szolgáltassanak ki, a kik ez iránt az egyesü-
lethez fordulnak, hanem az egylet minden tagjának a maga idejé-
ben elõre küldessenek meg, hogy így azok minél számosabb rész-
rõl igénybe vehetése megkönynyittessék. A közgyûlés ez indít-
ványt jövõre követendõ határozattá mondja ki. Ezek után a válasz-
tások eredményének közléséig a gyûlés felfüggesztetik. 

A választók szavazatjegyei átvizsgáltatván, a bizottmány el-
nöke Tisza László úr az egyleti igazgatóság általános szótöbbség-
gel történt következõ megválasztását tudatja:

Elnök: gróf Keglevich Béla . . 38 szavazattal, 
1-sõ alelnök: gróf Pálffy István 38 szavazattal
2-od alelnök: Vágner Károly 38 szavazattal

Választmányi tagok: Piller Gedeon – 38, Gervay Nándor –
37, Bérczy Károly – 37, Hideghéthy Antal – 38, Németh Samu
– 25, Inkey József – 38, Gróf Zichy Nep. János – 38, Prindl
András – 38, Tisza Lajos – 37, Divald Adolf – 36, Barta Béla –
39, Haske Emil – 37 szavazattal.

A közgyûlés által nagyságos Korizmics László, Hajós József
és Szathmári Károly urak az erdészeti téren szerzett hazafias ér-
demeikért az egyesület tiszteletbeli tagjainak választatnak.

Alelnök gróf Pálffy István az egyesület nevében elnök gróf
Keglevich Béla õ méltóságát a választás elfogadására és az elnöki
szék elfoglalására kéri fel. Méltósága e választást megköszönvén,
meleg szavakban tudatja, hogy amennyiben az egyesület czéljai
elõmozdítására saját részérõl közrehathat s hazai erdészetünk
ügyének segélyére lehet, kész a közkívánatnak engedni, mely nyi-
latkozatot a közgyûlés általános éljenzéssel fogadja. 

Bedõ  Albert,
m. p. titkár

Forrás: Erdészeti Lapok, 1867. január 
Kép: Vasárnapi Újság
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Egy régi székház emléke 
A 77. Országos Mezõgazdasági Kiállítás és Vásár alkalmá-
ból a Magyar Mezõgazdaság Kft. egy 52 oldalas külön kiad-
ványt jelentetett meg „OMÉK 2015 – A magyar föld legjava”
címmel. A számos érdekes olvasnivaló, rengeteg információ
között a 34-37. oldalon bukkanhatunk a „Hetvenhét, mint a
mesében” címû tanulmányra. 

Szerzõje, Szabó László Péter
áttekintést nyújt az országos
mezõgazdasági kiállítások törté-
netérõl. Mégpedig nemcsak sor-
számozásuk kezdetétõl, 1881-
tõl, hanem már az ezt megelõzõ
idõktõl kezdve, a történelmi gyö-
kerekrõl is. 

Ezek a gyökerek nagyon ér-
dekesek szakmánk, az erdészet
és azon belül Egyesületünk tör-
ténetének szempontjából is.
Ugyanis a szerzõ leírja, hogy az
1825-ben alapított Lófuttató Társaság 1832-ben vásárolta meg gróf
Károlyi György 1200 négyszögöles úti telkét Pesten. „Ez a Széchenyi
javaslatára Közteleknek elnevezett terület lett az otthona a következõ
évtizedek kiállításainak, majd itt építették fel az egyesület székházát
is.” – írja a tanulmány szerzõje. A székház azután számos agrártörté-
neti jelentõségû eseménynek lett a helyszíne. Itt zajlott le az a neve-
zetes 1866. december 9-i gyûlés is – 43 személy részvételével –,
amely az 1851-ben Esztergomban megalakított Ungarischer Forstve-
rein (1862-tõl Magyar Erdõszegylet) kimúlását és az Országos Erdé-
szeti Egyesület megszületését jelentette. Ennek a régi székháznak az
ábrázolása látható az OEE könyvtárában is, kifüggesztve. 

A Lófuttató Társaság 1835-tõl Gazdasági Egyesület, majd a to-
vábbiakban Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) néven
mûködött tovább, 1945-ig. A fent említett cikk szerzõje is utal arra
dolgozatában, hogy az OMGE tevékenysége nem szorítkozott kizá-
rólag az állattenyésztésre, hanem fokozatosan kiterjedt az egész
agráriumra. Ezt a tényt már én konkretizálom, szakmánk vonatko-
zásában, annyiban, hogy 1842-ben létrehozták az OMGE Erdésze-
ti Szakosztályát is (negyedszázaddal az OEE megalakulása elõtt). 

Ez a szakosztály nyilván ugyanebben a székházban kezdhette
meg mûködését, a kor neves szakembereinek a közremûködésé-
vel. Pl. Greiner Lajos, az Ungarischer Forstverein alelnöke egy idõ-
ben a vezetõje is volt. Az OMGE folyóirata, a hetente kétszer meg-
jelenõ „Magyar Gazda” pedig egyre rendszeresebben közölt erdé-
szeti szakcikkeket is. Értékes tanulmányt publikált ezzel kapcsolat-
ban nemrég elhunyt kollégánk, Gertheis Antal erdõmérnök Az Erdõ
c. folyóiratunk 1962. évi 9. számában Az erdészet kérdései a Ma-
gyar Gazda hasábjain, 1841–1847 címmel (410–415.p.).

Messzire vezetne annak fejtegetése, hogy miért nem ez a szak-
osztály lett a valóban magyar szellemiségû Országos Erdészeti
Egyesület õsforrása, holott az OMGE oldalán még ott állt „a legna-
gyobb magyar”, gróf Széchenyi István, a Pesti Lófuttató Társaság
életre hívója is. A szakosztály, a kevés adatból is megítélhetõen,
még az OEE létrehozása idején is aktívan mûködött. 

Ezt az idõsebb erdészettörténészek által nagyjából ismert OMGE-
históriát azért idéztem fel az OMÉK ürügyén és Szabó László Péter
nyomán, mert közeleg Egyesületünk alapításának kerek 150. esz-
tendeje. A jubileum alkalmából talán ez a régi Üllõi úti székház, az
egykori Köztelek is megérdemelne majd egy emlékkoszorút. 

Dr. Király Pál

Az OMGE székháza a 19. században –
Forrás:Vasárnapi Újság
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Az OEE 150 éves története összeforrt az Erdészeti Lapok-
kal. Mégis mind az induláskor, mind az újraindulás(ok)kor
hol közelebb kerültek, hol eltávolodtak egymástól. A doku-
mentumokból, a kortársak visszaemlékezésébõl kialakuló
történetek egyértelmûen mutatják: a Lapok 150 évfolyama
még az egyesületnél is rögösebb utat járt be.

Az 1861-ben készített, Wagner Károly és Divald Adolf által az
Erdészeti Lapokra kiadott elõfizetési felhívás 1861. decembe-
ri (elsõ) megjelenést ígért. Miközben az elõfizetõk gyûltek, s
a két alapító engedélyekhez jutott (ebben alapvetõ volt Sel-
mecbánya „közönségének” jogi támogatása), 1862 eleje lett.
Így az alapítás 150. évét jogosan ünnepeltük 2012-ben, hi-
szen az elsõ lapszámok akkor jelentek meg. 1862-ben azon-
ban csak az elsõ „Erdõszeti Lapok” kerültek az olvasók kezé-
be, a februári, illetve a következõ számok körül hatósági prob-
lémák merültek fel. Elõbb a kötelespéldányi szolgáltatásban,
majd a szerkesztõk, Wagner és Divald sel-
meci tartózkodása, illetve távol-
léte ügyében találtak
kifogásokat. (A
vonatkozó sajtó-
törvény szerint a
szerkesztõnek a
lap megjelenése he-
lyén kellett laknia,
de mindkét alapítót –
lévén azok állami al-
kalmazottak – az „õs-
bányavárosból” elvezé-
nyelték.) Így 1862-ben,
rögtön az indulás után, a
kiadás akadozott, amibõl
következett: amelyik fo-
lyóirat – szintén a sajtótör-
vény szerint – 6 hónapig
nem kerül kiadásra, az meg-
szûntnek tekintendõ. A nehézségek óhatatlanul az Ungaris-
cher Forstverein – Magyar Erdészegylet– felé terelték a két
szerkesztõt (illetve Divald ekkor már „fõmunkatárs”). 1864-
tõl a Lapok az említett egyesület közlönyeként jelent meg, de
Wagner – talán óvatosságból – akkor sem adta át a lap kiadá-
si jogát, amikor az egyesület vezetõségi tagjává választották.
Majd csak a magyarosítást követõen, 1866 decembere után,
1872-ben mondott le az Erdészeti Lapok tulajdonáról, kiadói
jogáról, s ezt követõen évtizedekig az OEE mûködésének
szerves részét képezte a folyóirat. 

A Tanácsköztársaság idején, 1919 márciusában mind az
egyesületet, mind a lapot megszüntették. Csak 1919. decem-
ber 15-én került újra az olvasók kezébe, mint ahogyan az
OEE mûködése is csak az év õszén indulhatott újra. 

A zavar, a szünet 1945-ben ennél hosszabb volt. Az Erdé-
szeti Lapok 1948 õszén jelenhetett meg újra, amikor az OEE
a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségé-
hez (MTESZ) csatlakozott, s a kiadvány a Magyar Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezete közlönyeként látott
napvilágot. Az évfolyamszámozás folyamatos: 84. (Az 1944.
évi füzetek voltak a 83. évfolyam.)

Az Erdészeti Lapok 1950. évi betiltásának körülményeirõl
olvashatunk a Madas András-emlékiratok éppen most megje-
lent második kötetében. Egy biztos: a Lapok a napi politikai
elvárásokat nem tudta elég gyorsan követni, így bukása csak-
nem szükségszerû volt. 

Az 1952-ben elindított Az Erdõ a MEVME (Magyar Erdé-
szeti és Vadászati Segédszemélyzet Országos Egyesülete)
egykori újságjától vette a nevét, míg a megjelentetést a Me-
zõgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat intézte. A
tudományos kiadványként, negyedévi megjelenéssel indu-
ló Az Erdõ 1954-ben már az OEE fóruma is, majd 1955
márciusától: „Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 90. év-
folyama”. Ezzel, ha címében, nevében nem is, de kapcso-
latában helyreállt a korábbi rend, az egyesület és a Lapok
egy. A következõ változásra, mind címében, mind tartalmá-
ban, 1990-ben került sor. Az Erdészeti Lapok név visszaál-
lításában nem volt vita, míg a tartalmat a tagság igényeinek

megfelelõen kellett átalakítani.
Széles réteg kívánsága

szerint a tagság ke-
vésbé az er-

dészet tu-
d o m á n y

eredménye-
ire, célkitû-

zéseire kíván-
csi, sokkal in-

kább az egye-
sületi, szakmai

élet eseményei-
re. Ennek megfe-

lelõen az új, a lap
történetében elõ-

ször fõhivatású fõ-
szerkesztõ rovatokat

igyekezett maghatá-
rozni. Szintén õ fogad-

ta el azokat a kisebb törekvéseket is, amely szerint az elõ-
zõ, szocialista idõszak vélt vagy valós hivatali sérelmeit
igyekeztek kifigurázni, mintegy megbosszulni. Bár ennek
a szerkesztõbizottságon belül is voltak támogatói, végül a
téma – miként az országos fórumokon is – kifulladt. A tag-
ságot jelentõs mértékben izgató erdõprivatizáció, az erdõ-
és faipari gazdaságok társasággá alakításának erdészeket
érintõ következményei, és más, ágazatpolitikai kérdések
azonban legfeljebb érintõlegesen jelentek meg az Erdésze-
ti Lapok hasábjain. 

Ma a Lapok újra az OEE törekvéseinek, eseményeinek és
személyeinek (itt nemcsak a nekrológokra, hanem a kitünte-
tési hírekre is gondoljunk!) igazi fóruma. Információtechni-
kailag az OEE szervezeti híreinek világhálóra kerülése a 21.
század elsõ évtizedének nagy eseménye, míg a második év-
tizedben az egyesület kiadványai, benne az Erdészeti Lapok
is, olvashatók az interneten. 

A 150. évfolyam utolsó, jelen száma reményeink szerint
egy új másfél évszázad nyitánya mind a Lapok, mind az Or-
szágos Erdészeti Egyesület történetében.

Dr. Oroszi Sándor

Csendes évforduló
Az Erdészeti Lapok 150. évfolyama



– Államtitkár Úr! A Földmûvelésügyi
Minisztériumban az Ön felelõsségi kö-
rébe tartozik az erdészeti ágazat, köz-
tük az állami erdõgazdaságok irányí-
tása. Melyek az elmúlt év tapasztalatai
az ágazat mûködése terén?

– Az állami erdõgazdaságok magas
színvonalon ellátják mindazon felada-
tokat, amelyeket a jogszabályok, vagy a
tulajdonosi elvárások tartalmaznak. Na-
gyon komoly értéket gondoznak, bele-
értve mindannyiunk egyik legkedvel-
tebb kikapcsolódási formáját, a termé-
szetjárás feltételeinek biztosítását. Az
utóbbi öt évben több mint 12 milliárd
forint értékben sikerült közjóléti beru-
házásokat fejleszteni, ami jól mutatja az
elkötelezettségünket a társadalmi funk-
ció erõsítése iránt. 

Megemlíthetném akár az építészeti
szakmai díjat nyert galyatetõi kilátót, vagy
a rengeteg megújult turistaútvonalat, kilá-
tót, erdei szálláshelyet, ökoturisztikai köz-
pontot, egészen az erdeinkben lévõ út-
széli keresztfák felújításáig. Többletfunk-
cióval rendelkezõ, igényes és korszerû
szolgáltatást nyújtó fejlesztéseket hajtot-
tunk végre, a hazai turistaútvonal-hálózat
– köztük kiemelten az Országos Kék Kör
– megújítása és bõvítése kapcsán. 

Az erdész kollégáknak mindemellett
természetesen el kell végezniük a min-
dennapi gazdálkodással kapcsolatos
szakmai feladatokat, erdõfelújításokat,
karbantartásokat, kitermeléseket. Hála
Istennek egyre jobban terjednek a kor-
szerû erdõkezelési módok, módszerek,
eszközök, gondoljunk csak a folyama-
tos erdõborítás szemléletmódjának egy-
re szélesebb körû terjedésére, az erdész
szakmán és a gyakorlaton belül. Ösz-
szességében elmondható, hogy az er-
dész kollégák nagyon sok munkát vé-
geztek el idén is.

A fenti eredményektõl függetlenül
végig kell gondolnunk, hogy melyek

azok a területek, amelyekben jobban
kell teljesítenünk, jobban kell dolgoz-
nunk, és ezt az értékes munkát, hogyan
tudjuk majd a jövõben jobban láttatni. 

Fontos megjegyeznem, hogy az er-
désztársadalmat becsületes társadalmi
rétegnek ismertem meg. Az erdészszak-
mai közösséget jómagam az elsõ helyre
teszem a természetvédõk táborában. A
magyarországi erdészeknél senki nem
tesz többet ennek a csodálatos hazai er-
dõállománynak a fenntartásáért. A vad-
gazdálkodás terén is világszínvonalú,
magas minõségû munkát végeznek.
Elégedett vagyok a szakmai munkájuk-
kal, és minden becsületes erdészért és
erdõgazdaságért kiállunk a jövõben is. 

– Az évértékeléshez kapcsolódva
nem kerülhetõ meg az az aktuális té-
ma, hogy az állami erdõgazdálkodást
a közelmúltban számos támadás érte.
Ön is tapasztalja a sajtóban megjelent
visszásságokat az állami cégek mûkö-
désében?

– Veszélyes dolog a sajtóban megje-
lent állításokat úgy értékelni, hogy sok
esetben a hivatalos (leírt) anyagot még
nem is láttam. Ahogy figyelem, renge-
teg félreértés kapott szárnyra a médián
keresztül. Jól érezhetõ, hogy az újságí-
rók által leírt kritikák jelentõs része mö-
gött alapvetõ információhiány húzódik
meg. Mindezek ellenére nem tartanám
ésszerû lépésnek egyfajta „sündisznó”
testtartás felvételét, érdemesebb talán
végiggondoljuk saját magunk, miben,
hogyan van értelme változtatni. Azon

pedig végképp el kell gondolkozni,
hogy a becsületesség látszatát is lega-
lább annyira vigyáznunk kell, mint ma-
gát a becsületesség tényét. Hangsúlyo-
zom minden becsületes erdészért és
minden becsületes erdõgazdaságért ki-
állok!

Ha azonban úgy tesszük fel a kérdést,
hogy tudunk-e még jobban dolgozni,
akkor arra egyértelmûen az a válaszom:
tudunk! A célok meghatározásánál fon-
tos tisztában lennünk a pillanatnyi hely-
zettel. 2010 elõtt ezek a társaságok töre-
dékét sem végezték el annak a közjóléti
feladatnak, amit most folyamatosan vé-
geznek. Van olyan erdõgazdaság, ame-
lyiknek az árbevétele 2009-ben alig ma-
radt el az idén várható évzárási adatok-
tól, miközben a nyeresége közel tízsze-
resére ugrott. Mindezt úgy, hogy közben
közel tízszeresét fordították közjóléti ki-
adásra az öt évvel ezelõttihez képest, rá-
adásul majdnem száz fõvel többnek ad-
nak állandó munkát. Szóval alaposan
végig kell nézni a számokat, mielõtt vég-
leges konzekvenciákat akarunk levonni,
az általánosítástól pedig végképp min-
denkit óva intenék. 

Miután miniszterelnök úr megbízott
az állami erdõgazdaságok irányításával,
én mindenkihez elmentem és szemé-
lyesen végigjártam az összes céget.
Ezek után végignéztem a szakemberek
segítségével a cégportfólió számait,
idén pedig minden cég vezetõségével,
egyesével újra leültem. A havi rendsze-
rességgel megtartott vezérigazgatói ér-
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Erdõtörvény, vagyonkezelés, közjólét
Évzáró beszélgetés Bitay Márton Örs államtitkárral

A Földmûvelésügyi Minisztérium bõ
egy évvel ezelõtt vette át az állami er-
dõgazdaságok tulajdonosi joggyakorlá-
sából eredõ szakmai irányítási felada-
tokat. Ebbõl az alkalomból is beszél-
gettünk Bitay Márton Örssel, az állami
földekért felelõs államtitkárral, átte-
kintve az elmúlt idõszak fontosabb
ágazati aktualitásait.
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tekezleteken pedig igyekszünk kijelölni
a mûködési irányokat. Egy szó, mint
száz, nem vitatom, tudunk hova fejlõd-
ni, amiben szerintem partnereink az er-
dészetek. 

Biztos vagyok benne, hogy komoly
értékválasztás, és célirányválasztás elõtt
állunk. Világosan el kell választani a
közjóléti funkciókat a gazdasági funk-
cióktól. Míg a közjólétnél bármilyen ter-
mészetvédelmi, szociális vagy más
emocionális szempontnak teret lehet
adni, addig a gazdaságinál ezeket feles-
leges belekeverni. Aminek a profitter-
melés a lényege, ott a maximális profi-
tot kell kihajtani, az összes többinél jö-
hetnek az egyéb szempontok. Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy minden
közjóléti funkciónak van költsége, amit
a gazdasági funkción kell megtermelni.
Egyszerûnek, már-már túlságosan is
egyszerûnek tûnnek ezek a gondola-
tok, mégis borzasztóan nehéz ezekben
a döntésekben elõrelépést elérni. 

– Ha megengedi, visszatérnék még
az Állami Számvevõszék jelentéséhez,
amely konkrét javaslatok megfogalma-
zását várja az érintett erdõgazdasá-
goktól, melyek központi eleme a va-
gyonkezelési szerzõdések kérdése. Lát
megoldást ezen a régóta „függõben lé-
võ” területen?

– Szakmailag nem egy megoldhatat-
lan feladat végleges vagyonkezelési
szerzõdéseket kötni. Néhány fontos
döntést pár nappal ezelõtt meghozott
Fazekas Sándor miniszter úr, ezután 2-3
hónapon belül meg lehet kötni ezeket a
szerzõdéseket. Egyszer viszont arra is
választ kell találnunk, hogy mi a konkrét
elvárásunk a cégcsoporttól, mit gondo-
lunk a gazdasági/társadalmi szerepük-
tõl. Ez a döntés alapjaiban tudja befolyá-
solni a most megkötésre kerülõ vagyon-
kezelõi szerzõdések hosszú távú sorsát.

Az erdõgazdaságokkal kapcsolatos
jelenlegi vita arról szól, tud-e a mostani
rendszer még jobban mûködni a jövõ-
ben. Minden erdõgazdaság profitot ter-
mel, miközben több milliárd forintnyi
közjóléti beruházást hajt végre és mi-
közben a mindennapi mûködést bizto-
sítja, megküzdve olyan súlyos termé-
szeti károkkal is, mint a tavalyi jégkár. 

Kicsit az erdész társadalom szemü-
vegén keresztül értelmezve a világot
nem arról van szó, hogy most nagyon
rossz helyzetben vagyunk, amibõl vég-
re valami jót kell csinálni, hanem van
egy jó kiindulási alap, és el kell gondol-
kodni, hogyan tudunk még jobbat csi-
nálni belõle. És ez nagyon nagy kü-
lönbség. A kérdés az, hogy lehet-e még

fejlõdni tovább a mûködés hatékonysá-
ga terén. 

– Továbblépve, az állami és magán-
erdõk esetében is fontos kérdés az erdõ-
törvény módosítása. Hogy halad a
munka ezen a területen?

– Nem elõzmények nélküli feladatról
van szó, hiszen 2012 óta napirenden fo-
rog ez a kérdés, azóta egyeztetés folyik
a törvényrõl. Úgy látom, hogy a tavaszi
ülésszakban az országgyûlés elé lehet
majd terjeszteni. Január környékén sze-
retném elindítani a társadalmi vitát. Eh-
hez kapcsolódva a FEHOVA kiállításon
terveznék egy szakmai konferenciát,
ahol alaposan körbejárva a kérdést, a
tavaszi idõszakra elkészülhet egy gon-
dosan kimunkált törvényjavaslat. Ha a
társadalmi vita nem hoz felszínre újraér-
telmezési problémákat, akkor ez tartha-
tó ütemnek. 

Nagy elõny, hogy a vadgazdálkodási
törvény megalkotásának folyamatával
szemben, az erdõtörvény esetében nin-
csenek alapvetõ koncepcionális kérdé-
sek. Egy jól elõkészített, szakmai szer-
vezetek által három éve tárgyalt jogsza-
bálytervezetrõl beszélünk. 

Inkább szakmán kívüli heves vitákra
számítok, elsõsorban a „sötétzöld” ter-
mészetvédelmi szervezetek oldaláról.
Itt kanyarodnék vissza a beszélgeté-
sünk elejére, ahol leszögeztem, hogy az
erdész egyben a legeredményesebb ter-
mészetvédõ is. Ezzel szemben sokan
úgy gondolják, hogy csak egyfajta ter-
mészetvédelem van, az, amit õk képvi-
selnek. Úgy látom, hogy a társadalmi vi-
ta során errõl az oldalról születnek majd
olyan javaslatok, amelyek komoly vitá-
kat fognak szülni. 

– Korábban határozottan megfogal-
mazott jogalkotói cél volt a törvényal-
kotás terén, a természetvédelmi szabá-
lyozás és az erdõtörvény közötti har-
monizáció. Hogy látja, van erre reális
lehetõség a fentiek fényében?

– Mindenképpen szükség lenne rá.
Az erdõterületeink jelentõs része valami-
lyen fokú védettségi kategóriába esik,
melynek jelentõs kihatása van a gazdál-
kodásra, az erdõkezelésre. Nem lehet
megkerülni, hogy a hazai természetvé-
delemmel ne alkossunk koherens egysé-
get. Személy szerint sajnálom, hogy azt
az elképzelésemet, mely szerint a vad-
gazdálkodási, az erdõgazdálkodási és a
természetvédelmi törvényeket együtt
tárgyalja az országgyûlés, a természetvé-
delmi szakma nem támogatta. 

– Számos szakmai kérdést érintettünk
már a beszélgetés során a jövõvel kap-
csolatban. Vannak- e még ezeken kívül

a következõ évben olyan feladatok, ame-
lyeket kiemelten fontosnak tekint?

– 2016 véleményem szerint elsõsorban
az erdõtörvényrõl fog szólni, hiszen re-
mélhetõleg olyan horderejû szakmai vál-
tozásokat fog tartalmazni, amelyek nagy
lendületet adhatnak ennek a területnek is.
A közjóléti fejlesztések terén tovább sze-
retnénk erõsíteni, olyan valós társadalmi
igények kielégítésével, amelyekre eddig
nem találtunk megoldást. Gondolok itt a
biciklis vagy a lovas turizmus fejlesztésére.
Nem biztos, hogy a sokadik kilátóépítés
lesz a követendõ irányvonal, inkább inno-
vatívabb, interaktívabb, egyedi fejlesztési
ötletekre lesz szükség a jövõben.

– Az Országos Erdészeti Egyesület
alapításának 150. évfordulóját ünnep-
li. Miben látja egy ilyen patinás múlttal
rendelkezõ ágazati civil szervezet sze-
repét a következõ években?

– A 150 év önmagáért beszél, tisztele-
tet parancsoló és mindenképpen mélta-
tásra érdemes állapot. Egyértelmû üze-
nete, hogy az erdésztársadalom össze-
tartó, még a viharvert 20. századi magyar
történelem sem tudta a legfõbb ernyõ-
szervezetüket elsodorni. Ha az egyesület
könyvtárában az elsõ erdõrendtartás ira-
tait kézbe veszi az ember, akkor köny-
nyen ráérez: az OEE mögött nagy múlt,
komoly jelen és dicsõséges jövõ állhat.
Számítok a kormányzati munka kialakí-
tása során mindarra a hatalmas szakmai
tudásmennyiségre, ami mindmáig – a ju-
biláló szakmai szervezetnek is köszön-
hetõen – összegyûlt az Egyesület „tudás-
kamrájában”. Másfél évszázad egy mû-
ködõ egyesület életében hatalmas idõ-
táv, kuriózum. Ugyanakkor óvatosságra
int minket az a tény, hogy az Egyesület
életkora még mindig csak egy darab vá-
gásfordulóval ér fel bizonyos fafajok te-
kintetében. Azaz óriási figyelmet kell
szentelni ennek a munkának, mert olyan
feladatokat hajt végre, ahol egy rossz
döntésnek akár évszázadnyi távolságból
fogjuk csak látni a kárát. 

Nagyon fontos az OEE léte, jelenléte,
és nagyon jó, hogy ebben a szervezetben
van aktivitás és van lendület. Kiemelten
fontos szerepet töltenek be – akár a szak-
mai kiadványaik, akár a rendezvényeik
segítségével – a magyar erdésztársada-
lom összefogásában. Olyan ernyõszerve-
zet, amely alá minden ágazati résztvevõ
beáll, akkor is, ha szakmai elveik, esetleg
üzleti érdekeik nem minden esetben
azonosak. Nagyon kíváncsian várom a
jubileumi év eseményeit – köztük a ter-
vezett erdélyi vándorgyûlést.

– Köszönöm a beszélgetést!
Nagy László
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Tavaly december elején elsõsorban a
Börzsöny, a Pilis, a Visegrádi- és Budai-
hegység, a Gödöllõi-dombság, a Gere-
cse, a Vértes, a Mátra és a Bükk erdõte-
rületein okozott hatalmas pusztítást az
ágakra fagyott, sok helyen 8-10 centi-
méter vastagságú, többtonnás jégréteg.
Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb
természeti csapása miatt szükségállapot
alakult ki az erdõkben: a járhatatlanná
vált közutak, az életveszélyes erdészeti
és turistautak, a kidõlt, kettétört törzsû
fák által leszakított villamosvezetékek
és kidöntött villanyoszlopok képe egy
évvel ezelõtt bejárta a médiát.

A károsodott, letarolt erdõk látványa
az erdészszakma egészét megrázta, a
jégkár az állami erdõgazdaságok terüle-
tei közül mintegy 50 ezer hektárt érin-
tett. Az erdõgazdaságok azonnal meg-
kezdték a kárfelszámolást: utakat taka-
rítottak, lezárták az életveszélyes terüle-
teket és elkezdték felmérni, mekkora
kár érte a magyar erdõket.

A kárfelszámolás még javában tar-
tott, amikor Áder János köztársasági el-
nök meglátogatta az érintett területeket
s mint természetközeli, a fenntartható-
ság és a természeti értékek iránt elköte-
lezett ember és politikus, társadalmi
összefogást kezdeményezett. Az MTVA
által meghirdetett „S.O.S. – Bajban az
erdõ!” kampány sikereként 45 ezer be-
telefonáló, rövid idõ alatt több mint 10
millió forintot gyûjtött a hazai erdõk
megújítására, míg az OTP Bank 20, a
Szerencsejáték Zrt. 10, a CBA 5 millió
forintot, a Mountex Kft. és az Andreas
Stihl Kft. pedig további jelentõsebb
anyagi és eszköztámogatást ajánlott fel.

A gyûjtés eredményeként a hozzájá-
rulásokat fogadó Országos Erdészeti
Egyesület mindösszesen 45 millió forin-
tot tud szétosztani a jégkárban érintett
erdõgazdaságok között, amelyet az õszi
erdõsítési idõszakban a teljesen meg-
semmisült erdõterületek újraültetésére,
a súlyosabban megrongálódott turiszti-
kai berendezések helyreállítására fordí-
tanak az erdészek.

Áder János köztársasági elnök a Pili-
si Parkerdõben tartott terepi rendezvé-
nyen elmondta: „Köszönet illeti minda-
zokat, akik a katasztrófa sújtotta erdõk
helyreállításán dolgoztak. Elsõsorban
az erdészeket, akik az elmúlt egy évben
nehéz körülmények között is megtettek
mindent az erdõk megtisztításáért, biz-
tonságos látogathatóságáért. Köszö-
nöm továbbá minden támogatónak a
hozzájárulást, nemcsak a vállalatok-
nak, hanem különösen a magánsze-
mélyeknek. Nem utolsósorban köszönet
illeti a közmédiát, amiért tematikus
napjával ráirányította a figyelmet az
erdõkre és az erdészek munkájának ér-
tékére.”

Az erdõgazdaságok az elmúlt közel
egy év során összesen 194 031 köbmé-
ter károsodott faanyagot termeltek ki,
ami normál körülmények között a fõvá-
ros környéki erdõk egyéves kitermelési
adatainak felel meg. 2015 végéig mint-
egy 334 hektár erdõt ültetnek teljesen
újra az erdészek, amit a késõbbiekben
várhatóan még 60 hektár felújítása kö-
vet. A károsodott erdõterületek erdõsí-
téséhez elõreláthatóan 2 278 000 cse-
metére és 5 950 kilogramm makkra lesz
szükség. A jégkár óta csak a Pilisi Park-
erdõ területén összesen 500 kilométer
turistautat tisztítottak meg és tettek újra
járhatóvá. A 45 millió forint hozzájáru-
lás a felsorolt munkák megvalósítását
segíti, azon belül is az ültetésekre és a
turistautak, erdei utak járhatóvá tételére
fordítják az adományokat. A támoga-
tók, a természeti értékek megóvása
iránt elkötelezett magánemberek és vál-
lalatok így összesen mintegy 100 hek-
tár, jég által teljesen elpusztított magyar
erdõ megújításához járultak hozzá.

„A jég ugyan súlyos károkat okozott,
de felbecsülhetetlen hasznot is hajtott.
Kiderült, hogy hazánkban milyen sok
ember viseli szívén az erdõk sorsát, mi-
lyen sokan hajlandók tevõlegesen is ki-
venni részüket a természeti értékek
megmentésébõl, s milyen sokan értéke-
lik az erdészek, az erdõgazdaságok

munkáját. Bizonyossá vált, hogy Ma-
gyarország tisztában van azzal, mit ér-
nek számára az erdõk, amelyeket a ha-
zai erdészszakma immár másfél évszá-
zada gondoz és tart fenn, évrõl évre nö-
velve értéküket és társadalmi hasznos-
ságukat. Úgy gondolom, a teljes erdé-
szeti ágazat nevében kijelenthetem,
hogy soha eddig nem találkoztunk ek-
kora támogatással, szolidaritással és
szimpátiával. Naponta jelentkeztek
magánemberek, civil szervezetek, illet-
ve vállalatok, és ajánlották fel önkéntes
munkájukat és támogatásukat. A ma-
gyar erdészszakma és az erdõgazdasá-
gok nevében megköszönöm Köztársa-
sági Elnök Úrnak a kezdeményezést és
az aktív támogatást, az MTVA-nak az
„S.O.S. – Bajban az erdõ!” kampányt,
és a támogatást az OTP Banknak, a
Szerencsejáték Zrt.-nek, a CBA-nak, a
Mountex Kft.-nek, az Andreas Stihl
Kft.-nek, valamint minden magántá-
mogatónknak” – hangsúlyozta Zambó
Péter, az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke.

Az eseményen résztvevõk a Pi-
lisszentkereszt 49/A erdõrészletben te-
kinthették meg az õszi csemeteültetési
munkálatokat. A teljes helyreállítás, az
utolsó sérült erdõrészek megtisztítása
várhatóan 2016 végéig tart.

Forrás: OEE Sajtóközlemény
Fotó: Nagy László

Terepi bemutató a köztársasági elnökkel
A tavaly decemberi jégkár megtizedelte a hazai erdõket, a katasztrófa azon-
ban példaértékû társadalmi szolidaritást eredményezett. Az Áder János köz-
társasági elnök kezdeményezésére meghirdetett „S.O.S. – Bajban az erdõ!”
kampány sikerének köszönhetõen az Országos Erdészeti Egyesület most 45
millió forintot tud szétosztani az érintett erdõgazdálkodóknak. Az egyesület
terepi rendezvényen mutatta be a köztársasági elnöknek és a nagyobb ado-
mányozók képviselõinek a helyreállítási munkálatok eredményeit, és az õszi
csemeteültetés kezdetét.
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Példátlan az a köztársasági elnöki szintrõl támogatott
összefogás, mely jelentõsen segíti az erdõgazdálkodókat a
tavaly decemberi jégkárok következményeinek mérséklé-
sében. Bár a Börzsönyt ért súlyos károkról a januári és no-
vemberi lapszámunkban már olvashattunk, az elmúlt egy év
szakmai folyamatairól érdemes újabb jelentést adni.

A kárfelszámolás elõkészítése, folyamata
A veszélyekrõl és az erdõlátogatás korlátozásáról haladékta-
lanul, hatósági egyeztetéssel, a médiában és a terepen is tájé-
koztattuk a közvéleményt. A veszélyelhárítást napokon belül,
az erdészeti létesítmények, a kétszáz kilométeren járhatatlan-
ná vált turistautak és a feltáróhálózat felszabadítását az elsõ
félévben elvégeztük. A károk becslését GPS-alapú terepi fel-
mérésekkel és távérzékelt adatokkal pontosítottuk. Összeha-
sonlítva elemeztük a 2014. és 2015. években készült ortofo-
tókat, emellett helikopteres és drónos berepülésekkel is ké-
szítettünk felméréseket. Mivel a kalamitás a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park területét érintette, a fakitermelések elrendelésére
részletes természetvédelmi egyeztetéssel kerülhetett sor. A
munkánkat segítette a hatóságok és a NP Igazgatóság konst-
ruktív, gyors ügyintézése. 

A különleges fakitermelési és faanyag-mozgatási feladatok-
ra elsõsorban a térségbõl választottuk ki az arra képes vállal-
kozókat. Az elérhetõ valamennyi gépi és élõerõs technológi-
át felvonultattuk. 

A legmeredekebb terepen – új dózerutak kialakítása nél-
kül – kötélpályás technológiákat használunk, közülük a KOL-
LER 501 típusú darus szerelvény bizonyult termelékenyebb-
nek. A járható területrészeken harveszterek, csörlõs és szorí-
tózsámolyos vonszolók, valamint forwarderek munkájának
összekapcsolt folyamatát építettük ki. Az elterjedt LKT trakto-
rok mellett nagyobb teljesítményû Timberjack, John Deere és
Equus típusú vonszolók, Königstiger harveszter, Timberjack,
Valmet és Ponsse forwarderek mûködnek együtt a kárfelszá-
molásban. A hatékonyság és az újulat kímélete közös megíté-
lésében a csörlõs közelítés is jól vizsgázott.

Az összetört fiatalabb állományokban számos fogatos bri-
gádot is dolgoztatunk. A károsodott faanyag mérete és álla-
pota miatt, fûrészipari alapanyagot alig termelhettünk. A ha-
gyományos tûzifa mellett, a sarangolt választékokat – techno-

lógiai és piaci okokból – 4 méteres és 2 méteres hosszokban
választékoltuk. Érdekesség, hogy e határ menti helyzetû, a
hazai vonalaktól távoli térség faanyagának egy részét ipoly-
sági feladással volt lehetõségünk vasútra juttatni.

Különös feladatot jelentett a húsznál több fakitermelõ vál-
lalkozás, a nagy gépek munkájának összehangolása térben is
idõben – egymással, az idõjárással, a kiszállítás és az értéke-
sítés lehetõségeivel. Példa erre, hogy a Rakottyás-völgybõl a
mintegy 50 ezer köbméter faanyagot, a több kilométeres
völgyfenéken kialakított közelítõ nyomra termeltetve, csak
ezen a vonalon, majd a völgy „egynyomú” kijáratán át lehe-
tett a rakodóra közelíteni. Különös figyelemmel voltunk a tu-
ristaforgalom konfliktusoktól mentes, biztonságos szabályo-
zására, a környezeti hatások mérséklésére.

Mindehhez át kellett szervezni az erdészetek teljes kapaci-
tását és feladatait. A leginkább érintett Kemencei, Diósjenõi
és Nagymarosi Erdészetek vezetõi és szakszemélyzete ki-
emelt elismerésre méltó teljesítményt mutattak fel.

A természetes újulatot kiegészítõ erdõsítések, pótlások terü-
letét, elhelyezkedését GPS-alapú, térinformatikai úton feldol-
gozott terepi felméréssekkel rögzítettük. Az erdõsítendõ terü-
leteket alkalmassá tettük a munkák végrehajtására.

További feladataink
A kárfelszámolás során 80 hektárt meghaladóan kell mester-
ségesen erdõsítenünk, kézi technológiával, a tavaszig. Ehhez
közel egymillió bükk, tölgy és egyéb fafajú csemetét, vala-
mint kisebb mennyiségû makkot használunk fel. Az erdõsíté-
seket novemberben elindítottuk. Tíz szakmai vállalkozás
munkacsapatai kezdték meg a talaj-elõkészítést és az ékásós
csemeteültetést az újulathiányos részterületeken – meredek
terepen, sekély és köves talajviszonyok, kifordult gyökértá-
nyérok között.

A legfontosabb szakmai paraméterek tekintetében állapo-
tokat rögzítettünk, és megtervezett vizsgálatokat kezdtünk
meg a károsodott állományrészekben a természeti folyama-
tok és a mesterséges erdõsítések fejlõdésének nyomon köve-
tésére. Ennek során is alkalmazzuk az elektronikus adatrög-
zítés, a távérzékelés és térinformatika korszerû lehetõségeit.

Helyzetkép a jégtörések kárainak
felszámolásáról a Börzsönyben

Meglevõ újulatban fellelt csemeteszámok a károk után

Forrás: Eurosense Kft.
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A Magyar Tudomány Ünnepe sorozat részeként Klímaválto-
zás hatásai az Európai erdõkre címmel tudományos konfe-
renciát rendezett az MTA PTB Agrártudományok Szakbizott-
ságának Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága
november 24-én Pécsett, az akadémia székházában.

A 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepének kiemelt témája: „A
tudomány evolúciója: a való és a virtuális világok”, a rendez-
vénysorozat az új technológiák által teremtett lehetõségekre,
veszélyekre kívánja felhívni a figyelmet. A munkabizottság
ezért döntött úgy a témaválasztásnál, hogy a jelen és a jövõ
erdõgazdálkodásá-
nak egyik legfon-
tosabb kihívására,
a klímaváltozásra
helyezi a hang-
súlyt. 

Dr. Mátyás Csa-
ba akadémikus, a
Nyugat-magyaror-
szági Egyetem
egyetemi tanára, a Földünkön bekövetke-
zett felmelegedésrõl, annak az európai er-
dõkre gyakorolt hatásairól beszélt. Véle-
ménye szerint a klímaváltozás realitása
nem igényel bizonyítást, a kérdés az, hogy
mi akadályozza az elõrevetített változások-
ra való felkészülést az erdõgazdálkodás-
ban. A külföldi tapasztalatok szerint a tu-
dományban és a gyakorlatban is számos
berögzült dogma, idealizált elképzelés és megszokás van je-
len. Ezek áttekintése és értékelése, a kockázatok határozot-
tabb feltárása mind elõfeltétele a klímaváltozásra való felké-
szüléshez kapcsolódó konkrét teendõk meghatározásának.
Az elõadás áttekintette és értékelte a jelenlegi, jórészt intuitív
véleményeket és álláspontokat, amelyek a megfelelõ stratégia
és gyakorlat kialakításának útjában állnak.

Dr. Borovics Attila, a NAIK ERTI igazgatója arról szólt elõ-
adásában, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak

alapvetõ feltételei vannak, amelyekkel rendelkezni kell a siker
érdekében. Megfelelõ ismeretek birtokában kell lenni a klíma-
változásról mint jelenségrõl, arról az agrárgazdasági rendszer-
rõl, amelyre a klímaváltozás hatással van. Emellett megfelelõ
ismeretek és szaktudás kell a változás rendszerre gyakorolt ha-
tásának becsléséhez, az új „egyensúlyi” helyzet (ökológiai –
ökonómiai – társadalmi) felismeréséhez, valamint megfelelõ
eszközrendszer a változások véghezviteléhez.

Bosznia-Hercegovinában egyelõre nem jelentõs a klíma-
változás tudományos kutatása – ezt már dr. Sead Vojnikovics,
a Szarajevói Tudományegyetem Erdészeti Karának pro-
fesszora jelentette ki. Okként a háború utáni helyzetet, az ál-

lamigazgatás nagyarányú összetettségét,
az állami és regionális szintû törvényho-
zás hiányát, az államon belüli, a nemzet-
közi, valamint a szektorok közötti együtt-
mûködés hiányát említette. Az elsõ hiva-
talos, klímaváltozásról szóló bosznia-her-
cegovinai jelentés a jelenség általános ér-
tékelése mellett az ország erdei ökoszisz-

témájára gyakorolt
lehetséges hatását
is taglalja. Az elõ-
rejelzések szerint a
21. század végén
Európa délkeleti
régiójában – amely
magába foglalja
Bosznia-Hercego-
vinát is – az üveg-
házhatású gázok

emissziójának hatására a levegõ évi középhõmérséklete
mintegy 3,5 °C-kal növekszik az elmúlt évszázad utolsó évti-
zedéhez képest. A globális felmelegedés tendenciája olyan
folyamat, melynek hatása érezhetõ a Szarajevói Kanton terü-
letén is – mondta Vojnikovics professzor.

A szakmai konferencia iránt élénk érdeklõdés mutatko-
zott, a téma kutatói és szakértõi mellett az erdészszakma is
szép számmal képviseltette magát. 

Forrás: Mecsekerdõ Zrt.

SZAKMAI FÓKUSZ – JÉGKÁR 2014 / AKTUALITÁSOK

A jégkárok nyomán eddig közel százezer köbméter faanya-
got termeltünk ki. A még hátralévõ, mintegy 40 ezer köbmé-
ternyi feladat nagyobbik része át fog húzódni a 2016. évre.

Jövõre a tavaszi erdõsítések mellett jelentõs tennivalónk
lesz a faanyagmozgatás következtében károsodott utak és mû-
tárgyak, rakodóhelyek helyreállítása.

A jégtörések legsúlyosabb következményeivel csak ezután
fogunk szembenézni. A korábbi kalamitások tapasztalataiból
is ismerjük azokat hatásokat, mint amilyen a kitermelt fa-
anyag értékvesztése, valamint a károsodott állományok erdõ-
terveket felülíró kiesése a haszonvételi lehetõségekbõl. 

Az „SOS – Bajban az erdõ” kampányban létrejött összefo-
gással, az OEE pályázati rendszerében, a jégkáros börzsönyi
erdõk felújításához 17,2 millió forint támogatást nyertünk
el. Támogatóink közremûködését ezúton is köszönjük! 

Lengyel László Zoltán
közönségkapcsolati vezetõ

Ipoly Erdõ Zrt. 

Tudományos konferencia a klímaváltozásról
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A jogszabályok (erdõrendtartások, tör-
vények, rendeletek) által elõírt gazdál-
kodás tervezése nagy mennyiségû szá-
mítást, és – a hosszú vágásforduló miatt
– az adatok hosszú idejû tárolását köve-
telte meg. A számításokat, az adatok tá-
rolását kezdetben manuálisan végez-
ték. A munkát a kor technikai szintjén
gyártott eszközök, számolótáblák, szá-
moló grafikonok, mechanikus számoló-
gépek, táblázógépek stb. könnyítették.
Bár ezek a megoldások valóban gyorsí-
tották a mûveleteket, használatuk kö-
rülményes volt. Ennek szemléltetésére
Tóth Miklós visszaemlékezésébõl idé-
zek. A leírás az 1960-as évek elején
használt – tehát még nem számítógé-
pes, hanem mechanikus – technikát
mutatja be (Tóth 1990. 4-5 o.):

„Az alapvetõ feladat az erdõrendezõ-
ségi becslések feldolgozása volt, […] A tere-
pen felvett és nyomtatványba beírt ada-
tokat utólag 80 oszlopos lyukkártyákba
lyukasztották. Itt merült fel elõször az a
probléma, hogy a fatömegtáblák megfe-
lelõ térfogatadatait miként rendeljük a
bemenõ alapadatokhoz. Elsõ megoldás-
ként a fatömegtáblák összes adatát egy
külön menetben törzskártyákba kellett
lyukasztani, s a bemenõ adatok fafaj és
méret szerinti teljes átrendezésével, majd
az egyes homogén csoportok (azonos fa-
faj, magasság és átmérõ) elé a megfelelõ,
az egy törzs fatömegét tartalmazó törzs-
kártya beválogatásával (megfelelõ cél-
géppel) kellett egy munkaállományt létre-
hozni. Ezt követõen egy újabb célgép (a
doppler) átmásolta az adatkártyákba az
egy törzsre esõ fatömeget. A másolólyu-

kasztás után ismét egy célgép (a kollátor)
választotta szét a két állományt. Ezt kö-
vette a szorzógéppel kiegészített tabuláto-
ron való feldolgozás. Minden egyes táb-
lázatkészítés azzal járt, hogy a kártyákat
mint egyetlen akkori adattároló eszközt,
újra és újra át kellett rendezni, s az elõ-
re megírt programot, egy több ezer lyuk-
ból és azokba (-ból) ki-be szaladgáló kis
kapcsolóvezetékekbõl álló gubancot, újra
kellett etetni, illetve montírozni. (A késõb-
bi, lillafüredi feldolgozásunkhoz például
63 ilyen kapcsolótábla készült).

Innen kezdve állandóan kerestük a
módját, hogy miként biztosítsuk majd
az erdõrendezési adatok tárolását.
Kártyán, klimatizált térben, több száz
négyzetméteren. […]

Az A-lapok feldolgozását a Könnyû-
ipari Minisztérium Gépi Adatfeldolgozó
Vállalata […] végezte. Tisztán mechani-
kus Hollerith szisztémát alkalmaztunk.
Mintegy tízezer olyan rekordot konstru-
áltunk […], amely egy-egy község határon
belül az azonos szektorú, azonos évben
üzemtervezett (esetleg üzemterv nélkü-
li), azonos térképezettségi fokú erdõterü-
let nagyságát adta meg hektárban. […]
Errõl készült ötdoboznyi lyukkártya, kb.
fél mázsa tömegben. Az elkészült lista és
a különféle táblázatok megyénként, já-
rásonként, községenként, erdõrendezõ-
ségenként adták az erdõterületet évekre,
térképezettségi fokra, szektorra. Akkori-
ban a leporelló még nem volt feltalálva,
s igen nagy gondot okozott a kétmázsá-
nyi szabadlapos táblázat kezelése, külö-
nös tekintettel a szállítás közbeni esetle-
ges hasra esés és elkeveredés esélyére,

ami a lyukkártyák kezelésénél is rémál-
mok állandó gerjesztõje volt.”

Az 1960-as években végbement mû-
szaki fejlõdés hatása alól az erdõrende-
zés sem vonhatta ki magát. A fatömeg-
meghatározás gyorsaságának és pon-
tosságának növelése és fotogrammetria
alkalmazása mellett fontos feladatként
határozta meg az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság az üzemtervezés techni-
kájának korszerûsítését. „A témával
foglalkozó Tájékoztató jelentésem az
elektronikus adatfeldolgozásban jelöl-
tem meg az erdõrendezés korszerûsíté-
sének fõ irányát […]” (Király 1978).

A felmérések adatainak számítógé-
pes tárolásával és feldolgozásával elõ-
ször az 1960-as évek közepén próbál-
koztak (Király 1970a,b,c, 1971, 1976a,b,
1978). A kísérleti üzemtervezés négyé-
ves tervezõ és elõkészítõ munka után
1965-ben történt meg Lillafüreden. A fej-
lesztési csoport az elõzõ felvétel feldol-
gozatlan adatait 1965-ös állapotra aktua-
lizálta, és a teljes üzemtervet gépi feldol-
gozással készítette el. A terepi felvétele-
zéshez új formátumú, „terepálló” kivite-
lû erdõleírási és tervezési lapot készítet-
tek. A másik, talán sokkal fontosabb új-
donsága volt a munkának, hogy a ko-
rábbi – községhatárra készült – üzem-
tervek helyett erdészetszintû szabályo-
zást valósítottak meg.

A sikert látva a fõhatóság 1966-ban
utasításba adta a módszer kipróbálását
más erdészeteknél is (Kosd, Kárász, Kör-
mend). A sikeres kísérleteket követõen
az 1971. január 1-jétõl érvényes az Útmu-
tató az erdõgazdasági üzemtervek készí-
téséhez címet viselõ rendelkezés alapján
történt az üzemtervezés, mely elõírta a
felmérések, tervek és végrehajtott mun-
kák adatainak elektronikus tárolását.

Az erdészet szintjén történt elsõ pró-
bálkozásoknál az alapadatok rögzítése
után a számításokat gép végezte el, de a
nyomtatás még nem géppel történt. Ez
elõször a pilisi erdõgazdasági szintû ter-
vezés során történt meg: a felvett, mint-
egy huszonötezer hektár valamennyi
erdõrészletének üzemtervi adatait
gépen nyomtatták ki1. Miért volt jelen-
tõs ez a tény? Tóth Miklós visszaemlé-
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A számítógéppel segített üzemtervezés
kezdete

Fél évszázada készült az elsõ számítógépes üzemtervi feldolgozás

Dr. Facskó Ferenc – egyetemi adjunktus, NYME EMK 

Az erdõk felmérésének, az adatok tárolásának és a gazdálkodás tervezésé-
nek törvényi kötelezettsége hatalmas mennyiségû adat feldolgozását és tá-
rolását kívánja meg. Az adatok kezelését az erdészek mindig igyekeztek va-
lamilyen – a kor szintjén létezõ – eszközökkel segíteni. Az 1960-as években
elérhetõvé váltak a számítógépek, és 1965-ben megtörtént az elsõ futtatás,
amit mai szóhasználattal talán számítógéppel segített erdõtervezésnek
(Computer Aided Forest Planning) hívhatnánk. Cikkemben a kezdeteknek kí-
vánok szakma- és technikatörténeti emléket állítani.

1 Érdekességként megemlítem, hogy a munkához használt UNIVAC-1040-es gépnek 2 kB-
os központi tára volt.
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kezése megadja a választ: „Az egész
erdõgazdaság összes erdõrészletét a
szép elõre nyomtatott leporellóra egy
óra alatt kiírattuk. Ebben az idõben
az üzemtervek legépelése átlagosan
egy évvel késleltette az üzemtervek ki-
adását.” (Tóth 1990. 8. o.). 

A pilisi munka fõ tapasztalata az
volt, hogy gépi feldolgozással sokkal
pontosabb, esztétikusabb üzemter-
vek készülhetnek töredéknyi idõ
alatt. Az output átgondolt megterve-
zése következtében az erdõrészlet
minden adata egyetlen lapra került –
a korábbi üzemtervekben majd féltu-
catnyi oldalt kellett fellapozni, hogy a
részlet adatait, termõhelyét, megjegy-
zéseket stb. össze lehessen gyûjteni.
A siker eredményeként az üzemter-
vek „üzemszerû” számítógépes elké-
szítése és nyomtatása 1975-tõl létezik
(Király 1978).

A megkezdett munkák közben vi-
lágossá vált, hogy a teljesen idõszerû
állapot elérését célzó adat-nyilvántartá-
si rendszer mûködése során létrejön
számos olyan adatállomány, amely rög-
zíti azt, hogy az egyes években milyen
erdõkezelési mûveleteket végeztek a
részletekben, milyen más természeti
események (például katasztrófák, károsí-
tók gradációja stb.) játszottak szerepet az
erdõk állapotában. Mindeme állomány-
adatok majd értéket jelentenek a jövõ-
ben: összerendelhetõk késõbbi állapot-
adatokkal.

E felismerés alapján kezdõdött el egy
feldolgozás, amelynek az volt a lény-
ege, hogy visszamenõleg, a régi üzem-
terveket az 1965-östõl kezdve elektro-
nikus adathordozóra vitték fel. Ennek
eszköze volt a D-lap2 nevû nyomtat-
vány, amelyre az erdõrészlet legfonto-
sabb adatait másolták ki. Errõl lyukkár-
tyát lyukasztottak, amelyeket egy inten-
zív számítógépes ellenõrzõ program és
ismételt javítómenetek fésültek helyes-
sé. Tóth szerint ez a munka a legjobb
elõtanulmány volt a teljes körû, orszá-
gos gépi üzemterv összeállításhoz, s a

késõbbi aktualizáláshoz. Az adatok
visszamenõleges számítógépre rögzíté-
sével 1976-ra végeztek, ettõl az idõ-
ponttól létezik az ország teljes területét
lefedõ digitális erdõadattár.

Az erdõtervi adatok számítógépes tá-
rolása új lehetõségeket nyitott meg az er-
dészeti munkák tervezésében és azt meg-
elõzõ elemzõ munkában. A géphasználat
elõtti adatgyûjtések az egyes területekre
különbözõ idõpontokra készültek, és az
adatok a mindenkori felvételi állapotokat
írták le. Az egyes adatok közötti összefüg-
gések elemzése ezeknél gyakorlatilag – a
hatalmas számítási igény miatt – megold-
hatatlan volt. Az üzemtervek gépi feldol-
gozása ebbõl a szempontból nagy elõ-
relépést hozott. Kezdetben a fatömeg- és
fatermési táblázatok adatait rögzítették, és
ezekbõl közbesítéssel számolta a szüksé-
ges adatokat a program. Késõbbiekben a
fatérfogat- és fatermési függvények fel-
használásával a számításokat gyorsan el
lehetett végezni, ezzel egy idõsíkra lehe-
tett hozni az ország összes erdõket leíró
adatát.  (Tóth 1990; Halasy 2010).

A szakmatörténet szempontjából
alapvetõn fontos, de elfeledett ese-
mény az az ankét, amelyet a Kiskun-
sági Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság,
az Országos Erdészeti Egyesület
Kecskeméti Helyi Csoportja, valamint
az OEE Mûszaki Fejlesztési Bizottsága
Számítástechnikai Albizottsága közös
rendezésében tartottak 1972 novem-
berében Kecskeméten. Király László
1976 augusztusában Az Erdõben
megjelent cikkében (357 o.) részlete-
sen leírja a tanácskozás megállapítá-
sait. 

Az 1972 õszi ágazati ankét jól ele-
mezte az elektronikus adatfeldolgo-
zás akkori helyzetét, és egy tervet is
kidolgozott a további lépésekre. A
MÉM Fagazdasági Tanácsa vizsgálat
tárgyává tette ugyan a számítástechni-
kai fejlesztés kérdését, de semmiben
sem döntött, hanem a kérdések ala-
posabb megvizsgálásához létrehozta
a Fagazdasági Számítástechnikai

Munkabizottságot (FSZM). Az FSZM-
nek javaslatokkal és hatékony koordi-
náló tevékenységgel kellett volna segí-
teni, hogy „a fagazdaság az elsõk kö-
zött térjen át teljes egészében a számí-
tástechnika alkalmazására”.

Az FSZM több javaslatot terjesztett
elõ, de a Fagazdasági Tanács ezek közül
egyet sem tárgyalt meg. Ehhez tudni
kell, hogy idõközben (és szinte folyama-
tosan) átszervezések folytak (MÉM-en
belüli változások, az erdõrendezési szer-
vezet átalakítása, az Állami Fagazdások
Országos Központja [FAGOK] létrehozá-
sa, az OEE MFB Számítástechnikai Albi-
zottságának átalakítása Rendszerszerve-
zési Szakosztállyá), emiatt a helyzet ál-
landóan változott, így a javaslatok egy
része is idõszerûségét vesztette.

A számítógépes futtatások a számító-
gépüzem létrehozásáig külsõ helyeken3

történtek:
• Számítástechnikai Kutatóintézet

(SZKI) – Siemens 4004/40 – bérle-
ti díj: 14 000 Ft/óra4;

• MÉM Statisztikai Gépi Adatfeldol-
gozó Központ (STAGEK) – Uni-
vac 1004, IBM 360/40, IBM 370 –
bérleti díj: 7000 Ft/óra;

• Kereskedelmi Szervezési Intézet
(KERSZI) – ESZR-R 20 – bérleti díj:
3500 Ft/óra.

Az említett gépek rendszeres hasz-
nálata mellett idõnként a KSH IBM
1440-es gépén is béreltek gépidõt.
Azonban „Óriási gond volt, hogy a szá-
mítógépeket és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokat sose tudtuk úgy bérbe
venni, hogy a teljesítõk érdekeltsége ki-
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2 „A legelsõ eredményes, a tervek szerint befejezett gyakorlati munkánk volt az ún. A-la-
pos feldolgozás. […] Elsõ kézikönyveink szerint egy munka alapja a jó nyomtatvány és a
világos kitöltési útmutató volt. Ugyancsak itt szerepelt az az alapigazság, hogy a nyom-
tatvány címe, neve olyan legyen, amibõl minden kiderül. Sikerült is egy kifejezõ címet
lelni, ami közel három sor hosszú volt. Ezen mélyen elgondolkodva léptünk egyéni útra,
amellyel sikerült is új divatot, majd szokást teremteni. Legyen a nyomtatvány neve telje-
sen érthetetlen - ám nagyon rövid. Aki használja, ugyanis megszokja. Így jöttek egymás
után az A, B, E, F, K, L, T, D lapok.” (Tóth 1990 4. oldal) A lapok rövid elnevezése leg-
többször utalt azok tartalmára. Például: E-lap – Erdõsítések mûszaki átvétele; F-lap – Fa-
használatok mûszaki átvétele; L-lap – erdõLeíró lap; T-lap – Termõhelyvizsgálati jegyzõ-
könyv stb.

3 A kollégák szerint a legrangosabb az SZKI gépén történõ munka volt. Ezt követte a STA-
GEK IBM gépe (HALASY szóbeli közlése 2010. november 5.).

4 1973-as árak

Az Erdõ 1970. novemberi tematikus lapszámá-
nak címlapja
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elégítõ legyen. Mindenhol örömmel fo-
gadtak, ígértek, de ha konfliktushelyzet
állt elõ (géphiba, sürgõs saját munka
stb.) mindig a sor végére kerültünk.”
(Tóth 1990. 11. o.).

Az 1970-es évek elejére kialakult az a
határozott álláspont, hogy minõségi,
megfelelõ stabilitású munkát csakis sa-
ját számítástechnikai bázison lehet vé-
gezni. A megvalósítást az 1972-es kecs-
keméti ankét javaslatai is segítették, de
szerencse is kellett hozzá. A saját számí-
tógépüzem létrehozására 1976-ban nyí-
lott lehetõség. Egy kiskõrösi mezõgaz-
dasági raktárban elfekvõ5 ESZR R-20-as
modellt sikerült megszerezni. Az üze-
met egy Csalogány utcai társasház föld-
szintjén, kihasználatlan üzlethelyisége-
ket (fodrászat, virágüzlet, temetkezési
vállalkozás) egybenyitva sikerült kiala-
kítani (Tóth 1990). A gép 1976 nyarán
megtörtént üzembe helyezése után
1977 májusától másfél, novemberétõl
pedig kétmûszakos munkarendben, 25
fõvel dolgozott.

Fontos megemlíteni a számítóköz-
pont mellett, váci székhellyel mûködõ
adat-elõkészítõ csoportot is. A három-
öt fõs operátori gárda valamivel több
mint tíz éven keresztül biztosította a
programok és adatállományok megfe-
lelõ minõségben történõ kártyára lyu-
kasztását. A csoport felállítását egy
„csõd” indukálta: egy bérfeldolgozás
során a lyukkártyák közel nyolcvan szá-
zaléka hibásnak bizonyult (nagyságren-
dek elütése, pozíciók elcsúszása stb.).
Kiderült, hogy az adatok jóságát nem
lehet csak a bizalomra alapozni. 

Az üzemtervi adatok tárolása és fel-
dolgozása mellett a MÉM feladatként
szabta az erdészetben és faiparban fel-
merülõ számítási igények kiszolgálását
és a bevezetésre kerülõ rendszerek fej-
lesztését is. A gépüzem kapacitása is le-
hetõvé tette, hogy necsak az adattárat
üzemeltessék, hanem egyéb feladato-
kat is elvállalhassanak. A „fölös” kapa-
citását Az Erdõ 1977. októberi számá-
nak (XXVI. évfolyam, 10. szám) 480. ol-
dalán költségtérítéses formában hirdet-
te az erdészeti és faipari szervezetek
számára.

A létrejött erdõrendezési számító-
központ a legelsõ volt az erdészeti ága-
zatban, Európában sem volt ilyen célra
jobban felszerelt, az erdõrendezést ki-
szolgáló „üzem”. Az R-20-as gép 1983-
ig mûködött, akkor R-15-ösre cserélték.

Kezdetben az adatokat a kor szintjé-
nek megfelelõ batch üzemmódban dol-
gozták fel. Az idõben és személyben
elvált felmérés és számítógépes adat-
rögzítés rontotta az adatok minõségét.
Ezt a problémát küszöbölte ki a STA-
GEK-tõl átvett IBM 370-es gép, mely
már alkalmas volt adatátviteli vonalon
keresztüli adatmozgatásra. Rendszerbe
állítása jelentõsen megváltoztatta az ad-
digi folyamatot. Az adatok rögzítése tér-
ben és idõben közelebb került az észle-
léshez. A számítógépre rögzítést az er-
dõrendezési irodákban az erdõrendezõ
végezte. Ez a megoldás javította az ada-
tok minõségét, hiszen szakismerettel
rendelkezõ, ráadásul az észlelést végzõ
személy írta be az adatokat a számító-
gépbe. Az esetleges hibákról azonnal
értesült, így azok javítása gyorsan meg-
történhetett.

Megnövekedett az adatok továbbítá-
sának a hatékonysága is. Az adatokat
mágneses formában (lemez) vagy elekt-
ronikusan (RS232 + MODEM) mozgat-
ták. Az ilyen módon történõ adattováb-
bítás költsége nagyságrendekkel kisebb
a kezdetekben használt, papír alapon
szállítotthoz képest.

A technológia fejlõdése következté-
ben (a tranzisztorok, majd az integrált
áramkörök általánossá válása, ferritgyû-
rûs tárak eltûnése, szalagos háttértárak
helyett egyre nagyobb kapacitású leme-
zes tárak használata stb.) olyan számí-
tógépek jelentek meg, amelyek kisebb
helyen is elfértek, és nem igényeltek
speciális körülményeket. Az ERSZ 1990
végén vásárolt egy MicroVAX-ot, ame-
lyet már az V. kerületi Széchenyi utcai
központban kialakított helyiségben he-
lyezett el, és a Csalogány utcai gépüze-
met ezzel egy idõben felszámolta. A ké-
sõbbiekben folyamatos, néha aprán-
kénti, néha nagyobb volumenû fejlesz-
tés már nem a jelen tanulmány témájá-
ba tartozik, arról egy újabb cikkben kell
valakinek megemlékezni.

A tanulmány azonban nem lenne tel-
jes, ha nem emlékeznék meg Király
Lászlóról, akinek elévülhetetlen érde-
mei vannak a szakmai informatika elin-
dításában.

1930-ban született Szilvásváradon,
erdõmérnök család gyermekeként. Az
erdõmérnöki oklevelet 1952-ben kapta
meg. Pályafutását a Sajóvölgyi Erdõgaz-
daságnál kezdte. Elõbb erdészetvezetõ-
helyettes, majd a központban tervelõ-

adó, illetve tervcsoportvezetõ volt. Az
erdõgazdaság megszûnése után hét
évig terepi erdõrendezõként dolgozott.
1961-tõl üzemterv-ellenõrzési, minisz-
tériumi igazgatási, számítástechnikai,
termõhelyfeltárási, fotogrammetriai és
erdõrendezési fejlesztési munkakörben
dolgozott a minisztériumban, illetve an-
nak háttérintézményeiben tizennyolc
éven át. 1978-tól nyugdíjba vonulásáig
– 1995 végéig – az Erdészeti és Faipari
Egyetem professzora és az Erdõrende-
zéstani Tanszék vezetõje volt.

A magyar erdõrendezés alakulásá-
ban az 1960-as évek elsõ felében meg-
teremtõdtek az ugrásszerû fejlõdés fel-
tételei. Az ország aránylag jól prospe-
rált, a költségvetési intézmények ambí-
cióik szerint fejlõdhettek. Az évtized
kezdetén Király László szorgalmas elõ-
készítõ munkába kezdett, és a sikereit
követõen az évtized közepén egy erdõ-
rendezés-fejlesztési csoport alakult. 

A csoport – létszáma és összetétele
folytán – alkalmas volt arra, hogy a fa-
terméstan, termõhelyfeltárás, számítás-
technika, térképészet és szervezés te-
rületein külön-külön is jelentõset alko-
tott. Az egész fejlesztõi munkát egy
négy-hat fõs csoport végezte. Az egyes
elõadók már induláskor szakosodtak a
fenti területekre. Mindenki tette a dol-
gát, és az új erdõrendezési módszerek
a közös beszélgetésekbõl, ötletlatolga-
tásokból, közös terepi munkák során
alakultak ki.

A csoport egyszerre két-három na-
gyobb munkán is dolgozott párhuza-
mosan. A munkára jellemzõ volt, hogy
gyakran tudományosan még nem fel-
tárt, nem megalapozott gondokba üt-
köztek. Sokszor kellett tudományos hi-
potéziseket felállítani, megvizsgálni és
statisztikai paramétereket kitalálni a hé-
zagok pótlására.

Ezek mellett a csoport tagjai folya-
matosan bõvítették számítástechnikai
ismereteiket, ami abban az idõszakban
nem is volt olyan egyszerû. Tóth Miklós
a hatvanas évek elején összesen három
ilyen jellegû mûvet talált az Országos
Mûszaki Könyvtárban (Tóth 1990). A té-
makör intézményes oktatása csak az
évtized második felében indult meg.
Emiatt a csoport tagjai fõként autodi-
dakta módon gyarapították számítógé-
pes ismereteiket. A csoportnak végül
olyan jó híre lett a „szakmában”, hogy
sok helyen (SGAV, KÖGAV, ÉLGAV
stb.) örömmel fogadták – úgymond – a
saját profi gárdájuk továbbképzésére. 

Mindennek természetes elõfeltétele
volt a szintetizálásra képes vezetõ, aki a
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5 „A lényeg, hogy megvolt a gép. Kiskõrösön egy mezõgazdasági tárolóhelyen nyugodott,
csak az egereket kellett kihajtani a központi egységbõl, s már meg is volt a modern tech-
nika …” (Tóth 1990, 18. o.)
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részdolgokat is át tudta tekinteni. Király
László maradéktalanul ilyen volt. A cso-
port tagjainak visszaemlékezései alap-
ján (Tóth 1990; Halasy 2010) az idõszak
fejlesztései nem valósultak volna meg
nélküle.

Király László 1978-tól az Erdészeti és
Faipari Egyetemen folytatta munkáját.
„Az ágazat egészét illetõ legnagyobb
eredmény kétségtelenül az, hogy az
egyetemen, elsõsorban Király László
szívós munkájának eredményeképpen
sok jól felkészült és hivatott, a számítás-
technikát értõ, szeretõ és eredményesen
mûvelõ szakember került ki.” (Tóth
1990, 20. o.). 

Végezetül szükségesnek tartom fel-
hívni a figyelmet kandidátusi disszertá-
ciójára. A munkában nem csak az a
lényeges, hogy Király professzor a gaz-
dálkodás egészét átfogó szereplõnek
mutatta be az informatikát, hanem az
informatika szónak a használata is fi-
gyelemre méltó. 

Az informatika szót egyébként Karl
W. Steinbuch német számítógép-tudós

alkotta meg, és használta elõször az In-
formatik: Automatische Information-
sverarbeitung [= Informatika: automati-
kus információfeldolgozás] címû, 1957-
ben megjelent publikációjában. Az új
szó elterjedt Európában, a francia
nyelvben l’informatique (19626), az
oroszban (1966), az an-
golban informatics (1967) alakban
használták számítógép-tudomány, illet-
ve számítástudomány jelentéssel. Az
1970-es évek végétõl módosult, a „tu-
dományos” jelleg elkopott a jelentés-
bõl, és az egyes szakterületeken alkal-
mazott információs technológia jelölé-
sére használják, mint például üzleti in-
formatika, jogi informatika, orvosi in-
formatika stb. 

A szónak a magyar nyelvben történõ
elsõ megjelenését a Magyar Irodalmi és
Köznyelv Nagyszótárának korpusza
(http://www.nytud.hu/hhc/) 1987-re te-
szi. Tehát a szó 1978-as elõfordulásá-
nak föllelésével pontosítani tudtam a
magyar nyelvtörténetet, és 9 évvel ko-
rábbra helyeztem a dátumot. Az is bizo-

nyított lett, hogy az erdészeti szaknyel-
vet illeti az elsõség az informatika szó
magyar nyelvben történõ használatáért.
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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕRENDEZÉS / KÖNYVAJÁNLÓ

Talán nem is hinnénk, hogy a világon az
ipari környezetszennyezés okozta kár
mértékét már jóval túlhaladta a biológiai
környezetszennyezés. Ez utóbbinak az
egyik megnyilvánulása az özönfajok ter-
jedése és károkozása. Az Európai Unió
szintjén az özönfajok évente mintegy 12
milliárd euró kárt okoznak, s nem vélet-
len, hogy  tavaly õsszel uniós rendelet je-
lent meg ezen a téren. Az özönfajok fel-
lépése, térhódítása és a gazdálkodás ne-
hezítése nálunk is jól ismert, s sajnos fo-
kozódó probléma. Elméleti tudásunk, az
utóbbi két évtized intenzív kutatásainak
köszönhetõen, egyre jobban gyarapszik,
de gyakorlati ismeretünk, elsõsorban az
özönfajok visszaszorítására vonatkozó-
an, meglehetõsen hiányos volt. E hiá-
nyosságot hivatott pótolni a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában
megjelent, a soproni Növénytani és Ter-
mészetvédelmi Intézet munkatársai, Csi-
szár Ágnes és Korda Márton által szer-
kesztett tanulmánykötet. A 49 szerzõ
munkáját összefogó mûben az öt alapo-
zó tanulmány után 25 esettanulmány kö-

vetkezik, amelyek szerzõi között egy-
aránt találunk erdész és természetvédel-
mi, valamint növényvédelemmel foglal-
kozó szakembereket. Az esettanulmá-
nyok lefedik az ország jellemzõ tájtípu-

sait, s a bálványfától a zöld juharon át a
fehér akácig, a bíbor nebáncsvirágtól a
magas aranyvesszõn át a selyemkóróig
egyaránt megtaláljuk a visszaszorításuk-
ra kikísérletezett gyakorlati módszere-
ket, tapasztalatokat. A kötet végén a
szerkesztõk fajonként összegzik a keze-
lések eddigi eredményeit, jól áttekinthe-
tõ, táblázatos formában tárják elénk a
gyakorlati ajánlásokat. A nagyméretû,
vaskos kötetet számos jól sikerült fény-
kép illusztrálja, teszi élvezetesebbé. Min-
denképpen elismerésként könyvelhet-
jük el, hogy a kiadó az egyre fokozódó
nemzetközi érdeklõdés és az e téren
mutatkozó aktivitás miatt angol nyelven
is hozzáférhetõvé tette ezen fontos isme-
retanyagot. A kötet az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap által támogatott
Özönnövények elleni egységes védelem
homoki és ártéri élõhelyeken címû pro-
jekt keretében jelent meg.

A teljes tanulmánykötet magyar és
angol nyelven is elérhetõ a www.du-
naipoly.hu oldalon.

Dr. Bartha Dénes

Csiszár Ágnes – Korda Márton (szerk.):

ÖZÖNNÖVÉNYEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI 
Rosalia kézikönyvek 3., Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2015, 239 oldal

6 A zárójelben található évszám a szónak az adott nyelven föllelhetõ elsõ elõfordulását mu-
tatja
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Negyedszázad! Hosszan lehetne sorol-
ni a FAGOSZ történelmének esemé-
nyeit, érdemeit, de csak röviden tesz-
szük, megemlékezve arról, hogy immár
25 éves a FAGOSZ.

A Fagazdasági Országos Szakmai Szö-
vetség idén ünnepli fennállásának 25
éves évfordulóját. Az alapító közgyûlés
egészen pontosan 1990. június 14-én
volt, a titkárság pedig 1990. október 1-
jével kezdte meg mûködését.

E negyedszázados évforduló azt bi-
zonyítja, hogy a szakma értékeli a FA-
GOSZ munkáját és az általa nyújtott in-
formációkat, szolgáltatásokat. 

A Szövetség elnöksége és titkársága
a 25 év alatt számos törvényt és más
jogszabálytervezetet véleményezett a
tagságtól kapott észrevételek alapján
(pl. erdõtörvény, vadászati törvény, fa-
poros rendelet stb.), valamint az elnök,
az elnökség és a fõtitkár összekötõ ka-
pocs igyekezett lenni a hatóságokhoz.

Kifejlesztettük, közzétettük elõször
papíron, majd CD-n és az interneten a
Fakat-adatbázist, mely két nyomtatott
címtárban és továbbfejlesztve, a világ-
hálón Fatudakozó néven jelenleg is
mûködik. A FATÁJ erdészeti-faipari
szaklap elõször fénymásolóval, majd
nyomdában készült és postáztuk, majd
áttértünk az elektronikus állományokra
és az e-levélben küldésre. Immár 10
éve, 2005-ben a FAGOSZ honlapra köl-
töztettük a lapot, s ott 2007-ben nyerte
el mai szerkezetét, 2009-tõl pedig önál-
ló helyre, a www.fataj.hu-ra került. Mû-
ködtetjük a HungaRobinia oldalt az
akác és a vele foglalkozók ismertsége
érdekében.

Évente két Fakereskedelmi és Faipa-
ri Konferenciára hívjuk össze a szakma
képviselõit, a 49. volt idén õsszel, októ-
ber végén. Volt már közel 200 résztve-
võje is, de az utóbbi években is mindig
100 fölötti az érdeklõdõk száma.

Az ügyvezetõ fõtitkár, Mõcsényi Mik-
lós a kezdetek óta, immáron 25 éve vég-
zi feladatát, a szakmai titkár, Tóth János
23 éve dolgozik itt a szakma érdeké-
ben. Mezei Károlyné Anikó a kezdetek-
tõl foglalkozik a szövetség pénzügyei-
vel. Egy ideje nagy segítség Pádár Ti-
borné Ani az adatbázisunk karbantartá-
sában. Rövidebb-hosszabb ideig erõsí-
tette a titkárságot Molnár Jánosné, Ba-
kos Szilvia, Gyõri Nándor, Milei Olga.

Szakturizmusunk idõszakában dr. Szõ-
nyi László, a FATÁJ kezdeteinél pedig
Telkes János volt igen nagy segítségün-
kre.

Az alapszabály értelmében a Szövet-
ség szakmai irányítását a tagság által vá-
lasztott elnökség, illetve elnök végzi. A
25 év alatt szakmailag ismert és elismert
személyek végezték ezt a feladatot.
Tisztelettel emlékezünk a Szövetség el-
sõ elnökére, dr. Alpár Tiborra, az õt kö-
vetõ elnökök: dr. Ébli György, Czebei
Sándor, Cserép János, Nádasi Gyöngyi,
Fekete Lajos, Horváth Ferenc, jelenleg
pedig dr. Jung László, aki a második cik-
lusát tölti. Mostani elnökségünkben két
„törzstag” dolgozik: Horváth Ferenc a
kezdetektõl, aki elnök is volt, illetve
Oláh János 20. éve elnökségi tagunk.

37 cég, illetve szervezet alapította a
FAGOSZ-t. Taglétszáma már 170 körül
is járt, most 74 tagja van a Szövetségnek
(22 állami erdõgazdaság, 5 magán-er-
dõgazdálkodó, 16 faipari cég, 13 keres-
kedõ, 14 beszállító, 1 oktatási intéz-
mény és 3 örökös tiszteletbeli tag).

Szerveztünk külföldi tanulmányuta-
kat, ezekre a 90-es évek elején nagy
igény volt. Francia, olasz, német, angol,
izraeli, belga stb. utakat szerveztünk,
majd átadtuk e lehetõséget az erre sza-
kosodott ERFATOURS Kft.-nek. Mû-
ködtettünk faszén, koporsó, fûrészipar,
parketta, magánerdõ és más tagozato-
kat, mára inkább egy-egy probléma
megoldásához alkalomszerûen állnak
össze a szûkebb témában közös érde-
keltségûek. A TEOSZ (a MEGOSZ elõd-
je) egy darabig szövetségként volt szer-
vezetünk tagja, s hasonló kapcsolatban

álltunk a nemzeti Raklap Társasággal is.
Részt vettünk bel- és külföldi kiállításo-
kon, a legkülönbözõbb eseményeket
szerveztük meg. Kezdeményeztük és
szerveztük a Magánerdõ és Vállalkozás
szakvásárt, melynek során erdei kör-
nyezetben „élõben” lehetett a gépeket,
eszközöket bemutatni. Ápoltuk és ápol-
juk a kapcsolatot a társerdészeti és -
faipari szövetségekkel, szakszerveze-
tekkel. Erdészeti téren a FAGOSZ–
MEGOSZ–OEE együttmûködés hozott
eredményeket, a faiparban pedig a
FAGOSZ–MBFSZ–OAFSZ szervezetek-
bõl álló MAFABE, azaz a Magyar Fagaz-
dasági, Bútoripari és Épületasztalosipa-
ri Érdekösszefogás segítségével tudtuk
a faipar több területét egyszerre érintõ
érdekeket képviselni. Kötöttünk ágaza-
ti kollektív szerzõdést, stratégiai partne-
ri megállapodást fõhatósággal, részt
vettünk az Akác Koalícióban. Foglal-
koztunk ágazati PR-rel, famarketinggel,
építettük nemzetközi kapcsolatainkat, a
tevékenységünket hosszan lehetne so-
rolni. 

Pusztán szerettünk volna megemlékez-
ni arról, hogy immár 25 éves a FAGOSZ.
Az elmúlt negyed évszázad már mögöt-
tünk van, s most az elõttünk álló felada-
tokra kell koncentrálnunk, de jólesik
visszatekinteni a megtett útra.

Ha az olvasónak bármilyen – szakmá-
val kapcsolatos – kérése, igénye van, azt
jelezze a titkárságnak. Azon dolgozunk,
hogy a Szövetség a további években is a
megszokott módon tehessen eleget
az elvárásoknak. Ebben természetesen
mindig elõnyt élveznek tagjaink.

Mõcsényi Miklós
fõtitkár

JUBILEUM

25 éves a FAGOSZ
Negyed évszázada mûködõ szakmai szövetség

A „szerkesztõ ördöge”

Folyóiratunk júniusi lapszámában, dr.
Illyés Benjamin Perlaki Ferencre emléke-
zõ cikkében megjelent karikatúrát helye-
sen Tar László készítette.

A novemberi lapszámban a „Mit ad-
hat a szakmánknak Szlovénia?” címû
cikket nem Horváth, hanem Hajdu Márk
írta. A szerzõtõl elnézést kérünk!

Az október 23-i kitüntetettek bemuta-
tásában, Dr. Kassai Imre hivatalosan
megjelent méltatásában, az „üzem” he-
lyett a Mecseki Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság a szabatos megnevezés.

Erdészeti Lapok Szerkesztõsége
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A 2015. november 5-én, Kecskeméten
megrendezett Kutatói Napon ünnepel-
te fennállásának 40. jubileumát az Al-
földi Erdõkért Egyesület az idén szin-
tén 40 éves Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság látogatóközpontjában, a
Természet Házában.

A rendezvényen a DALERD Délalföldi
Erdészeti Zrt. vállalta a házigazda szere-
pét, abból kiindulva, hogy az AEE böl-
csõje és megalakulása a valamikori DE-
FAG-hoz és annak akkori igazgatójához
köthetõ. 

Ahhoz, hogy az elmúlt 40 évet össze-
függésében lássuk, érdemes visszate-
kintenünk a múltba. A 60-as évek vé-
gén a magyar agrárágazat gyors fejlõdé-
sen ment keresztül, melynek levezény-
lésére a tudós vénájú és nagy szakmai
tapasztalattal bíró Dimény Imrét (hiva-
talban: 1967–1975) kérték fel. A minisz-
ter szorgalmazta a mezõgazdasági ter-
melési rendszerek létrehozását.

Az Alföldön a hosszú távon mezõ-
gazdaságilag nem hasznosítható földte-
rületek beerdõsítését határozták el. A
racionális földhasználatnak nevezett
program során évente 14-15 ezer hektár
erdõt telepítettek, zömmel a Kiskunsá-
gon és a Nyírségben. Az állami erdõ-
gazdaságok mellett egyre fontosabb
szerephez jutottak e tekintetben a me-
zõgazdasági termelõszövetkezetek és
az állami gazdaságok. Az erdészeti
szakmai szétaprózódást a FAGOK köz-
ponttal, az állami gazdaságok erdészeti
tevékenységének összefogásával és a
térségi termelõszövetkezetek erdészeti
szakirányító csoportjainak létrehozásá-
val mérsékelték. Egyre teljesebbé vált
az együttmûködés a kutatóintézetek
(ERTI, Faipari Kutató, továbbá az ER-
DÕTERV, és a középfokú oktatási in-
tézmények) és az erdõkezelõ szerveze-
tek között. A faipar is fejlõdésnek in-
dult: az agrártermékek piacra juttatása
egyre több ládát, raklapot, csomagolóa-
nyagot igényelt. Az erdõgazdaságok
csakúgy, mint a mezõgazdasági üze-
mek – melléküzemágként – hozzáfog-
tak e termékek elõállításához.

Az állami erdõgazdaságokban folyó
erdõmûvelési és fafeldolgozási tevé-
kenység jelentõs költségekkel járt, a fa-
termékek piacra juttatása idõnként ne-
hézségekbe ütközött. Ezért javasolta
1975-ben Schmall Ferenc, a Délalföldi

Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság igazga-
tója a FAGOK központjában az igazga-
tók ülésén, hogy hozzák létre a Fenyõ
Termesztési Rendszert. Az ERTI fõigaz-
gatója, Keresztesi Béla támogatta a ja-
vaslatot, s ennek is köszönhetõen Sze-
ged és Ásotthalom térségében fenyõ
plantázsokat hoztak létre. 

A síkvidéki erdõgazdaságok csatla-
koztak, majd rövid idõ múlva a Nagy-
kunsági Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság
(NEFAG) kezdeményezte az akácter-
mesztési rendszer alapelveinek kidol-
gozását. Ezt is elfogadták azzal, hogy
Szolnok legyen a központ és a NEFAG
legyen a gesztor. Az agrárgazdasági
ágazatban kezdeti jelentõs sikereket
elért gyakorlatot így próbálták az erdé-
szeti és a fafeldolgozási tevékenységek-
re adaptálni.

Késõbb az erdõgazdálkodás átfogó
fejlesztését célzó együttmûködés alap-
szabályba foglaltan is megjelent. Az
egymást követõ szervezeti változások a
lényeget mindenkor meghagyták, mi-
szerint az együttmûködés célja: 

• az erdõben szegény alföldi síkvi-
dék erdõsültségének növelése,

• a gyorsan növõ fafajok termeszté-
si technológiájának tökéletesítése,

• az erdõgazdálkodási tevékenység
jövedelmezõségének jobbítása,

• az erdészeti kutatásban, oktatás-
ban, ismeretterjesztésben és mû-
szaki fejlesztésben történõ együtt-
mûködés,

• az erdõgazdálkodás során a ter-
mészet- és környezetvédelmi
szempontok érvényesítése,

• az alföldi erdõgazdálkodáshoz fû-
zõdõ speciális érdekek képviselete.

Az együttmûködés szervezeti formái
is folyamatos átalakuláson mentek át.
Az 1975. évi megalakuláskor a tagok: a
Délalföldi, a Nagykunsági, a Kiskunsá-
gi, Bajai, a Kisalföldi, Felsõ-Tisza-vidéki
Erdõgazdaságok, amelyekhez keret-
megállapodásokkal csatlakoztak az Er-

dészeti Tudományos Intézet (ERTI) és a
Faipari Kutató Intézet (FAKI). Rövid idõ
múlva szolnoki székhellyel Erdészeti
Termelésfejlesztési Társasággá alakult,
koordinációs fõmérnöke Milota Erik, a
NEFAG munkatársa lett. Csatlakozott
hozzájuk az Erdészeti és Faipari Egye-
tem, a szentendrei ERDÕGÉP, majd az
Erdészeti Szolgálat.

Nagy változást hozott a közös mun-
kában a szakbizottságok megalakulása:
fatermesztési, fahasznosítási és keres-
kedelmi, valamint mûszaki szakbizott-
ságokat hoztak létre.

Az új jogszabályi környezet 1989-
ben Erdészeti Termelésfejlesztési Pol-
gári Jogi Társasággá alakulást tett szük-
ségessé, melynek a koordinációs fõ-
mérnöke Hajnal Imre, a Nagykunsági
Erdõ- és Fafeldolgozó gazdaság mun-
katársa lett.

Újabb jogszabályi változás miatt
1996-ban Alföldi Erdõkért Közhasznú
Társasággá alakult át, és egyúttal a meg-
lévõ három mellé, negyedikként infor-
matikai szakbizottságot hoztak létre. 

Az egyetem, az ERTI és az Erdészeti
Szolgálat nem lehetett rendes tagja a köz-
hasznú társaságnak, így társult tagként
vettek részt a közös munkában. Közben
csatlakozott az együttmûködéshez a Sze-
gedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-
kola és az Ásotthalmi Bedõ Albert Szak-
munkásképzõ, valamint magánerdõs-
ként az Ódor József vezette Tilia Kft.

1998-ban Kecskemétre került a szék-
hely, a titkár dr. Barna Tamás, a KEFAG
tulajdonában álló Erdészeti Szaporítóa-
nyag Termesztési Központ vezetõje lett.

Formális változás történt 1998-ban is,
Alföldi Erdõkért Egyesületté alakult a
szervezet, a titkár maradt dr. Barna Ta-
más. Késõbb Szulcsán Gábort kérték
fel a titkári feladatra. 2011. évi sajnála-
tos halálát követõen Lipák László tölti
be a posztot.

Az elnöki tisztséget több mint 10
éven át prof. dr. Bondor Antal látta el.
Õt 2006-tól Sódar Pál, volt kecskeméti
vezérigazgató váltotta.

Az Alapszabályban megfogalmazott
célok megvalósítását jól szolgálják a ku-
tatói napok, és az ott elhangzott elõadá-
sok kiadványokban történõ megjelente-
tése. A kutatói napokon adják át az Al-
földi Erdõkért Emlékérmet az arra legin-
kább alkalmas szakembereknek. Éves
munkaterv szerinti szakmai fórumokat

JUBILEUM

Négy évtized az alföldi erdõk szolgálatában
40 éves az Alföldi Erdõkért Egyesület
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szerveznek, és mûhelymunkaként a
szakbizottságok dolgoznak. A rendszer-
váltást követõen igen sok szakmai tanul-
mányutat szerveztek a legkülönfélébb
témákban a környezõ országokba. 

Az egyesület bevételeinek zöme tag-
díj. A végzett munka elismerését is jelen-
ti, hogy a pályázatok általában sikeresek.
Köszönet illeti e helyen is az ágazati mi-
nisztériumot, és a civil támogatókat. 

A vázlatosan ismertetett múltból nem
könnyû ajánlást megfogalmazni a jövõ-
re. Az Alföldön az erdészszakma megle-
hetõsen nehéz helyzetben van. Megvál-
toztak a földhasznosítás és erdei haszon-
vétel prioritásai, az õshonos növénytár-
sulások területi arányairól, a gyorsan nö-
võ faállományok termesztésének fontos-
ságáról vallott eddigi nézetek. A társada-
lom újabb és újabb követelményeket tá-
maszt az erdõk közjóléti szerepével kap-
csolatban, ezen elvárások kielégítésének
fedezetét – hosszabb távon – az alföldi
erdei haszonvétel önmagában képtelen

lesz elõteremteni. A sokféle, egymást
kölcsönösen korlátozó igény közötti
egyensúlyteremtés felelõsségét – véle-
ményünk szerint – nem lehet csupán az
erdészszakmára hárítani.

A részérdekek közötti harmóniára
törekvés sikeres példája az Akác Koalí-
ció, amelynek létrehozásában meghatá-
rozó szerepet vállalt az egyesület. Ha-
sonló együttmûködésre való törekvés
mutatkozik a természetvédelmi civil
szervezetekkel is. Az együttmûködés
lehetõsége – még inkább kényszere –
az alföldi erdõgazdálkodás kulcsa. Ez
az egyetlen lehetõsége, az Alföldet
messze meghaladó gondok kezelésé-
nek is, mint a klímaváltozás vagy az õs-
honosság.  

Köszönet illeti azokat az erdészeket
és a társszakmák képviselõit, akik az el-
múlt negyven esztendõben ebben a
szellemben végezték munkájukat az Al-
földi Erdõkért Egyesületben. Jó alapot
raktak le. Az úton végigmenni a mosta-

ni nemzedék, majd az õket követõ ge-
nerációk feladata. A jövõ már az õ ke-
zükben van.

Az együttmûködésre soha nem volt
ekkora szükség! Munkánk a párbeszédre
épül, természetvédõkkel, hatósággal és
természetesen társszervezeteinkkel az
OEE-vel és a MEGOSZ-szal! Köszönjük,
hogy partnernek tekintenek bennünket!

Elkötelezettek vagyunk az alföldi er-
dõkért, az akácért, nemes nyárért és fe-
nyõért, végsõ soron az alföldi embere-
kért, de mindenkor figyelembe vesszük
az itt található természeti értékeinket is!

Köszönjük újra az egyesületben ön-
zetlenül dolgozók munkáját, nélkülük
már régen megszûnt volna a negyvené-
ves síkvidéki együttmûködés! Köszön-
jük támogatóink segítségét, ami kellett
ahhoz, hogy sikeresek legyünk.

Kovács Gábor erdõmérnök, 
ny. vezérigazgató (NYÍRERDÕ Zrt.) 

Vízhányó László
erdészeti igazgató, DALERD Zrt.

JUBILEUM / AKTUALITÁSOK

November 5-én, Kecskeméten huszon-
harmadik alkalommal szervezte meg
Egyesületünk a Kutatói Napot a tudo-
mány, a kutatás, az ágazati irányítás,
a természetvédelmi szakemberek és
az eredményeket sikerrel alkalmazó
gazdálkodók bevonásával. 

Az AEE és a DALERD Délalföldi Erdé-
szeti Zrt. által közösen lebonyolított
programon közel 80 résztvevõ 10 elõ-
adást hallgathatott meg, valamint 18
posztert tanulmányozhatott át. Az alapí-
tásának 40. évfordulóját ünneplõ Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság láto-
gatóközpontjában, a Természet házá-
ban Innováció és fenntarthatóság az
alföldi erdõkben címmel rendezték
meg a szakmai napot.

Szépe Ferenc, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium mezõgazdasági fõosztályve-
zetõje „Mit adhat az agrárkutatás az
alföldi erdészet számára? címû nyitó
elõadásában fogalmazta meg legtalá-
lóbban az elõttünk álló feladatot: „Mi
az, amit a piaci viszonyok alakulásától
és az Alföld nyújtotta környezeti adott-
ságoktól az itteni erdõgazdálkodás
elvárhat? Milyen telepítési és mûvelési
megoldások alkalmazásával termelhetõ
érték és haszon a mezõgazdaság szem-
pontjából gyakran kedvezõtlen, termé-
ketlennek tûnõ területeken is? Milyen
gondok, problémák fordulhatnak elõ,

és azok hogyan védhetõk, kerülhetõk
ki? A kérdések hosszú sorára bizony
nem könnyû feleletet adni. Egy dolog-
ban azonban egészen bizonyosak lehe-
tünk: sikerre akkor számíthatunk, ha a
célok kitûzését és elérését magas szintû
ismeretszerzési tevékenységgel támo-
gatjuk, ha átgondolt és felelõs kutatási
programok alapján próbálunk ajánláso-
kat megfogalmazni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy erõs kutatási háttér ott
jön létre, ahol a tudományos felkészült-
ség a gyakorlattal való folyamatos part-
neri együttmûködés igényével találko-
zik. Elsõ hallásra meglepõen hathat, de
a kutatási tevékenység alakításában
kulcsszerepe van a mindennapok gaz-
dálkodásának: innen kiindulva és ide
visszatérve lehet és kell az új ismeretek
valós értékét mérni, mérlegelni.”

A nap további részében elõadóink
számos témában segítették a fentebb
megfogalmazott célok elérését. Az elõ-
adások szünetében és azt követõen is
lehetõsége nyílt a résztvevõknek a
poszteres bemutatókat megtekinteni.

Az Egyesület jogelõdje által 1994-
ben alapított, és elsõ ízben 1995-ben át-
adott Alföldi Erdõkért Emlékérem ado-
mányozási hagyományait az Egyesület
tovább kívánta ápolni, folyamatossá té-
ve és biztosítva az e téren kimagasló
munkát végzõ szakemberek erkölcsi
elismerését. 

Ennek szellemében 2015-ben emlé-
kérmet adományoztunk:

dr. Barátossy Gábornak, az Erdészeti
Hivatal nyugalmazott vezetõjének; prof.
dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanárnak,
az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
igazgatójának, az Erdõmérnöki Kar dé-

kánjának; Baráth Béla kerületvezetõ er-
dész-vadásznak (NYÍRERDÕ Zrt.); Don-
kó Károly erdészetigazgatónak (NEFAG
Zrt.); Hidas Tibor erdõgazdálkodási
osztályvezetõnak (NYÍRERDÕ Zrt.);
Nagy Imrének, a NAIK ERTI Ökonómiai
Osztály tudományos munkatársának,
valamint Szabó Péter erdészeti igazga-
tónak (KEFAG Zrt.). 

A kitüntetettek méltatása, valamint a
Kutatói Nap teljes anyaga a www.aee.hu
honlapunkon megtekinthetõ, ahol a ko-
rábbi kiadványok is megtalálhatók.

Lipák László titkár, AEE

Átadták az idei Alföldi Erdõkért Emlékérmet
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Élénk érdeklõdéssel kísérve, 2015.
október 3-án tartották a MEGOSZ idei
Nagyrendezvényét, mintegy 250 részt-
vevõ jelent meg a helyszínt biztosító
KUHN Kft. telephelyén.

A Rimler Pál-emlékérem átadását köve-
tõen Bitay Márton Örs, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs államtitkára az erdõ- és a vadgazdál-
kodási törvények módosításáról, a
szakmai egyeztetések és a társadalmi
vita menetérõl, eredményeirõl, a jog-
szabály- alkotási folyamat idõszerû
helyzetérõl tájékoztatott részletesen.
(Az országgyûlés a rendezvényt követõ-
en, november 17-én megszavazta és el-
fogadta a vadászati törvény módosítá-
sát, mely többek között a tájegységi vad-
gazdálkodás koncepcionális alapjait
teremtette meg). Az elhangzottak alap-
ján az erdõtörvényt 2016. elsõ félévé-
ben tervezik elfogadni és abban mesz-
szemenõkig figyelembe veszik az erdõ-
gazdálkodói véleményeket.

Ezt követõen a rendezvény résztve-
või a Vidékfejlesztési Programmal és
annak erdészeti fejezetével ismerked-
hettek meg, Kis Miklós Zsolt, a Miniszter-
elnökség államtitkárának elõadásából.
Mint mondta, a Vidékfejlesztési Prog-
ramban nem csökkentek, inkább növe-
kedtek az erdészeti ágazatnak szánt for-
rások és az erdõkárenyhítési (erdészeti
potenciál), valamint az erdészeti géptá-
mogatási rendeleteket már az idén meg
kívánják nyitni. A többi erdészeti vonat-
kozású felhívás pedig 2016-ban várható
úgy, hogy a tavaszi erdõtelepítési sze-
zonra már az erre vonatkozó pályáza-
tok is megjelenjenek.

Ambrus Gergely, a Miniszterelnök-
ség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelõs Ál-
lamtitkárságának erdészeti referense
már részletekbe menõen ismertette a
Vidékfejlesztési Program erdészeti mû-
veleteit. 

Elmondta, hogy a Vidékfejlesztési
Programban összességében mintegy
1300 milliárd forint áll rendelkezésre a
2015–2020-as idõszakban, amibõl 11 er-
dészeti mûveleten közel 106 milliárd fo-
rint hívható majd le. Ezen kívül külön is
felhívta a figyelmet a kapcsolódó témá-
kra, mint a képzési, szaktanácsadási, tu-
dásátadási és tájékoztatási tevékenysé-
gek, valamint az innovációs operatív
csoportok létrehozása és mûködtetése.

Ezután sorra vette az egyes mûveleteket
a következõk szerint (az egyes mûvele-
tek leírását egységes szerkezetben mu-
tatjuk be, illetve kiegészítettük az el-
hangzottakat a rendelkezésre álló tá-
mogatási összegekkel, valamint a pá-
lyázatkiírások idõközben már ismertté
vált, de még megvitatás alatt álló terve-
zett kiírási idõpontjaival):

Erdõsítés (8.1.1): Támogatja a ha-
gyományos erdõtelepítést, az ipari célú
faültetvény létrehozását, azaz arra al-
kalmas területen a minõségi faalapa-
nyag termelését, valamint a spontán er-
dõsüléssel érintett területek erdõvé ala-
kítását. Mezõgazdasági területen törté-
nõ telepítés esetén az érintett földterü-
let a kötelezettségvállalási idõszak vé-
géig, de legfeljebb 12 évig továbbra is
jogosult lehet a KAP I. közvetlen támo-
gatásra (SAPS). Vissza nem térítendõ,
egységköltség alapú támogatást nyújt.
Keretösszeg: 33 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. március.

Agrár-erdészeti rendszerek létre-
hozása (8.2.1.): Támogatja a gyepgaz-
dálkodással kombinált fásítást, valamint
a mezõvédõ fásítást. Vissza nem téríten-
dõ, egységköltség alapú támogatással.
A keretösszeg: 2,2 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. március.

Az erdõgazdálkodási potenciál-
ban okozott erdõkárok megelõzése
(8.3.1.): Támogatja az erdõtüzek vagy
egyéb természeti veszélyek elleni vé-
delmet, elõrejelzõ létesítmények és be-
rendezések beruházásait. Ezen kívül az
erdészeti károsítók elleni biológiai vagy

vegyszeres védekezést. Vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújt, egységköltség
alapon, illetve a felmerült költségek
alapján, valamint a saját teljesítés is el-
számolható. Keretösszeg: 3,8 Mrd Ft,
meghirdetés: 2016. június.

Az erdõgazdálkodási potenciál-
ban okozott erdõkárok helyreállítá-
sa (8.4.1.): A mûvelet az erdõtüzek, a

természeti katasztrófák és a katasztrófa-
események által okozott erdõkárok
helyreállítására irányul, annak elsõ évé-
ben megvalósított tevékenységeket és
beszerzéseket támogatja, de nem támo-
gatható a természeti katasztrófának be-
tudható bevételkiesés. Vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújt, Elõleg igénybe
vehetõ. Saját teljesítés elszámolható.
Keretösszeg: 3,8 Mrd Ft, meghirdetés:
2015. december.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értéké-
nek növelését célzó beruházások
(8.5.1.): Támogatja az erdei ökosziszté-
mák ellenálló képességének és környe-
zeti értékének növelését célzó erdõ-
szerkezet-átalakítást, a teljes területû
erdõsítéssel; ameglévõ erdõ alá történõ
telepítéssel; erdõfelújítások klíma-re-
zisztens fafajokkal történõ kiegészítésé-
vel. Támogatja az intenzíven terjedõ,
idegenhonos fa- és cserjefajok vissza-
szorítását; erdei tisztások kialakítását
vagy helyreállítását. Vissza nem téríten-
dõ támogatást nyújt. Elõleg igényelhe-
tõ. Saját teljesítés elszámolható. Keret-
összeg: 9,8 Mrd Ft, meghirdetés: 2016.
június.

MAGÁNERDÕBEN

Fókuszban a Vidékfejlesztési Program 2014–2020

MEGOSZ Nagyrendezvény Budapesten II.

Bitay Márton Örs államtitkár (FM) Kis Miklós Zsolt államtitkár (ME)
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Az erdei ökoszisztémák térítés-
mentesen nyújtott közjóléti funk-
cióinak fejlesztése (8.5.2.): Támogat-
ja az erdei pihenõhely, erdei, vagy tele-
püléskörnyéki (parkerdõ) kiránduló-
hely kialakítását vagy továbbfejleszté-
sét. Vissza nem térítendõ támogatás.
Elõleg igénybe vehetõ és saját teljesítés
elszámolható. Keretösszeg: 2 Mrd Ft,
meghirdetés: 2016. július. 

Erdészeti technológiákra, valamint
erdei termékek feldolgozására és pia-
ci értékesítésére irányuló beruházá-
sok (8.6.1.): Támogatja az erdõgazdálko-
dási munkákhoz használt általános és
speciális gépek beszerzését; az erdei ter-
mékek feldolgozását és a hozzáadott ér-
ték növelését szolgáló gépek beszerzését.
Vissza nem térítendõ támogatást nyújt,
amelynek intenzitása 40-50%. Elõleg
igénybe vehetõ és használt eszközök be-
szerzése elszámolható. Keretösszeg 7,2
Mrd Ft, meghirdetés: 2015. december. 

Erdei termelési potenciál mobili-
zálását szolgáló tevékenységek
(8.6.2.) Támogatja a fiatal erdõk ápolá-
sát, tisztítását, valamint a törzsnevelési
jellegû beavatkozásokat. Támogatottak
köre: a magánjogi, vagy önkormányzati
erdõgazdálkodók, vagy ezek csoportja-
it. Vissza nem térítendõ, egységköltség
alapú támogatást nyújt. Intenzitás: a jo-
gosult költségek 40-50%-a. Saját tevé-
kenység elszámolható. Keretösszeg: 2,7
Mrd Ft, meghirdetés: 2016. február. 

Natura 2000 erdõterületek kom-
penzációs kifizetései (12.2.1.): Tá-
mogatja a Natura 2000 erdõterületeken
a körzeti erdõtervben meghatározott
elõírások betartását. Nem adható támo-
gatás a legalább 50%-ban állami tulaj-
donban, vagy legalább 50%-ban állami
tulajdonú gazdasági társaság, illetve
központi költségvetési szerv használa-
tában álló erdõterületre. Vissza nem té-
rítendõ, egységköltség alapú átalánytá-
mogatást nyújt, amely évente fizetnek
ki. Keretösszeg: 25,52 Mrd Ft, meghir-
detés: 2016. február.

Erdõ-környezetvédelmi kifizeté-
sek (15.1.1.): Támogatja az erdõ-kör-
nyezetvédelmi célok elérésének érde-
kében önkéntes alapon végzett többlet-
tevékenységeket, többéves idõtávra.
Vissza nem térítendõ, egységköltség
alapú átalánytámogatást nyújt. Szálaló
erdõgazdálkodás (10 év); végh. elha-
lasztása talaj- és élõhelyvédelem céljá-
ból (7 év); végh. után facsoportok
visszahagyása (7év); erdõállományok
kézimunkaigényes ápolása (7 év); ter-
mészetkímélõ anyagmozgatás a fakiter-
melés alkalmával; holtfa visszahagyása
(7 év). Keretösszeg: 12,7 Mrd Ft, meg-
hirdetés: 2016. szeptember.

Erdészeti genetikai erõforrások
megõrzése és fejlesztése (15.2.1.):
Támogatja az erdészeti genetikai erõ-
források védelmét, mint az erdészeti
génrezervátumok vagy magtermesztés-
re kijelölt törzsállományok létesítését,
fenntartását és erdészeti faanyagtermõ
növények géngyûjteményeinek fenn-
tartását, továbbá központi törzsültetvé-
nyek létesítését, fenntartását. Vissza
nem térítendõ támogatás a létesítési
költségekre, illetve egységköltség ala-
pon a fenntartási költségek ellentétele-
zésére. Saját teljesítés elszámolható. A
fenntartási költségek 7 éves kötelezett-
ségvállalási idõszakra támogathatók.
Keretösszeg: 3,36 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. február.

A nagy érdeklõdéssel kísért elõadást
konzultáció követte. Délután ismertetõ
elõadásokra került sor. 

Elsõként Kristofics Károly értékesíté-
si vezetõ a 25 éves jubileumát ünneplõ
KUHN Kft.-t mutatta be. Elmondta,
hogy a KUHN Csoport alkalmazottai-
nak száma 650 fõ, forgalma 750 millió
euró (225 milliárd Ft) csak a gépforgal-
mazásból. 

Bodor László, a STIHL Kereskedelmi
Kft. mûszaki vezetõje röviden ismertet-
te a nagy múltú, 1926-ban alapított cég
történetét. A cégre a csúcsminõség, az
ügyfélközpontúság és az erõteljes inno-

váció jellemzõ. A STIHL rendkívül nagy
hangsúlyt fektet a technológiai fejlesz-
tésekre. A STIHL-nek világszerte több
mint 120 000 alkalmazottja van és 160
országban 40 ezer szakkereskedése.
Magyarországon 105 partner, 297 ela-
dási hely jellemzi kiterjedt tevékenysé-
gét. Ezt követõen az elõadó bemutatta
az általuk forgalmazott termékeket, kü-
lön kitérve az újdonságokra.

Jócsák Attila, a Valkon-2007 Kft. erõ-
gép-kereskedelmi vezetõje elõadásában
nagy hangsúlyt kapott a MEGOSZ-szal
való több mint hétéves együttmûködés. A
közös munka kiterjed a szakmai anya-
gok, pályázatok véleményezésére, együt-
tes konzultációk szervezésére és a folya-
matos információcserére is. Részletesen
bemutatta az általuk forgalmazott Valtra
traktorokat és azok erdészeti opcióit. Kü-
lön is szólt a Challenger járókeretes szer-
kezetû traktorokról és a Kramer rakodók-
ról. Végezetül részletesen bemutatta er-
dészeti munkagépkínálatukat.

A Huzal Products Kft. nem tudta
megtartani eredetileg tervezett elõadá-
sát és bemutatóját, de a rendezvény
résztvevõi kézhez kapták a cég részle-
tes információs anyagát. 

Ezt követõen az elõadásokon ismer-
tetett termékek és gépek szabad terüle-
ten történõ bemutatása következett. Az
érdeklõdõk több gépet munka közben
is megfigyelhettek. 

A nap zárásaként a világbajnoki IV.
helyezett Magyar Fakitermelõ Válogatott
látványos favágó show-ját tekinthették
meg az érdeklõdõk Ormos Balázs felve-
zetésével és Kántor János felkészítõ-csa-
patvezetõ szakavatott kalauzolásával.

A kiváló helyszín a házigazdát, a
színvonalas lebonyolítás a rendezõket,
a tartalmas, hasznos és igényes bemuta-
tók az elõadókat dicsérik a magyar ma-
gánerdõsök idei seregszemléjén.

Dr. Sárvári János, Duska József,
Nagy László

Kép: Gribek Dániel – Erdõ-Mezõ
Online, Nagy László

MAGÁNERDÕBEN
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A fatest mikroszkópos jellemzõi
Gyûrûs likacsú fa, edényei a keresztmet-
szeten a korai pásztában jóval nagyob-
bak, mint a kései pásztában, az évgyûrû-
határ mentén egy vagy több sorban he-
lyezkednek el, szabad szemmel is jól lát-
hatók és a gesztben gyakran tartalmaznak
tíliszeket. A sugár- és húrmetszeten a ko-
rai pászta nagy edényei árokszerû mélye-
désekként láthatók. A késõi pászta kis
edényei gyakran sugárirányú sorokat al-
kotnak vagy faágszerûen elágazó sorok-
ba rendezõdnek, körülöttük bõ üregû
rosttracheidák és faparenchimák találha-
tók. Az edények áttörése teljes. Az egy-
sejtsoros bélsugarak mellett szabad szem-
mel jól látható széles, illetve nagyon szé-
les (akár 1 mm szélesek, 5 cm magasak,
több mint 30 sejtsor alkothatja) bélsuga-
rakkal is rendelkezik. Ezek a széles bélsu-
garak a fiatal hajtásokból hiányozhatnak.
Bélsugarai homogének, néha az egysejt-
soros bélsugarakat köbös sejtek alkotják.
Jellegzetesek a sugármetszeten látható

széles bélsugártükrök. A késõi pásztában
az apotracheális parenchima diffúz vagy
az évgyûrûhatárral párhuzamosan, húri-
rányú sorokban rendezett. A fatest szilár-
dító alapállományát vastag falú farostok
(libriformrostok) és rosttracheidák alkot-
ják. A szélesebb bélsugarakban és a
hosszparenchima sejtekben viszonylag
gyakran találhatunk hasáb alakú kristá-
lyokat. A kocsánytalan tölgy fája nagyon
hasonlít a kocsányos tölgyéhez, bizton-
sággal nem különíthetõ el a két faj. A ko-
csánytalan tölgy évgyûrûi általában kes-
kenyebbek, egyöntetûbbek, és a késõi
pásztában fokozatosan szûkülõ edényei
radiális sort alkotva villás elágazásban he-
lyezkednek el, de ezek a tulajdonságok
mindkét fajban nagyon változatosak. 

Makroszkópos jellemzõi
Faanyagának makroszkópos elkülönítése
az egyéb nemes tölgyektõl nehézkes, de
felfedezhetõk eltérések. A kéreg fiatalon
sima (tükörkéreg), ezüstszürke, korábban
a csersavtermelés legfontosabb alapanya-
ga volt. Idõsebb korban a kéreg hosszan-
ti irányban repedezetté válik, szürkésbar-
nás, fekete színû lesz. A tölgyek szijácsa
általánosan keskeny és sárgásfehér,
gesztje sárgásbarna. A kocsánytalan tölgy
rendszerint egyenletes, keskeny évgyûrû-
szerkezettel rendelkezik, és a fatest színe
is egyöntetû. Ettõl eltérõen a kocsányos
tölgy évgyûrûszélessége rendkívül inho-
mogén, valamint gyakori a rendellenes
gesztesedés, a színbeli tarkaság. Érdekes-
ségként megemlítendõ, hogy az utóbbi

idõben kisebb mennyiségben megjelent
a fakereskedelemben a mocsarakban, ta-
vakban több száz éve elsüllyedt és újra
felszínre hozott kocsányos tölgy is. Gyak-
ran ezt a szubfosszilis anyagot lápi vagy
mocsári tölgynek nevezik (németül Mo-
oreiche). Ennek sötétbarna fája rendkívül
sûrû és esztétikus.

A tölgyek a gyûrûs likacsú fajokhoz
tartoznak, vagyis a nagy átmérõjû edé-
nyek az évgyûrûhatár mentén szabályos
sorokat alkotnak, melyek szabad szem-
mel is jól láthatók. A kocsányos és ko-
csánytalan tölgyek makroszkóposan ne-
hezen különíthetõk el. A kocsányos tölgy
nagy átmérõjû edényei a korai pásztában
csak egyetlen sort alkotnak, ezzel szem-
ben a kocsánytalan tölgynél több sorban
helyezkednek el. Ez utóbbit jellemzi a
szélesebb évgyûrûknél megfigyelhetõ vil-
lás elágazás a késõi pászta radiális edény-
sorainak elrendezõdésében. A két pászta
határozott elkülönülése a sugármetszeten
csíkozottságot, a húrmetszeten rajzossá-
got (flóderosságot) eredményez.

Megfigyelhetõ a keskeny és széles bél-
sugarak váltakozása. A nagyméretû bél-
sugarak a húrmetszeten széles (0,5–1,0
mm), sötét, 1–3 cm hosszú vonalak. A su-
gármetszeten szabálytalan alakú, tükrö-
zõdõ felületû csíkok, foltok (bélsugár tük-
rök) formájában látható. Innen ered a su-
gárirányú metszetek „tükrös vágás” elne-
vezése. Összefoglalóan megállapítható,
hogy a nagyméretû edények, az elkülö-
nülõ pászták, a széles bélsugarak, a kelle-
mes sárgásbarna színárnyalat rusztikus

www.azevfaja.hu

A tölgyek nemzetségébe tartozó fa-
fajok közül a nemzetközi fakereske-
delemben a kocsányos tölgynek (Qu-
ercus robur L.), a kocsánytalan
tölgynek (Quercus petraea L.), a
molyhos tölgynek (Quercus pube-
scens Willd.), a vörös tölgynek (Qu-
ercus rubra L.), az amerikai fehér
tölgynek (Quercus alba L.) és a cser-
tölgynek (Quercus cerris L.) van je-
lentõsége napjainkban. Bár fahasz-
nosítás szempontjából a hasonló
megjelenés, valamint fizikai-mecha-
nikai jellemzõk alapján a fakereske-
delem a hazai tölgyeket mindössze
két csoportra osztja (nemes tölgyek-
re és cserre), a különbözõ nemes
tölgyek jellemzõi közt is fennállnak
kisebb-nagyobb eltérések. Fontos-
ságukból adódóan a különbözõ töl-
gyek jellemzõit több hazai és külföl-
di irodalom ismerteti (Molnár és Ba-
riska 2002; Wagenführ 1996).

A kocsányos tölgy 
faanyagának jellemzõi

Prof. Dr. Németh Róbert1, Dr. Bak Miklós2,
Dr. Börcsök Zoltán3

1 egyetemi tanár, NymE-SKK, Faanyagtudo-
mányi Intézet 

2 intézeti mérnök, NymE-SKK, Faanyagtudo-
mányi Intézet

3 tudományos munkatárs, NymE-SKK, Inno-
vációs Központ

1. ábra Kocsányos tölgy kereszt- (bal), húr- (közép) és sugármetszete (jobb) (Schoch et
al. 2004)
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hatású, sajátos szépségû rajzolatot, meg-
jelenést adnak a tölgyfának.

Fahibák, károsodások, tartósság
Zárt állásban egyenes, hengeres és ág-
tiszta törzset fejleszt, mindemellett a ki-
termelt hengeresfa leggyakoribb hibája
a görbeség és a göcsösség. Gyakoriak a
korhadt göcsök. A hazai fafajok közül a
tölgyeknél a leggyakoribb a villámsúj-
tás. Erõs fagyhatásra kialakulhat fagylé-
cesség és belsõ szijács. Sajátos minõsé-
gi probléma a színbeli inhomogenitás
és az évgyûrûszélesség ingadozása.
Gyakoriak a fatestben a vastag bélsuga-
rak mentén a bélrepedések, vagy a ko-
rai pásztában a gyûrûs elválások. Nyári
idõszakban ügyelni kell a gyors feldol-
gozásra a szijács gyors korhadása miatt.
A tölgyek gesztjének kevés a gombaká-
rosítója a magas csersavtartalom miatt.

A közhiedelemmel ellentétben a töl-
gyek nem tartoznak a világ legtartósabb
fafajai közé. A vonatkozó EN 350-2 szab-
vány szerint (a farontó gombákkal szem-
beni ellenálló képességre vonatkozik: 1 –
legtartósabb, 5 – legkevésbé tartós) a 2.
rezisztencia osztályba tartoznak, vagyis
kültéri felhasználásuk során védõkezelést
igényelnek. Ez persze csak a gesztre vo-
natkozik, a szijács tartóssága ettõl jelentõ-
sen elmarad (4–5. rezisztencia osztály).

Fizikai és mechanikai 
tulajdonságok

A tölgyek között a hegyvidéki kocsányta-
lan tölgyek valamivel sûrûbb fával ren-
delkeznek, mint a síkvidéki kocsányos
tölgyek. Ennek megfelelõen szilárdsági
értékeik között is hasonló arányosság áll
fenn. Zsugorodási jellemzõje, alaktartós-
sága azonban a kocsányos tölgynek kis-
sé kedvezõbb. A frissen termelt tölgyek
fája az erõs gesztesedés ellenére viszony-
lag nagy nedvességtartalmú és a szöveti
sajátosságok miatt csak lassan szárítható.
A következõkben ismertetett mûszaki jel-

lemzõk középértékeket adnak meg. Az
értékek szórása (szélsõértékek) számos
tényezõtõl függhet, mint például a minta
törzsön belüli elhelyezkedése, növeke-
dés során fennálló környezeti hatások,
esetleges kezelések stb.)

Megmunkálási sajátosságok
A viszonylag kemény, durva rostú töl-
gyek mechanikai megmunkálása (fûré-
szelés, gyalulás, marás, csiszolás stb.)
nem okoz nehézséget. Ezzel szemben
nehezen szegezhetõk, csavarozhatók,
emiatt javasolt az elõfúrás. Megoldható a
tartós hajlítás és a furnérok idompréselé-
se is. Szárítása nagy körültekintést, kímé-
letes menetrendeket igényel. A vastag
bélsugarak mentén gyakoriak a repedé-
sek. Szárításakor jelentõs esztétikai károk
keletkezhetnek az oxidációs elszínezõdé-
sek, foltosodás által. Átlagosan kétszer
annyi ideig tart a szárítása, mint a bükk-

nek vagy az akácnak. Hidegen jól, hõ-
présben körültekintést igénylõen ragaszt-
hatók. Furnérozáskor gyakori az enyvátü-
tés és a foltosodás, az élek megmunkálá-
sakor pedig a szálkiszakadás. Pácolása,
lakkozása nem okoz gondot. Különösen
kedvelt a rusztikus felületi hatások kiala-
kítása, de gyakran alkalmazzák a környe-
zetbarát viaszolást, olajozást.

Felhasználási területek
Hasonló mûszaki jellemzõik miatt a fel-
használás során nem különíti el a faipar a
kocsányos és kocsánytalan tölgyet. Ked-
vezõ esztétikai és mûszaki tulajdonságai,
valamint kiváló tartóssága miatt a tölgyek
a világ legkeresettebb fafajai közé tartoz-
nak. Régóta alkalmazott alapanyaga a
mélyépítésnek (pl. cölöpök), a különbö-
zõ teherviselõ és épületszerkezeteknek,
hidaknak. Felhasználják a hajó-, a kocsi-
és a vagongyártásban. Külsõ térben pó-
tolhatatlan az alkalmazása a vasúti váltó-
talpfák, karók, oszlopok, cölöpök tekin-
tetében. Az új bányamûvelési technológi-
ák elterjedése miatt ma már kicsi az igény
a bányafára, féldorongra, bányadeszkára
és egyéb bányászati fatermékekre.

A belsõépítészetben a tölgy az egyik
legértékesebb lépcsõ-, korlát-, parketta-
és falburkolat. Értékes ajtókat és ablako-
kat is készítenek belõle. A divatirányza-
toktól függetlenül a tölgy mindig a legke-
resettebb bútoripari fa volt. Felhasználják
furnér és tömörfa formájában egyaránt.
Értékes székek és asztalok alapanyaga is.

A boroshordó és az egyéb kádáripa-
ri termékek legfontosabb alapanyaga. A
folyadékáteresztés megelõzése céljából
azonban a dongák vágásakor ügyelni
kell a sugárirányú metszetek (tükrös vá-
gás) biztosítására.

A tölgyekbõl esztétikus faragványok,
szobrok és különbözõ esztergályos ter-
mékek is készülnek. Széles körûen al-
kalmazzák játszótéri és különbözõ kerti
berendezések (bútorok) kialakítására is. 

A felsorolt széles körû felhasználha-
tóság is jól érzékelteti, hogy a kocsá-
nyos tölgy – a többi nemes tölgy mellett
– érdemes a fokozott figyelemre mind
az erdõgazdálkodás, mind a fafeldolgo-
zás részérõl.

Felhasznált irodalom
Molnár, S.; Bariska, M. (2002): Magyarország

ipari fái. Szaktudás Kiadó Ház, Buda-
pest, pp. 118–122.

Schoch, W.; Heller, I.; Schweingruber, F. H.;
Kienast, F. (2004): Wood anatomy of
central European species. Online verzió:
www.woodanatomy.ch

Wagenführ, R. (1996): Holzatlas. Carl Hanser
Verlag, München Wien, pp. 243–244. 

AZ ÉV FÁJA

2. ábra A kocsányos tölgy fájának húr- (bal) és sugármetszete (közép), valamint kérge (jobb)

KST KTT

Sûrûség (kg/m3):
abszolút szárazon: 697 746
légszárazon (u=12%): 640 690
frissen döntve: 1000 1100

Zsugorodás (max. %):
sugárirányú: 5,6 5,47
húrirányú: 7,46 7,87
rostirányú: 0,4 0,39
térfogati: 12,44 13,35

Szilárdsági értékek (rostokkal 
párhuzamosan, MPa, u=12%):

nyomó: 51,4 55,7
hajlító: 95,7 112,4
húzó: 89,9 104,6
nyíró: 11,6 11,8

Ütõ-, hajlítószilárdság 
(J/cm2, u=12%): 6,0 6,0

Hasítószilárdság 
(J/cm2, u=12%): 0,4 0,4

Keménység (Brinell, MPa, u=12%): 
oldal: 66 66
bütü: 34 34

Statikus hajlító rugalmassági modulus
(MPa, u=12%): 11700 13000
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A szimpózium során a szövetség megtartotta
26. általános éves közgyûlését, amelynek ke-
retében a két hét alatt 4 plenáris ülésre
került sor. A közgyûlés ünnepélyes
megnyitóján az IFSA elnöke, May An-
ne Then köszöntötte a résztvevõ-
ket, majd a helyi szervezõbizottság
elnöke, Steven Laranjo is üdvözölt
mindenkit. Ezután beszámolókat
hallhattunk a 2014-2015-ös ciklus
tisztségviselõitõl, a 7 IFSA régió
(Észak-, Dél-Európa, Észak-, Dél-
Afrika, Észak-, Latin-Amerika, Paci-
fikus-Ázsia) képviselõitõl és az IFSA-t
más szervezetekkel (FAO, IUFRO, CI-
FOR) összekötõ tisztektõl. Ezen a napon
tartott elõadást még az Erdészeti Kutatási
Szervezetek Nemzetközi Uniójának (IUFRO) elnö-
ke, dr. Michael Wingfield és az Élelmezésügyi és Mezõgaz-
dasági Világszervezet (FAO) erdészetpolitikai elõadója, dr.
Yurdi Yasmi. Míg az egyik legnagyobb nemzetközi kutató-
intézet elnöke az IFSA-IUFRO kapcsolat és az erdészeti ok-
tatás fontosságára hívta fel a figyelmet, addig a FAO képvi-
selõje Erdészet a változó világban címmel a fenntartható
erdõgazdálkodásról, az erdõ emberi életben betöltött sze-
repérõl beszélt. 

A 2. ülésen több ponton módosították az alapszabályza-
tot, új stratégiai tervezet készült.  A következõ megbeszélé-
sen lehetett jelentkezni a 2015-2016-os ciklus tisztségeire, a
pályázók összefoglalták eddigi munkásságukat, illetve a kö-
vetkezõ idõszakra irányuló terveiket. Ezt követõen a követ-
kezõ évi szervezõbizottság tartott ismertetõt a jövõre Ausz-
triában megrendezendõ IFSS-rõl, majd megtörtént a felhívás
az IFSS 2017 házigazda szerepére. A 4. plenáris ülésen sza-
vaztak a soron következõ IFSA tisztségviselõkrõl, a regioná-
lis képviselõkrõl és az IFSS 2017 helyszínérõl.  A döntés
alapján 2017-ben Dél-Afrikában rendezik a szimpóziumot. A
választottak megköszönték a bizalmat, és ismét beszámoltak
jövõbeni terveikrõl.

A találkozó alatt 4 alkalommal workshop-on vettünk részt.
E foglalkozásokon megismertük az IFSA felépítését, tisztség-
viselõinek a feladatát, illetve a szervezet szakmai és pénzügyi
irányítását is. A különféle interaktív feladatok lehetõséget ad-
tak arra, hogy belelássunk az IFSA egyes területeinek tevé-
kenységébe. Kutatási, kom-
munikációs, publikációs és
marketing teendõkrõl volt
szó részletesen, és bárki új ja-
vaslatokat fogalmazhatott
meg az elképzeléseirõl.

Az IFSS folyamán alkal-
munk volt megosztani egy-
mással erdõgazdálkodási is-
mereteinket, hazánk szak-
mai érdekességeit. Az Erdõ-
mérnöki Kar hallgatóiként
Magyarország erdészeti
igazgatásáról tartottunk
poszterbemutatót. Az erdõ-
gazdálkodási irányítási rend-

szer szerkezetérõl, felépítésrõl beszéltünk, az
erdészeti hatóság feladatairól, illetve a tu-

lajdonosi szerkezetrõl, az állami és ma-
gán-erdõgazdálkodás jellemzõirõl szá-

moltunk be.
A találkozó során számos felszóla-

lást hallhattunk még. Vendéglátóink
elõadást tartottak a Fülöp-szigetek-
rõl, majd otthonuk erdõgazdálko-
dási tevékenységét mutatták be.
Megtudtuk, hogy a szigetvilág 7107

kisebb-nagyobb szigetet foglal ma-
gába, míg lakossága több mint 100

millió fõ. A népesség nagy számát Ma-
nilában, az ország fõvárosában tapasztal-

tuk a leginkább, ahol rendkívül nagy a sze-
génység és a munkanélküliség.

Az ország erdõsültsége 25,6%, 7,665 millió hek-
tár. Az erdõterület 4 típusból áll: nyílt erdõ (56,2%), zárt erdõ
(35,7%), Mangrove-ültetvény (3,5%), egyéb ültetvény (4,6%).
A tulajdonosi viszonyok szerint az erdõterületek 85%-a álla-
mi, 15%-a magánkézben van.

Az elõadásokon kívül házigazdáink számos terepi prog-
rammal kívánták bemutatni erdeiket, az ott folyó gazdálko-
dást, valamint kultúrájukat, hagyományaikat.

Elsõ alkalommal a Pagbilao Kísérleti Mangrove Erdõbe vit-
tek minket. Vezetõnk elmondta, hogy 6 mangrove erdõtípust
különböztetnek meg:

1. Az elárasztott mangrove erdõk szigeten helyezkednek
el, amelyet gyakran mos el az árapály. Ezek a szigetek, félszi-
getek valójában kicsi és keskeny kiterjeszkedései a nagyobb
szárazföldi területeknek.

2. A szegély mangrove erdõk vékony szegélyként futnak a
parti szakasz mentén.

3. A törpe mangrove erdõk valójában szegély mangrove er-
dõk az alacsony termõrétegû és tápanyag-mennyiségû tala-
jon. Általában hidegebb klímában, a mangrovék elterjedésé-
nek legészakibb és legdélibb pontjain fordulnak elõ.

4. A folyami mangrove erdõk ártereken állnak, nagyobb
patakok, folyók mentén. Kiterjedésük több kilométer
hosszan benyúlhat a szárazföldi területekre. A legtöbb mang-
rove faj ebben a társulásban lelhetõ fel. 

5.-6. A medence jellegû és a függõ mangrove erdõ igen kö-
zel áll egymáshoz. Vízgyûjtõ helyeken találhatók a szárazföld

belsõbb területein. Az elsõ tí-
pust az esõs évszakban rend-
szeresen, míg a száraz év-
szakban alkalmanként önti el
a víz. A függõ típusnál hason-
ló az évszakok hatása azzal a
különbséggel, hogy azok
sokkal magasabban helyez-
kednek el, így sokszor a víz
hiánya, illetve alacsonyabb
állása figyelhetõ meg. 

A mangrove erdõknek je-
lentõs ökológiai és ökonó-
miai szerepe van. A vízi élõ-
világra kedvezõen hatnak,
menedéket és táplálékot

Erdészhallgatók Nemzetközi Találkozója
Az idén

43. alkalommal rendez-
ték meg az IFSA – Internatio-

nal Forestry Students’ Association,
Erdészhallgatók Nemzetközi Szövetsége
– legnagyobb éves találkozóját (IFSS –

International Forestry Students’ Symposi-
um). Az eseményre minden nyáron szerte a
világból érkeznek erdészhallgatók, az idén
is 100-nál többen gyûltek össze. A nem-
zetközi szövetség soproni helyi csoport-
jának képviselõi is részt vettek a júli-

us 28. és augusztus 10. között a
Fülöp-szigeteken megren-

dezett találkozón.

Az IFSS 2015 résztvevõi
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nyújtanak a halaknak, ezáltal a halászatot is támogatják. Vé-
dik a parti életközösségéket a viharoktól, a hullámok és az
apály-dagály jelenség romboló hatásától. Rekreációs hatásai
is szót érdemelnek, hiszen a mangrove erdõk állatvilága kü-
lönleges élményt nyújt a vadvilág szerelmeseinek.  

Mindezek mellett értékes faanyag termelhetõ ki, bár nem
ez az elsõdleges szempontjuk. Megtudtuk, hogy egyes erdõ-
típusoknál a lehullott magokat begyûjtik még a dagály elõtt,
mert a vízmozgás elvinné az adott területrõl, így elmaradhat-
na a természetes felújulás. A begyûjtött szaporítóanyagot ezt
követõen különbözõ magasságig nevelik, hogy a tartós víz-
borítás ne jelentsen gondot az ültetésnél. Ezt mi is megta-
pasztaltuk, ugyanis lehetõségünk nyílt mangrovecsemete ül-
tetésére az ottani öbölben.

Következõ hosszabb túra alkalmával a Los banos-i Erdé-
szeti Egyetem felett magasodó Makiling inaktív vulkanikus
hegyen, a Makiling Botanikus kertet látogattuk meg. Itt a
Környezeti és Természeti Erõforrások Minisztériuma alá
tartozó, 1987-ben megalakult Ökoszisztéma Kutatási és Fej-
lesztési Hivatal munkatársai voltak a kísérõink. Megismer-
tünk különbözõ bambuszfajokat, illetve azok fel-
használását. Megtudtuk, hogy az óriás bam-
buszt a bútoripar hasznosítja, míg a ki-
sebb méretû fajok különbözõ kézmû-
ves termékek elõállítására szolgálnak.
Láthattuk a Fülöp-szigetek jelképé-
nek tartott Pterocarpus indicus fa-
fajt. Ha felsértjük e faj kérgét, vö-
rös nedv folyik belõle, amely a
spanyol gyarmatosítók elleni harc-
ban elhunyt filippínók vérét jelké-
pezi. Csemetekertjükben is körbe-
vezettek minket, különféle ültetési
eljárásokat mutattak be.

A szakmai programok során meg-
fordultunk az egyetem Természettudo-
mányi Múzeumában. Változatos gyûjte-
ményt láthattunk több mint 200 ezer Fülöp-
szigeteki állatfajjal, növénnyel, mikroorganizmus-
sal és egyéb élõlényekkel, amely nagyon jól mutatja az or-
szág gazdag biodiverzitását. Ez a hely a kutatások, doku-
mentumok és információk forrásaként egyaránt szolgál. A
volt spanyol gyarmaton az egyik legjelentõsebb exportcikk a
rizs. Jelenleg a világ 8. rizsexportõre 2,8%-os részesedéssel.

A terepi programok részeként elvittek minket a Nemzetközi
Rizskutatási Központba. Az intézmény kísérletei a szegény-
ség és az éhezés csökkentésére, a rizstermelõk és fogyasztók
egészségi állapotának javítására, valamint a rizstermelés
fenntarthatóságának biztosítására irányulnak.

A találkozón egy nemzetközi estre is sor került, ahol a
résztvevõ országok képviselõi bemutathatták hagyományai-
kat, tradicionális ételeiket, italaikat. Mi az erdészhimnusz elé-
neklése után (ld. alsó kép) rövid beszédet tartottunk egyete-
münkrõl, az Erdõmérnöki Karon folyó oktatásról és termé-
szetesen a selmeci hagyományokról, diákéletrõl. Az este fo-
lyamán megismerkedhettünk még egy helyi érdekességgel, a
tinikling tánccal, amikor a táncosoknak bambuszrudak kö-
zött kellett ugrálni virtuózan, miközben összeütik azokat.

A 43. nemzetközi találkozón sok hasznos tapasztalattal
gyarapodtunk. Saját szemünkkel láthattuk, hogy az ottani
szélsõséges idõjárásári viszonyok közt, és megfelelõ gépesí-
tés hiányában mennyivel nehezebb gondoskodni az erdõte-
lepítésrõl – felújításról – és kezelésrõl.  A rengeteg érdekes-
ség mellett új kapcsolatok, barátságok is születtek. A jövõben

reményeink szerint, ha nem is ekkora, de egy eh-
hez hasonló nemzetközi eseménynek otthona

lehet majd alma materünk. Szeretnénk ta-
vasszal a környezõ IFSA helyi csoporto-

kat meghívni Sopronba, és bemutatni
nekik az itt folyó oktatást, gyakorlati
szakmai tevékenységet. Mivel a kö-
vetkezõ évi találkozó Ausztriában
lesz, nagy eséllyel a mostaninál töb-
ben képviselhetjük hazánkat, egye-
temünket.

Ezúton is köszönjük támogató-
inknak, hogy lehetõvé tették a ma-

gyar részvételt az eseményen!
IFSA Sopron LC

Támogatóink: Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Kar, Mészáros Károly

Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány, Országos
Erdészeti Egyesület, Erdészeti Lapok, Andreas STIHL Kereske-
delmi Kft., Utilis Kft., Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt.,
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.,  Erdõ-Mezõ Online, FA-
TÁJ Online, Zétényi Zoltán - Forestpress Hírportál, Nimród
Vadászújság, Vadászlap. 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Mangrove szaporítóanyag különbözõ méretekben Egyéves szegély mangrove erdõ
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2015. október 6-án az Erdõmûvelési
és Erdõhasználati Szakosztályok közös
szakmai útra indultak Szerbián ke-
resztül Bulgáriába. 

Elsõ állomásunkon, Smederevóban
(Szendrõ) a Szerb Államerdészet Köz-
pontjában rövid tájékoztatást adtak
szerb vendéglátóink. Szerbiában két ál-
lamerdészet mûködik. Az egyik a Vaj-
dasági Vojvodinesume, amely a vajda-
sági parlament alá tartozik. Szakosztá-
lyaink 2012-ben jártak ott.  A másik a
Szerbiai Államerdészet, ami 900 000
hektár erdõt kezel, évente 1,3 millió
köbméter fát termel. Emellett 480 000
hektáron vadgazdálkodást is folytat.
Négy halászati egysége is van az ország
különbözõ tájegységein. Összesen tizen-
egy erdészeti egységbõl áll, ebbõl egy
Koszovóban van, ami felett nem rendel-
keznek. Itt az elmúlt években félmillió
köbméter illegális fakitermelés történt.

Az általuk kezelt országrész átlagos
erdõsültsége 35%-os, a Vajdaságé pedig
alig 7%-os. Jelenleg a volt egyházi erdõk
reprivatizációja folyik. Az 1,2 millió hek-
tár magánerdõ adminisztrációját és rész-
ben a kezelését is õk végzik. Az egyéni
igényekkel együtt beadott százezer
igénynek várhatóan a fele fog – iratok-
kal alátámasztva – elfogadásra kerülni.
Erdeik kétharmada bükk, a többi feke-
te- és jegenyefenyõ, nyár, tölgy, cser. A
bükköt és a jegenyefenyõt jellemzõen
szálalják. Az erdõtörvényük a természe-
tes eredetû feketefenyõre is szálalást ír
elõ, de ezt sokkal gazdaságtalanabbnak
tartják a bevált tarvágás utáni felújítás-
nál.  A tölgyesek és cseresek zöme sarj-
erdõ, jelenleg folyik a szakmai egyezte-
tés ezeknek az erdõknek a tarvágás utá-
ni felújításáról. A védett területeken el-
maradt hozamokért, a korlátozásból
adódó kárért semmilyen kártérítést nem
kapnak a tulajdonosok. Ebéd után meg-
néztük az impozáns, magyar történe-
lemben is szerepet betöltõ, világörök-
ség-várományos smederevói várat.

Másnap már Bulgáriában utaztunk.
Az ország 12 natúrparkkal rendelkezik.
A 2000-ben alapított Rilai Natúrpark 25
ezer hektár, 70%-a van egyházi tulajdon-
ban. 750 méter és 2700 méter tengerszint
feletti magasságtartományban összesen
28 tó található, amelyek a legnagyobb
magashegységi tavak a Balkán-félszige-
ten. Hat kijelölt turistaúton lehet kirán-

dulni. A natúrparkban van a világörök-
ség részét képezõ Rilai Kolostor is. A na-
túrparkon belül 3600 hektár érintetlen
õserdõ található. Az egész natúrparkban
évente 6 ezer köbméter fát termelnek,
ebbõl 10-15% egészségügyi gyérítés. 

A vadászat és vadetetés tilos, a bioló-
giai sokféleség fenntartását a farkas, a
medve és a 2-3 méteres hó végzi.  Vad-
kárra vonatkozó kérdésünkre azt a vá-
laszt kaptuk, hogy ez náluk a medve ál-
tal elfogyasztott emberek és háziállatok
esetét jelenti.

Területbejárásunk során Dimiter
Grigorov, a Rilai Natúrpark igazgatója

részletesen tájékoztatott a bulgár erdõ-
nevelési és fahasználati gyakorlatokról.
Az ápoló- és nevelõvágások nagyrészt
azonosak a miénkkel. A felújítóvágá-
soknál gyakran négy ütemben végzik el
a fakitermelést, 40% záródásig is bonta-
nak. Alkalmazzák a pásztás felújítóvá-
gást és a negyvenéves vágásszakaszú
szálalóvágást. A terepen bejárt, 1300
méter tengerszint feletti magasságban
lévõ bükkös-jegenyefenyves-lucfeny-
vest csoportos szálalással kezelik. 

A vacsoránál alkalmunk volt dr. Ivan
Paligorovval, a Bulgár Erdészeti Egye-
sület elnökével is találkoznunk, aki to-
vábbi hasznos információkat osztott
meg velünk. A 4 millió hektár erdõ
54%-a NATURA 2000 besorolású terü-
let, 11%-a nemzeti védett, 3%-a õserdõ,
védettségi kategória átfedésekkel. Öt év
alatt uniós támogatással 300 00 hektár
erdõtelepítést végeztek el. A teljes fa-
készlet 656 millió köbméter, 167 m3/ha

átlagos fatömeggel, 44% a fenyõ. Bulgá-
ria erdeinek 76%-a állami, 11%-a ma-
gán, 12%-a közösségi, 1%-a egyházi tu-
lajdon. Az állami erdõket hat állami vál-
lalat kezeli, összesen 161 erdészeti és
vadászati egységgel. A hatósági felada-
tokat 16 regionális iroda végzi, az erdõ-
tervezés is hozzájuk tartozik.

Másnap a Vrachanski Balkán Natúr-
park és az Északnyugati Állami Vállalat
vendégei voltunk. A 29 000 hektáros
Vratchanski Balkán Natúrparkban jelleg-
zetes karsztjelenségek fordulnak elõ, a
170 vízesésbõl 17 állandó, továbbá mint-
egy 500 – egymással is egybefüggõ – bar-

langot tartanak nyilván. A natúrpark
50%-a állami, 40%-a magán, 10%-a közös-
ségi tulajdon. Az állami területen évente
27 000 köbméter fát termelnek, a másik
felén ennél többet. A natúrpark legmaga-
sabb pontja 1400 méter tengerszint feletti
magasságban van. Fõ fafajok az erdeife-
nyõ, bükk, nyír. Az általunk bejárt terüle-
ten a klímaváltozásnak tulajdonított 2014.
évi jégtörés utáni állapotot néztük meg.
Elmondták, hogy csak három év után
kezdik el pótlással kiegészíteni az addig
megjelenõ természetes újulatot.

A terepi, szakmai bejárás után meg-
tekintettük a látogatók elõtt megnyitott
Ledenika-barlangot. Ebéd után a dzsá-
miból átalakított natúrparki információs
központban hallgattunk meg elõadáso-
kat a natúrpark tevékenységérõl és az
Északnyugati Állami Vállalat államerdé-
szeti gazdálkodásáról.

Nikolay Nenchev, a natúrpark igaz-
gatója ismertette a tevékenységüket. A

MÛHELYMUNKA

Tanulmányút Bulgáriában
Az Erdõmûvelési és Erdõhasználati Szakosztályok közös szakmai útja
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natúrparkban számos nálunk is elõfor-
duló védett faj mellett néhány helyi rit-
kaság is él. A különbözõ fogolyfajokra
külön élõhelyvédelmi programot indí-
tottak. Folyik a fakókeselyû fajvédelmi
programjuk is.

Az Északnyugati Állami Vállalat 512
000 hektár erdõt kezel, ebbõl 290 000
hektár az állami tulajdon. A területük
déli részén van a Vranchanski Balkán
Nemzeti Park, ahol jelentõs a gazdálko-
dási korlátozás. 22 000 hektár vadászte-
rületük is van. Fõ fajok a gím és vad-
disznó, két intenzíven tartott vadaskert-
ben tartanak dámot és muflont is. Érde-
kesség, hogy vadászati célból egy csor-
da tibetijak-állományuk is van. 

A következõ napon a Strandja-hegy-
ségben és Szófiában jártunk. Délelõtt az
Elin Pelini Erdészeti Igazgatóság vendé-
gei voltunk. Számunkra érdekesség,
hogy az irányító személyzet minden
tagja nõ. Az erdészet munkáját Rumia-
na Dimitrova erdészetvezetõ mutatta
be. A gazdálkodási terület 20 000 hek-
tár, amibõl 18 000 hektár állami tulaj-

don. Központi elvárásként meghatároz-
zák a szükséges bevétel nagyságát. Az
értékesítésben szabad kezet kapnak.
Rönk és egyéb ipari fa mellett komoly
mennyiséget termelnek papírfából és
tûzifából. Mindezt belföldre, hogy a he-
lyi gazdaságot segítsék és munkát te-
remtsenek. Vadkár jellemzõen itt sin-
csen. Fõ problémájuk a sarj eredetû

cseresek átalakítása mag eredetûvé.
Ezen kívül leginkább mesterséges fe-
nyõállományaik vannak, amelyeket
erózióvédelem miatt ültettek. 

A város névadóját, Elin Pelin írót be-
mutató múzeum megtekintése után egy
felújítás alatt álló sarj cseres erdõt mu-
tattak be. Ezeket az állományokat elsõ-
sorban lékes szálalóvágással újítják fel.
A 0,3 hektáros lékeket folyamatosan
bõvítve érik el a végvágást. Délután
Szófia történelmi nevezetességeivel is-
merkedtünk.

A hazautazás napján még útközben
megálltunk a szerbiai Paracinban, és a
helyi erdészkollégák vendégszeretetét
élveztük. 

Köszönet Anna Petrakievnának, a
Bolgár Erdészeti Egyesület alelnökének
a pontos szervezésért, valamint Raina
Pashovának, a Rilai Natúrpark munka-
társának és Olia Genovának, a Vra-
chanski Balkán Natúrpark munkatársá-
nak a tolmácsolásért.

Urbán Pál,
elnök, OEE Erdõmûvelési Szakosztály

A szakmai napon a helyi csoport tagjai
mellett részt vettek a mátrafüredi erdé-
szeti szakiskola diákjai, a helyi erdészet
képviselõi, valamint a térségben dolgo-
zó erdõfelügyelõk.

Lelkes kis csapatunk a Mátra Erdésze-
ti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképzõ Iskolától indult el terepjárók-
kal és kisbusszal. A csoportot Dudás Bé-
la, a Mátrafüredi Erdészet vezetõje irá-
nyította a terepi bejárás helyszínére,
Gyöngyössolymos-Kapitányülésre, a va-
lamikori Gyöngyössolymos 107A erdõ-
részlethez. Itt megtekintettük az 1963-
ban a Mátrában elsõként bekerített ko-
csánytalan tölgy természetes erdõfelújí-
tást, illetve azt a tölgyest, amivé vált bõ
50 év elteltével. A nap fõ témája a termé-
szetes erdõfelújítás lehetõségei és a vad-
létszám alakulása a Mátrában volt.

Lajos bácsi visszaemlékezését nem
csak a jelenlévõ diákság figyelte tágra
nyílt szemekkel. Kiderült, hogy koráb-
ban nem volt ekkora a vadlétszám a tér-
ségben és itt létesítették az elsõ vadkár-
elhárítási célzatú kerítést a természetes
erdõfelújítás védelmére. 

Lajos bácsi visszaemlékezését köve-
tõen elmondta szakmai gondolatait
Schmotzer András, Dudás Béla, Re-
ményfy Rita, Szuromi László, Csóka
György, Kondor István és Urbán Imre. 

Nemcsak a vadkárelhárító kerítések
építésének hatásairól volt szó, hanem
beszéltünk erdõvédelmi kérdésekrõl,

tartamosságról, fenntarthatóságról, a 65
évvel ezelõtti és a ma dolgozó erdészek
helyzetérõl, problémáiról is.

A jó hangulatú terepi bejárást köve-
tõen betértünk a Szalajka-házhoz,
mely a helyi erdészeti erdei iskola
nemrég felújított infrastrukturális hát-
terét biztosítja. 

A közösségi térben a rendezvény hi-
vatalos részének záróakkordjaként Sza-
bó Lajos, a Helyi Csoport elnöke átnyúj-
totta Lajos bácsinak az emléklapot, me-
lyet tisztelete és szeretete jeléül minden
jelenlévõ aláírt. A szakmai nap kötetlen
baráti beszélgetéssel, adomázással zá-
rult vaddisznópörkölt és jófajta mátrai
borok kíséretében.

A szakmai nap végén a jelenlévõkkel
megállapíthattuk, hogy a külsõ nehéz-
ségek ellenére még mindig él a selmeci
szellem, fontos a szakmai összetartás, a
jövõépítés szempontjából pedig ki-
emelten fontos a generációk közötti ta-
pasztalatcsere. Ezen a napon Miklósi
Lajostól ugyanis nemcsak az erdész-
szakmát, hanem történelmet, a nehéz-
ségeken átsegítõ derût és mély szakmai
elhivatottságot is tanulhattunk.

Dr. Csóka György
Szabó Lajos

Egy élet tapasztalata
65 erdész év a Mátrában

Az OEE Mátrafüredi Helyi Csoportja
2015. június 10-én terepi bejárással
egybekötött szakmai napot szerve-
zett Miklósi Lajos ny. erdõfelügyelõ
tagtársunk tiszteletére Egy élet ta-
pasztalata címmel. Ugyanis Lajos
bácsi épp 65 éve él és dolgozik a
Mátra erdõségében.
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Az Országos Erdészeti Egyesület Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei és Deb-
receni Helyi Csoportjaiból október 8-
9-én 19 fõs erdész társaság utazott a
történelmi Máramaros megyébe, hogy
megemlékezzen Wagner Károly szüle-
tésnapjáról. 

Wagner Károly 1830. október 8-án, Ak-
nasugatagon született, ahol tiszteletére
az OEE 2012-ben emléktáblát állított.
Ennek a megkoszorúzása volt a fõ cé-
lunk, illetve a helyi magyar ajkú erdész-
kollégákkal való kapcsolatápolás.

Csütörtökön a máramarosszigeti er-
dészet igazgatója, dr. Béres István foga-
dott minket, akinek kalauzolása
és helyismerete nélkülözhetet-
len volt a két nap során. Mára-
marosszigetre érkezésünk után
átutaztunk Aknasugatagra, ahol
egy rövidebb, közvetlenebb
hangú elõadásból megismer-
hettük Wagner Károly életútját,
munkásságát. Az erdészhim-
nusz eléneklése után elhelyez-
tük egyesületünk nemzetiszínû
koszorúját, majd néhány fény-
képen megörökítettük az utó-
kornak, hogy 2015-ben is van-
nak még magyar erdészek a ha-
tár mindkét oldalán, akik ápolják elõde-
ink emlékét.

Visszatérve Máramarosszigetre, ma-
gyar nyelvû idegenvezetéssel a város
nevezetesebb látnivalóit néztük meg. A
térség leglátogatottabb múzeuma a bör-
tönmúzeum, amely a romániai kommu-
nizmus áldozatainak állít emléket. Ez
igencsak megrendítette az addig vidám
társaságunkat. A börtönmúzeumból ki-
lépve a magyar vonatkozású épületekre
figyelve sétáltunk végig a városközpon-
ton, vendéglátóinknak köszönhetõen
szinte mindegyikbe be is léphettünk.

Másnap terepi programokon vettünk
részt. Elsõ állomásunk egy vörösfenyõ
magtermõ állomány megtekintése volt,
Rónaszéken. Mivel a részt vevõ erdé-
szek a Nyírségben dolgoznak, az oda
vezetõ kb. 700 méteres út leküzdése egy
közepesebb túrával volt egyenértékû,
mivel a kövesúttól felfelé kellett az er-
dõrészletet megközelíteni. Az éjszaka
lehullott esõ sem tette könnyebbé a dol-
gunkat, bár az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy a helyi erdészkolléga, aki vá-
ratlan meglepetésünkre szintén magyar
volt, cipõben vezette a csoportot. A ke-
resett vörösfenyõ-állomány korával

kapcsolatosan a helyiek is megosztot-
tak, valahol 100 és 160 év közötti. A cse-
metéket annak idején Ukrajnából hoz-
ták, ma magot nem gyûjtenek róla, mi-
vel a 45-46 méteres fákra nehéz feljutni.

A következõ úti cél egy kocsánytalan
tölgy magtermõ állomány volt. A fák,
bár nem vastagok, 17-18 méterig gyer-
tyaszálegyenesek és ágtiszták, minden
fafeldolgozó számára jó minõségû alap-
anyagot adnak. Az innen származó ko-
csánytalan tölgy mindig is keresett cikk
volt, hiszen egy centiméter faanyagban
5-6 évgyûrû is található. Üzemtervi fel-
jegyzés szerint még Velencébe is szállí-
tottak tölgyrönköt! Érdekes, hogy a he-

lyi erdészet a magtermelõ állománya
alól évente mindössze 700 kilogramm
tölgymakkot gyûjt, ekkora mennyiség
fedezi a csemetekertjük és erdészetük
igényét. Mivel növényevõ nagyvad alig
van jelen, az itt látott erdõ alatt, ahogy a
nap további erdõrészletei alatt is, kefe-
sûrû tölgy és elegy újulat látható. Ebbõl
eredõen az erdõket szinte mindig ter-
mészetes úton újítják fel, különbözõ fo-
kozatos felújítási módokat használva.
Lékes felújítást nem alkalmaznak, ehe-
lyett igyekeznek kihasználni a 3 hektár
maximumú felújítási területet. Komoly
gondnak tartják a bükk túlsúlyba kerü-
lését, sok helyen a visszaszorításán dol-
goznak. Ugyanez a Nyírségben is
gond, csak mi a zöld juhar és a kései
meggy ellen küzdünk, így az õ „gond-
jaik” számunkra kicsit megmosolyogta-
tóak voltak. 

A nap további részében két tisztítás-
korú erdõrészlet mellett sétáltunk el,
melynek tisztítási munkáit alkalmi mun-
kavállalókkal végeztetik el. A lakosság
jellemzõen nincs rászorulva az innen
kikerülõ gallyfára, ami a mi „fában sze-
gény” vidékünkön szinte elképzelhetet-
len. A tisztítás fõ célja a fõ fafaj, a ko-

csánytalan tölgy növekedésének segíté-
se, a gyertyán és a bükk visszaszorítása. 

Utolsó állomásunkon egy tölgy ele-
gyes bükkös állomány véghasználatát
figyeltük volna meg, sajnos az esõs idõ,
és a péntek délután korábban végzõ
brigád miatt a munkafolyamatot már
nem láthattuk, csak a visszamaradt ké-
pet és a munkát végzõ John Deer köze-
lítõgépet nézhettük meg. Az említett er-
dõrészlet Natura 2000-es oltalom alatt
áll, az ilyen területeken szeptember 15.
és április 30. (!) között lehet az erdésze-
teknek véghasználatot végezni, nevelõ-
vágásokat viszont egész évben. Mivel
fagy és hó még közel sincs, a közelítõ-

nyomok erõsen össze vannak
vágva. A fákat hosszúfás mun-
karendszerrel egészen az elsõ
idõjárásbiztos út mellé húzzák.
Forwarder jellegû közelítõgépet
nem használnak a fakitermelõk.
Errõl a közbensõ rakodóról –
szintén hosszúfában – történik a
szállítás. Vételezés nincs, a ki-
termelhetõ faanyag nagy részét
lábon értékesíti az erdészet.

A szakmai programokon látot-
tak alapján azt éreztük, hogy bár
kiváló termõhelyen és faállo-
mánnyal gazdálkodik az erdé-

szet, a bürokrácia, a fentrõl történõ irányí-
tás, a központilag meghatározott árak és
költségek jelentõsen megnehezítik az er-
dészek életét Romániában. Az ottani ma-
gyar kollégák mindegyikén lehetett érez-
ni, hogy elméletben és gyakorlatban is
megállják helyüket erdõgazdálkodási
kérdésekben, de nagyobb szakmai sza-
badság mellett több örömüket lelnék
munkájukban.

Ahogy egy szép tölgyerdõsítés is – az
országhatár bármelyik oldalán – csak
akkor fejlõdik, ha azt a jó gazda gon-
dosságával ápolják, úgy a most kiala-
kult erdészbarátság is akkor hosszú tá-
vú, ha azt mindkét fél ápolja. Bízunk
benne, hogy a most elvetett „barátság-
makk” jó földbe esett, és évtizedekig
járhatunk még egymáshoz ilyen jellegû
„ápolási munkákat” végezni. 

Dr. Béres István és Sajerli Mihály
máramarosi erdõmérnököknek köszön-
jük a kétnapos program során ránk for-
dított idõt és energiát, valamint dr. Ko-
vács Gábor Szabolcs megyei tagtár-
sunknak a program szervezésében
nyújtott önzetlen segítségét!

Szokolovszki Géza titkár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei HCs

Wagner Károly nyomában



Erdészeti Lapok CL. évf. 12. szám (2015. december)394

Elsõ nap a Lenti Erdészet munkatársai,
továbbá Rosta Gyula vezérigazgató, a
Nagykanizsai HCS elnöke és Für Tamás,
a HCS titkár helyettese fogadtak bennün-
ket, majd a rövid köszöntõ után kisvasút-
tal indultunk a Lenti-Csömödér vonal
mentén felfûzött szakmai programokra. 

A 15 670 hektáros Lenti Erdészet er-
dei az Alsó-Õrség, Göcseji dombság és
a Kerka-Mura-sík erdészeti tájakban ta-
lálhatók. Élõfakészlete mintegy 5 millió
m3, az éves összes fakitermelés 120 ezer
m3. Legjelentõsebb a 41%-os elegy-
aránnyal elõforduló erdeifenyõ, 27%-
ban tölgyek, 11%-ban bükk él a terüle-
teken. Nehézségeket okoz az éves lehe-
tõségek aktualizálása, mivel az erdészet
területe jelenleg négy erdõtervezési
körzetbe tartozik. 

Elsõ megállónknál, a Lenti 21F er-
dõrészletnél Pálinkás Ákos fahasználati
mûszaki vezetõ elmondta, hogy a ben-

ne található erdeifenyõ 142 éves, a má-
sodik szintet alkotó bükköt feltehetõen
alátelepítették. A maga nemében egye-
dülálló erdõ magtermelõ állomány volt,
elsõdleges rendeltetése jelenleg kísérle-
ti. A hektáronkénti élõfakészlet több
mint 700 m3. Az erdeifenyõ kora és eb-
bõl adódó várható pusztulása miatt in-
tenzívebb fahasználat indokolt a bükk
javára. Az idei termelés során az erdei-
fenyõ rönkkihozatala 74% volt. 

A Lenti 22G erdõrészletben pusztuló
lucfenyõállományt tekintettünk meg,
ahol bár 2011-ben végeztek gyérítést, a
pusztulást nem tudták megelõzni. Az er-
dõrészlet csak egy az erdészetnél közel
500 hektáron található lucosok közül,
melyeknél negyvenéves koruk körül
szinte biztosra vehetõ a hántás – majd a
szúkárt követõ száradás. A kipusztult
fenyvesek helyén végzett mesterséges
erdõfelújítások hatalmas feladat elé állít-
ják az erdõmûvelési ágazatot.  

A Hernyék 21A mesterséges kocsány-
talan tölgy erdõfelújítás a lucfenyõ szú-
kár után keletkezett vágásterület felújí-
tására volt példa, illetve arra, hogy mi-
lyen nehezen megérthetõ és költséges
feladat elé állítja a gazdálkodót az a ha-
tósági döntés, mely fél hektárnál ki-

sebb(!), mindössze 0,4 hektáros, 20 mé-
ter széles és 200 méter hosszú területen
ír elõ felújítási kötelezettséget. 

Az emlékezetes megállópontot kö-
vetõen a Hernyék 20B erdõrészletben
erdeifenyõ pásztás természetes felújítá-
sának folyamatát ismertette Gergácz Ju-
dit erdõmûvelési ágazatvezetõ. A pász-
ták kialakítása 2006 õszén indult, a vetõ
és felújítandó pászták közel azonos szé-
lességben, K-NY irányban húzódnak. A
felújítandó pásztákban a megjelenõ ter-
mészetes erdeifenyõ újulatot mechani-
kusan és vegyszerrel ápolták, sikere az
elsõ évben 80%-os volt. A megmaradó
pásztákban a megjelenõ tölgy újulatra
bontanak. Az állomásponton Gróf And-
rás erdészetigazgató az erdészet vadá-
szati ágazatát ismertette röviden, majd
az erdei program zárásaként egy kb.
170 éves, 35 méter magas és 370 cen-
timéter kerületû erdeifenyõ hagyásfánál
álltunk össze a csoportképhez. 

Az ebédre Kovács Gyula erdész pór-
szombati Tündérkertjében, az esõ ellené-
re rendkívül jó hangulatú programmal
hangolódtunk: hallhattunk az õrségi és
vendvidéki régi gyümölcsfajtákról és
megõrzésükrõl, a belõlük készített pálin-
kákból pedig jócskán kóstolhattunk is.  

A délután a Lenti Fûrészüzem bejárá-
sával telt, ahol Lukács Ferenc fafeldolgo-
zási mûszaki vezetõ kalauzolásában vé-
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Az Országos Erdészeti Egyesület Nagy-
kanizsai Helyi Csoportja 2015. októ-
ber 22-én a Vas megyei kollégák meg-
hívására Vasvárra és annak térségébe
látogatott, Rosta Gyula elnök és Varga
Attila titkár vezetésével. A Szombat-
helyi Erdészeti Zrt.-nek és az OEE
Szombathelyi Helyi Csoportjának
évente visszatérõ meghívása immár
hagyományosnak mondható, amit he-
lyi csoportunk egy hasonló jellegû, za-
lai tapasztalatcserével viszonoz.

A látogatás mindössze egynapos volt,
de a jól összeállított és magas színvona-
lon szervezett programok sok pozitív
tanulsággal is szolgáltak. Az ott tapasz-
taltakat legátfogóbban talán úgy lehet-
ne megfogalmazni: nem kell távolra
utazni ahhoz, hogy látványos, értékes
és jól karbantartott történelmi és turisz-
tikai helyszíneket, és felelõsen gondo-
zott erdõket láthassunk.

Reggel vendéglátóinkkal a Vasvár
határában található Szentkúti Õsbükkös
parkerdõben találkoztunk, ott fogadta a
csoportunkat – többek között – Bugán
József vezérigazgató, Bakó Csaba, a He-

lyi Csoport elnöke és Orbán Lajos, a
Vasvári Erdészeti Igazgatóság vezetõje.
A szívélyes fogadtatást és a szervezõk
bemutatását követõen Tóth Balázs pol-
gármester és Sejber Mihály alpolgármes-
ter is köszöntötte a megjelenteket Vas-
vár város nevében. A Vasvár-Szentkúti
Mária kegyhelyen található szabadtéri
színpad, kápolna, forrás, keresztút és

azok környezetének fenntartása folya-
matos és jelentõs pénzügyi forrásokat
igényel. Ezen feladatok megoldásában a
város és az erdõgazdaság példás és má-
sok számára is követendõ együttmûkö-
dését tapasztaltuk. A régi felszabadulási
emlékmû helyén kialakított kilátóból
gyönyörû panoráma nyílt a városra,
ahol késõbb a domonkos templomot és

Pápaiak Zalában

Tanulmányút a Vasvári Erdészeti

Az OEE Pápai Helyi csoportja október
közepén Zalában járt tanulmányú-
ton. A házigazdák a Nagykanizsai
Helyi Csoport és a Zalaerdõ Zrt., va-
lamint a Zalaegerszegi Helyi Csoport
voltak. 
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gigjártuk a csarnokokat, a fûrészáru- és
pelletgyártás folyamatát. Érdekesek vol-
tak az udvaron egymás mellé rakott tölgy-
rönk „metszetek”, melyek szemléltették,
hogy a kívülrõl alig látható fahibák mi-
lyen jelentõsek lehetnek a fatestben.

A lenti indulóállomáson a Göcsej
kincsei, az erdõ és a fa címû kiállítást
nézhették meg az érdeklõdõk, majd
egyórás pihentetõ zakatolást követõen
megérkeztünk szálláshelyünkre, a csö-
mödéri turistaszállóba, ahol a vacsora
után kötetlen beszélgetés bontakozott
ki. Reggel az állomáson az idén Magyar
Termék Nagydíjat elnyert Zakatoló Er-

dei Iskolát mutatta be Molnárné Vitális
Anikó, az erdei iskola vezetõje, majd
elindultunk Zalaszentgyörgyre, ahol a
Zalaegerszegi Helyi Csoport nevében
Jozwiak Bernard elnök és Vissi Géza
titkár fogadott bennünket. 

A nap felütéseként a mûemléki véde-
lem alatt álló, 13. században épült zala-
szentgyögyi római katolikus templomot
nézhettük meg, majd az alig szemerkélõ
esõben nekivágtunk a terepi program-
nak. A falu melletti szép tónál köszön-
töttek minket vendéglátóink, majd Vissi
Géza röviden bemutatta a helyi csoport
mûködését. A 120 fõbõl több mint 100-an
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rendházat, illetve az abban kialakított
múzeumot tekintettük meg – kiváló és
felejthetetlen idegenvezetéssel.

A Szajki tavak közvetlen szomszéd-
ságában elfogyasztott finom ebéd után
a számunkra, zalai erdészek számára
különlegességnek számító, átalakító
üzemmódú cseres állományokban vég-
zett munkákról és technológiákról tájé-
koztatott bennünket Dénes Károly fõer-
dész. A kellemes õszi napsütés már erõ-
sen a délutánba hajlott, mire elértünk a
következõ helyszínre, a részvénytársa-
ság által fenntartott Jeli Arborétumba.
Az arborétumi látogatásunk során meg-
állapítottuk: a társaság jó úton halad
azon kitûzött célja elérése érdekében,
hogy a rododendronok virágzási idõ-
szakán kívül is vonzó, kikapcsolódásra
egész évben alkalmas környezetet ala-
kítson ki. Az újonnan felavatott kilátó,
az akadálymenetesített, kövezett sé-
tautak, és a folyamatosan bõvülõ, tema-
tikusan (a távol-keleti fajokra lapozott)
összeállított növényvilág, mind ezt a

célt szolgálják. Tisztelete jeléül a két he-
lyi csoport megkoszorúzta a kert alapí-
tójának, Ambrózy-Migazzi István gróf-
nak fából faragott szobrát is, majd elé-
nekeltük az erdészhimnuszt.

Az állami erdõgazdaságoknak napja-
inkban sokféle elvárásnak kell megfe-
lelniük, a felelõs, természetvédelmi
szemléletû erdõkezeléstõl kezdve a
mind szélesebb körû közjóléti szolgál-
tatások kialakításán át, a társadalmi
kapcsolatok bõvítéséig. Az OEE kere-
tén belül megvalósított tapasztalatcse-
rék, egymás módszereinek megismeré-
se nagyban hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy ezen elvárásokat minél jobban tel-
jesíthessük. 

Köszönet a Szombathelyi Erdészeti
Zrt.-nek – különösen a Vasvári Erdésze-
ti Igazgatóság munkatársainak –, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagjainak,
hogy tapasztalataikat megosztották ve-
lünk, és vendégül láttak bennünket. 

Mindent megteszünk azért, hogy ez a
hagyomány a jövõben se szakadjon meg.

Szöveg: Varga Attila
titkár, OEE Nagykanizsai HCS 

Kép: Bakó Csaba

Igazgatóságnál

magán-erdõgazdálkodók, a többi tag
pedig az erdészeti igazgatásban dolgo-
zik. Ezzel a zalaegerszegi a legnagyobb
„magánerdõs” helyi csoport. Idén har-
madik alkalommal voltak fõszervezõi a
(Nagykanizsai Helyi Csoporttal közö-
sen) az Erdõk Hetén megrendezett Zalai
Erdõk napjának, melynek több mint
600 résztvevõje volt. Büszkén mondhat-
ják el azt is, hogy a 2011-es vándorgyû-
lésen az egyik szakmai programot õk
biztosították.

Az erdõgazdálkodásról Vissi Géza el-
mondta: Zalában az erdõterület fele ma-
gánkézben van, így a magán-erdõgazdál-
kodás súlya sokkal nagyobb, mint példá-
ul Veszprém-megyében. 37% megbízási
szerzõdéssel, 14% erdõbirtokossági tár-
sulatban, 15% egyéb gazdasági társulás-
ban, 6% szövetkezeti tulajdonban mûkö-
dik, emellett jelentõs, 28% a rendezetlen
erdõk aránya. A magánerdõk 32%-ának
az akác, 19%-ának a tölgy a fõ fafaja. A
zalai magánerdõkre vonatkozó erdõtervi
lehetõségekhez képest a tisztítások 53, a
törzskiválasztó gyérítések 40, a növedék-
fokozó gyérítések 53, a véghasználatok
54 százaléka teljesül, ennek egyik oka,
hogy meglehetõsen nehézkes az erdõ-
gazdálkodói nyilvántartásba vétel.

Ezek után közelebbrõl a Zalaszent-
györgyi 2. számú erdõbirtokossági tár-
sulat mûködésével és munkájával is-
merkedhedtünk meg, melyrõl házigaz-
dáink azt mondták, hogy egy átlagos
magánerdõ, átlag feletti szervezettség-
gel. A társulatnak jelenleg 140 tulajdo-
nosa van, és 116 hektáron mûködik. A
több mint három évtizede a területen
dolgozó, szakirányítói feladatokat ellátó
Jozwiak Bernard részletesen ismertette
a tulajdonviszonyok és mûködési for-
mák alakulását, majd a már szakadó esõ
ellenére több állomásponton (elsõsor-
ban különbözõ korú akácosokban), tö-
retlen lelkesedéssel mutatta be az
elvégzett munkákat, a szakmai tevé-
kenység eredményeit. Külön hallhat-
tunk az egyenes, hengeres törzsû, ne-
mesített árboc akácról, mely szintén
megtalálható erdeikben. Végül, a nap
zárásaként házigazdáink ízletes, és az
áztató esõ után jólesõ ebédre hívtak
meg bennünket Zalaegerszegen. 

Ezúton is köszönjük zalai kollégá-
inknak – mind a Zalaerdõ Zrt. munka-
társainak, mind a Zalaegerszegi Helyi
Csoportnak – a színvonalas szakmai
programokat, melyek hatására a szom-
szédos zalai, göcseji táj erdeivel még
közelebb került hozzánk. 

Rosta Katalin titkár helyettes
OEE Pápai Helyi Csoport
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A nevét tehát ismerjük, de vajon ismer-
jük-e személyét, munkásságát, mely
alapján megemlékezhet róla az utókor?
A válasz feltehetõen az, hogy nem elég-
gé, vagy még inkább: alig-alig.

A kerek évforduló alkalmat kínál az
ismeretek pótlására, s röviden felidéz-
hetjük a Saághy család eredetét, majd
dr. Saághy István és édesapja, Sághy
Mihály életét és munkásságát.

Dr. Saághy István édesapja, Sághy
Mihály 1820-ban született Németújvárott
a történelmi Vas vármegyében. „Tetõtõl
talpig mezõgazda volt e derék férfiú”,
tudhatjuk meg Sághy Mihályról báró
Ambrózy Béla A méh címû, 1896-ban
megjelent könyvébõl. Az említett mû is
sejteti, hogy munkásságából a méhészet-
ben elért eredményei talán a legkima-
gaslóbbak. Kámoni földbirtokosként, a
Vasvármegyei Gazdasági Egyesület tiká-
raként, majd elnökeként dolgozott, s ka-
sos méhészetét, Magyarországon úttörõ
módon, már 1855-ben keretes kaptáros-
sá fejlesztette. Legelsõ követõi közé tar-
tozott az Európa-hírû bajor Jan Dzier-
zonnak. Méhcsaládjait a mai Saághy Ist-
ván Erdészeti Információs Központ terü-
letén tartotta, s azt emiatt a környékbeli-
ek Méheskertnek nevezték. Fontos meg-
említenünk, hogy mind az arborétum,
mind a Méheskert elsõ fáit õ ültette az
1860-as években, így a Saághy park ka-
pujában álló mamutfenyõ korát megkö-
zelítõen 155 évben állapíthatjuk meg. 

Sághy Mihály 1875. december 5-én
Kámonban hunyt el. A Saághy parkban
sétálva, megállva a méhesház mellett és
a határos kámoni temetõ felé fordulva,
láthatjuk a sírját jelzõ obeliszket. 

Fia, dr. Saághy István, a Kámoni Ar-
borétum alapítója, a Sághy–Saághy csa-
lád legismertebb tagja, 1865. szeptember
26-án született Kámonban, Sághy Mi-
hály és Spettl Franciska egyetlen gyer-
mekeként. Középiskoláit Sopronban a
Csöndes-féle magángimnáziumban

kezdte és Szombathelyen a premontrei
fõgimnáziumban fejezte be, ahol 1883-
ban érettségizett. Már ez utóbbi helyen
is foglalkozott a természettudományok-
kal, és cikkeket írt a gimnázium Bimbó-
füzér címû önképzõköri értesítõjébe. 

Az érettségi után Budapesten jogot
hallgatott, majd 1887-ben államtudomá-
nyi doktorátust szerzett.  Pályafutása
elején vármegyei aljegyzõként dolgo-
zott, késõbb átvette öröklött birtokának
kezelését, s 1891-tõl kezdte meg az ar-
borétum fokozatos kialakítását. Szintén
1891-ben Náraiban feleségül vette kõ-
vágóörsi Eörssy Irént és házasságukból
négy gyermek született.

Jogászi végzettsége mellet valójában
õ dendrológus volt, azzá képezte ma-
gát. Ismereteit mindenekelõtt saját ta-
pasztalataiból merítette, hiszen soha

nem volt állandó kertésze, a növények
szaporítását, nevelését és a kertépítés
minden mozzanatát saját kezûleg vé-
gezte. A növényrendszertan fás szárú
növényekkel foglalkozó ágának, tehát a
dendrológia tudományának Európa-hí-
rû tudósa lett. Ehhez kiváló segítséget
jelentett a gróf Ambrózy-Migazzi Ist-
vánnal, Jeli megálmodójával, gróf Er-
dõdy Ferenccel, a vépi park tulajdono-
sával, báró Baich Mihállyal, a Szelestei
Arborétum létrehozójával, a szintén jo-
gász, botanikus dr. Gayer Gyulával,
Horváth József ivánci esperessel, Ma-
gyar Gyula kertészeti fõiskolai pro-
fesszorral, valamint az erdõmérnök dr.
Fehér Dániellel és dr. Roth Gyulával ki-
alakított szakmai és baráti kapcsolat. 

Aktív közszereplést vállalt, hiszen tag-
ja volt többek között a Természettudo-

mányi Társaságnak, a Deutsche Dendro-
logische Gesellschaftnak, a Magyar Ker-
tészeti Egyesület Dendrológiai Szakosz-
tályának, választmányi tagja az Országos
Magyar Gazdasági Egyesületnek. 

Rendszeresen ellátogatott a tiszti ka-
szinóba, szeretett tarokkozni. Jápláni
erdejében vadászgatott. Nem volt sike-
res gazdálkodó, inkább mûvészlelkû,
tudós ember.

Dr. Saághy István tehát a dendroló-
gia tudományának kiváló mûvelõje
volt, s számos, idegen tájakon honos fás
szárú növényfaj esetében bizonyította
azok télállóságát hazánk természeti vi-
szonyai között. Az erdészet számára
mindenekelõtt a fenyõfélék kutatásá-
ban, meghonosításában elért eredmé-
nyei a legszámottevõbbek. Az Erdésze-
ti Lapokban 1920-ban megjelent cikké-
ben Gayer Gyula részletesen írt a Ká-
moni Arborétumról, ahol akkor már 244
féle fenyõtaxon élt, a 310 féle lombos
mellett, s 1930-ban pedig a fenyõk
száma 260-ra emelkedett, a 600 féle
lombos mellett. A fenyõfélék nemesíté-
sével, keresztezésével is foglalkozott, s
joggal nevezte õt dr. Gayer Gyula a „fe-
nyõfélék legjobb magyar ismerõjének”.

Nevét örökíti meg az általa kereszte-
zés útján létrehozott Saághy-luc (Picea x
saághyii Gayer), mely a távol-keleti ajáni
luc (Picea jezoensis) és a kanadai szürke
luc (Picea glauca) hibridje, s amit dr.
Gayer Gyula írt le a tudomány számára. 

A honosítási és keresztezési kísérle-
tek során szerzett tapasztalatait, a dél-
szaki növények hidegtûrésével kapcso-
latos megfigyeléseit A Kert címû szakfo-
lyóiratban, a Természettudományi Köz-
lönyben, a Kertészeti Lapokban és a
Kertészeti Szemlében tette közzé.

Ismereteinek bõvítése érdekében so-
kat utazott, bejárta hazánk faiskoláit,
botanikus kertjeit, és külföldön is mély-
reható tapasztalatokat szerzett a kerté-
pítés mûvészete terén. Utazásai során
tudományos, baráti és cserekapcsolato-
kat létesített Horvátországban, Ausztriá-
ban, Németországban, Svájcban, Fran-
ciaországban, Olaszországban, Belgi-
umban és Angliában élõ dendrológu-
sokkal, kertészekkel, tudósokkal.  

Dr. Saághy István jó anyagi helyzete
eleinte lehetõvé tette a lendületes,
nagyvonalú fejlesztést, de késõbb az ar-
borétum létesítésének és fenntartásá-
nak költségeit a szintén e területen ki-
alakított faiskolából származó bevétel-
bõl finanszírozta, így abban az idõben

JUBILEUM

150 éve született dr. Saághy István
Saághy István nevével ma már na-
ponta találkozhatunk. Olvashatjuk
például a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. központjának bejáratánál, mely
egyre gyakrabban szerepel a hírek-
ben mint rendezvények helyszíne.
Így lassan megtanultuk a róla elne-
vezett utcát megkülönböztetni a
Sági úttól, és megszoktuk azt is,
hogy az erdõgazdaságot is össze-
kössük nevével. 
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Saághy-faiskola néven ismerték a ko-
rábbi Méheskertet. 

E helyütt említjük meg a Szombat-
helynek nyújtott szakmai tanácsadó
munkáját, mellyel hozzájárult a város
különleges fafajokkal történõ fásításá-
hoz, s amelynek hatása még ma is érvé-
nyesül. A Széll Kálmán utcában járva a

nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), a
Paragvári utcában a feketefenyõ-sor
(Pinus nigra), míg a Jáki úton a ritka ja-
pán gyertyánszilek (Zelkova serrata)
idézhetik fel Saághy István emlékét.

A Saághy család Felsõcsatár határá-
ban, Jáplánpusztán is rendelkezett föld-
birtokkal, és gazdálkodásuk emlékeként

ott is állnak mamutfenyõk, de a közel-
ben fekvõ, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
kezelésében álló erdõterületen található,
jelenleg már 100 évnél idõsebb sárgafe-
nyõk (Pinus ponderosa), szurkosfenyõk
(Pinus rigida) és feketefenyõk (Pinus
nigra) alkotta erdõállomány is dr. Saághy
István munkásságára emlékeztetheti az
erdõ látogatóját.

Dr. Saághy István 1945 márciusában
a háborús események hatására és rom-
ló egészségi állapota miatt otthona el-
hagyására kényszerült, s családját kö-
vetve az ausztriai Attersee-be költözött.
Ott is halt meg 1945. augusztus 1-jén, s
ott is temették el. 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az egy-
kori Méheskertben építette fel Vas megye
erdõgazdálkodását szolgálni hivatott er-
dészeti központot Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ néven. Így kívánt
megemlékezni az egykori tulajdonos Sa-
ághy családról és tisztelegni dr. Saághy
István dendrológiai munkásságága elõtt.

Varga László
erdei iskolai referens

Szombathelyi Erdészeti Zrt.  

JUBILEUM / EGYESÜLETI ÉLET

Mindenekelõtt külön köszönjük Jérome
René 1984-ben kiadott arany oklevelét
és a gyönyörû merített papírra nyomta-
tott 1928. évi Balek-báli meghívót, ahol
is, mint olvasható: „a zenét Bóczi Rudi
zenekara szolgáltatja”. 

Az újabb fotóadományok közül is
szeretnénk kitérni Madas András idõs-
kori fotóira és az egyesületi elnököket
együtt megörökítõ képre. A Riedl Gyu-
la bácsi soraival kísért két 19. század
eleji verset is érdemes újra meg újra fel-
eleveníteni. 

Kihagyhatatlan és megismételhetet-
len az Erdészeti Lapok 1993. áprilisi és
novemberi száma, amelyben két akkori
miniszterelnök, Antall József és Boross
Péter sorai és eredeti aláírása találhatók. 

Ugyanúgy nem pótolhatók a Bocsás-
satok meg! címû írás és az Erdészeti La-
pok kiadásával kapcsolatos levelek,
cikkek, amelyek felidézik az egykori, a
rendszerváltás körüli nagy viharokat és
csatározásokat is. 

Az a dosszié, ami a rendkívüli jelentõ-
ségû gyarmatpusztai, 1992. januári szak-
értõi értekezlet eredeti dokumentumait
tartalmazza, akár egy külön tudományos
dolgozat tárgya is lehetne ma már. 

A számtalan szerkesztõségi levél,
üzenet, jelzés a laikus számára is meg-
mutatja, hogy mennyire nem egyszerû
dolog egy lapot mindenki megelégedé-
sére szerkeszteni. 

Külön borítékban összegyûjtve kap-
tuk meg Leipold Árpád gondolatait, meg-
jegyzéseit, amelyek legalább annyira ér-
tékesek, mint Buda Ernõ életrajzi beszá-
molójának legépelt példánya. A 100 éves
Görgényszentimrei Erdészeti Szakiskola
történelmi leírását Retkes M. László er-
dész tollából két példányban is megkap-
tuk. Nem lenne érdektelen elgondolkod-
ni nyomtatásban való közreadásán. 

Különleges meglepetés volt számunk-
ra Nagyszalánczy (Frõhlich) Brúnó
egykori miniszteri tanácsos életrajza és
az 1935-ös erdõtörvény elõkészítésé-
ben való rendkívül jelentõs szerepválla-

lása kapcsán íródott anyagok kézhez-
vétele, amelyeket a nálunk már meglé-
võ Nagyszalánczy hagyatékhoz lesz ér-
demes csatolni. 

„Az erdészpályám” sorozathoz beér-
kezett eredeti anyagok között rendkívül
érdekes életrajzokat, személyes vallo-
másokat olvashatunk, amelyek a mai
kor erdészének is sok megszívlelendõ
életbölcsességet rejtenek magukban. 

A Magyar Erdõszegylet és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Pécsen megtar-
tott 1854. és 1907. évi vándorgyûlésérõl
készített cikkek, tudósítások, hivatalos
levelezések másolatai tökéletesen egé-
szítik ki a két eseménnyel kapcsolatban
megjelent erdészeti beszámolókat.

Csak vázlatosan tudtuk felsorolni
azokat a leveleket, cikkeket, feljegyzé-
seket, hivatalos iratokat és képanyagot,
amelyek gyakorlatilag az 1810-es évek-
tõl napjainkig átívelik erdõgazdálkodá-
sunk történetét, megvilágítva annak
egy-egy fontos eseményét, mozzanatát. 

Még egyszer szeretnénk köszönetet
mondani Pápai Gábornak ezért a nagy-
lelkû és rendszerezve összeállított ado-
mányért, amit Könyvtárunk levéltárá-
ban egy helyen archiválunk majd. 

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

Értékes adományok Pápai Gábortól
Pápai Gábor Bedõ-díjas erdõmér-
nöktõl, az Erdészeti Lapok egyko-
ri fõszerkesztõjétõl sokszínû, kü-
lönlegességeket rejtõ dokumen-
tumokat kapott az egyesület
könyvtára. Az adományban az ér-
tékes, kuriózumnak számító pa-
pírképeken és negatívokon kívül
izgalmas kordokumentumokat is
találhatunk.
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Az elképzelésben fontos szerepet ját-
szott az 1968-ban megalakult Erdõgaz-
dasági és Faipari Egyesülés, ahol ebben
az idõben Fila József igazgató vezetésé-
vel igen jó szakemberek irányították az
erdõgazdaságok ügyeit, mint Óber-
kamp Gyula, Bogár István, Murányi
János, Ónagy Imre, Sitkey János. Közü-
lük Óberkamp Gyula már az OEF idõk-
ben is a faipar kérdéseivel foglalkozott,
szerepe volt a várható faipari beruházá-
sok fõbb vonalainak kialakításában.

Észak-Magyarországon központi fek-
vése miatt elõször Füzesabonyt találták
alkalmasnak egy nagyobb faipari gyár
létesítésére, erre komoly tanulmányterv
készült, késõbb Gyöngyös és Incsõ is
nagyító alá került. Végül is azért esett a
választás Gyöngyösre, mert a 12-es bá-
nyaüzem ottani telepét 1967-ben bezár-
ták, így a telephely szabaddá vált. Ek-
kor történt, hogy Gyöngyös város agilis
vezetõi a volt bányatelepet kettévág-
ták, az egyik felét a Mátrai Állami Erdõ-
gazdaság (Mátrafüred), a másik felét a
KAEV cég kapta meg ingyen. A sors-
döntõ tárgyaláson Hangyál Tibor igaz-
gató, Molnár László fõmérnök, Fejes
Dénes mûszaki csoportvezetõ és Ipsich
Lajos szállítási csoportvezetõ vett részt.
Az erdõgazdaság parancsba kapta,
hogy a kapott területet hasznosítani
kell. A mátrai kollégák éltek a felkínált
lehetõséggel, és elõször létrehoztak
egy fatelepet, ahol fenyõ fûrészárut ér-
tékesítettek. 

Az ERDÉRT által a Szovjetunióból
behozott fûrészárut „manipulálták”,
azaz értékesítésre elõkészítették. Ehhez
nem kellett komolyabb beruházás, mind-
össze egy ideiglenes kisvasúti vágányt
fektettek le, és azonnal indulhatott a
termelés. A telep a Gyöngyössolymosi

Erdészethez tartozott Bartucz Emil ve-
zetésével (késõbb a Szegedi Erdõren-
dezõség igazgatója). Ez a tevékenység
egy évig tartott, ezalatt a Mátrai Erdõ-
gazdaság szakemberei keményen dol-
goztak a korábban elhatározott parket-
tagyári beruházás elõkészítésén.

Gyöngyösön a fafeldolgozás hagyo-
mányai a háború elõtti idõkbe nyúlnak
vissza. Már a ’30-as években mûködött
a Barna Gábor és Fiai Rt. fûrészüzem,
ez 1938-ban beleolvadt az Egri Erdõ és
Faipar Rt. budapesti székhelyû cégbe,
amelynek két üzeme Felnémeten és
Gyöngyösön volt. A gyöngyösi fûrészü-
zem, a késõbbi fagyártmányüzemünk
elõdje, parkettagyártó részleggel is ren-
delkezett, ezért így hirdette magát:
Gyöngyösi Parkettagyár k.f.t. Az álla-
mosítás után 1949-tõl 1958-ig az Észak-
magyarországi Fûrészek részeként mû-
ködött, 1958-ban pedig a Mátrai Állami
Erdõgazdaság kezelésébe került elõ-
ször a Gyöngyössolymosi Erdészet,
majd 1986-tól a Parkettagyár hatásköré-
ben mûködött. 1992-ben a privatizációs
hullám idején újra magánkézbe ment
át. Az ÉSZAFÛRÉSZEK idejében az
üzemvezetõ Bogár József, aki innen a
Felnémeti Fûrészhez került, utóda Pócsi
Adalbert (Pócsi Béla). Farkas Imre, a
kiváló szakember, akkor került kapcso-
latba a fafeldolgozással, amikor gépesí-
tési elõadóként õ vette át a gyöngyösi
fûrészüzemet az ÉSZAKFÛRÉSZEK-tõl
1958-ban, azelõtt más területeken dol-
gozott. Az õ erdõgazdasági pályafutása

Fényespusztán kezdõdött, ahol Sághi
István kitûnõ erdõgondnok keze alatt
erdészként dolgozott, errõl mutatom be
az 1950-ben készült képet. A képen,
jobb oldalon Farkas Imre, mellette Fejes
Pál a Rudolf-tanyai erdész, aki Fejes Dé-
nes, az EGERERDÕ késõbbi vezérigaz-
gató-helyettesének apja. 

Farkas Imre 1955-ben szerzett erdõ-
mérnöki diplomát Sopronban, évfo-
lyamtársai az itteniek közül Ipsits Lajos,
Varga Béla, Gyurkó Lászlóné. Végzés
után az Erdõgazdasági Építõ Vállalat
parádi építésvezetõségén dolgozott, ré-
szese volt a Várbükki út építésének. Az
Építõ Vállalat még 1955-ben megszûnt,
Farkas az egri Mélyépítõ Vállalathoz ke-
rült, ahol az ismert Dvorzsák Frédi volt
a vezetõ. Itteni szerepében részt vett a
Csipkéskúti út és a Berva-Mészvölgyi út
kivitelezésében.

Mindezek után az életútja újra az er-
dészethez vezetett, 1957 júniusától az
Észak-Mátrai Állami Erdõgazdaságnál
dolgozott, ezzel elkezdõdött az a szak-
mai pályafutás, amely a parkettagyári
idõben teljesedett ki és tartott egészen a
nyugdíjazásig. 

Elõször Bakondi Ernõ az igazgató,
majd még 1957-ben Észak és Dél össze-
vonásával létrejön a Mátrai Állami Erdõ-
gazdaság, ekkor már Fila József, a kivá-
ló igazgató veszi át a kormányrudat.
Farkas Imre 1957-tõl 1962-ig gépesítési
elõadó, erre az idõszakra országosan,
és a Mátrában is az intenzív gépfejlesz-
tés volt jellemzõ az erdõgazdaságoknál.
Ezen idõ alatt jöttek be a Mátrába az
MRP motorfûrészek, a Druzsbák, majd
a Stihlek, elkezdõdött a kötélpályázás
az VLU típusokkal. Megjelentek a dóze-
rok, ezekkel nagy ütemben építették a
földutakat. Közelítésben Nyugat-Német-
országból Unimogok érkeztek, és még
sok más területen gépesítettek, jelentõ-
sen megkönnyítve az addigi nehéz kézi
munkákat. Az 1957-ben átadott sándor-
réti gépjavító bázis javította, szervizelte
a megnövekedett gépparkot. Mindezek
a feladatok Farkas Imre vezényletével
történtek.  

Farkas Imre következõ megbízatása
a tervcsoport-vezetõi munkakör. Ami-
kor ezt Fila igazgató közölte Farkassal,
õ gondolkodási idõt kért. Az igazgató
válasza: „adok egy hét gondolkodási
idõt, de a válasz csak igen lehet, válasz-
tási lehetõséged nincs”. Ez a munkakör
1963-tól 1967-ig tartott, és a cég gazdál-
kodásának átfogó megismerését jelen-
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Parkettagyár születése Gyöngyösön
Az 1960-as évek közepére országos
igény mutatkozott az alacsonyabb
minõségû faanyagot hasznosító fa-
feldolgozó üzemek létrehozására.
Igaz ugyan, hogy ekkorra már a leg-
több erdészetnél kialakították az
úgynevezett egyszalagos faüzemeket
a környék igényeinek ellátására, kü-
lönösen, amíg bányák mûködtek a
közelben, de a rönkméreteket el nem
érõ, nagy mennyiségben megjelenõ
gyengébb alapanyagok feldolgozásá-
ra ez kevés volt.

Fényespusztai erdészek (1950)
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tette számára, az OEF-nél tartott tervtár-
gyalásokon Kovács Béla fõkönyvelõ és
Hangyál Tibor igazgató társaságában õ
volt a fõ elõterjesztõ.

Sorsfordulót jelentett Farkas Imre éle-
tébe az 1968-as év, az új gyár beruházá-
sának elõkészítése a hajrához érkezett,
az események felgyorsultak. A beruhá-
zást sürgette, hogy a fa alapanyag érté-
kesítése – kiváltképpen a gyengébb mi-
nõségûeké – egyre nehezebbé vált. Az
északi térségben lévõ társgazdaságok a
Mátrai céghez hasonló értékesítési gon-
dokkal küzdöttek, ezért ésszerû volt az
a gondolat, hogy a beruházást közösen,
társulati formában valósítsák meg. A
döntést végül is az érdekelt erdõgazda-
ságok közösen hozták meg, és 1968. feb-
ruár 9-én társasági szerzõdést kötöttek a
beruházás finanszírozásra és az alap-
anyag-ellátásra. Farkas Imrét megbízták
a kivitelezés irányításával, és késõbb õ
lett az új gyár igazgatója. Kétségtelen,
hogy a beruházás végigvitelében és az
új gyár mûködtetésében meghatározó
személyiség volt.

A szerzõdõ cégek:
• Zemplénhegységi Áll. Erdõgazda-

ság, igazgatója Pataki Pál (Sáros-
patak)

• Keletbükki Áll. Erdõgazdaság,
igazgatója Bedõ Tibor (Miskolc)

• Nyugatbükki Áll. Erdõgazdaság,
igazgatója Adamkó József (Eger)

• Északmagyarországi Fûrészek,
igazgatója Kósa Pál (Miskolc, Ládi)

• Mátrai Áll. Erdõgazdaság, igazga-
tója Hangyál Tibor (Mátrafüred)

• Nagykunsági Áll. Erdõgazdaság,
igazgatója Marton Tibor (Szol-
nok)

• Budapesti Fûrészek, igazgatója
Prazsák János (Budapest).

A szerzõdés az 1970. évi nagy átszer-
vezések után módosult, de a lényeg nem
változott, az összevont gazdaságok to-
vábbvitték az ügyet. A legnagyobb fela-
dat a Mátrai Erdõgazdaságra há-
rult, amely rendelkezésre bocsá-
totta a területet, biztosította a
vállalati hátteret, és elvégezte a
beruházást annak minden gond-
jával-bajával. Természetesen a
45%-os részesedésével a társu-
lók közül a legnagyobb arány-
ban osztozott. 

A szerzõdés megkötése után
gyors ütemben elindultak a lépé-
sek, a tervezés, az engedélyezte-
tés, szerzõdések a kivitelezésre,
gépek megrendelése, és minden,
ami egy ilyen komoly beruházás-
hoz kell. A fõvállalkozó a Mátrai

Állami Erdõgazdaság, a tervezõ az Erdõ-
terv, a kivitelezõ a Heves megyei Állami
Építõipari Vállalat, a gépek szállítója a
Technoimpex volt. Igen hamar eljutottak
oda, hogy még 1968 szeptemberében el-
kezdõdött az építkezés, ahogy mondani
szokták, „megtörtént az elsõ kapavágás”,
és 1970 tavaszán indult a próbaüzem.

1970. augusztus 20-án – amikor már
birtokukban volt a használatbavételi en-
gedély – ünnepélyes üzemindítást tartot-
tak, ezen ott voltak a társuló cégek igaz-
gatói, a megyei és városi nagyságok, a mi-
niszterhelyettes és a gyár összes alkalma-
zottja és fizikai dolgozója. Ezzel elindult a
Gyöngyösi Parkettagyár – közismert ne-
vén Mátraparkett – fél évszázados, sok-
szor gondokkal, értékesítési nehézségek-
kel terhelt, de mindenképpen sikeres tör-
ténete. Két éven belül a gyár már teljes
lendülettel dolgozott, amikor egy magas
személyekbõl álló csoport tett látogatást
Adamkó József, az összevont nagy cég, a
Mátrai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
igazgatójának vezetésével. Ezt mutatja a
következõ kép, amelyen Farkas Imre
gyárigazgató bemutatja a gyártó sorokat.

Az ünnepélyes megnyitó nem jelen-
tett megnyugvást, hátradõlést a parket-
tagyáriak számára, szinte ezután követ-
kezett a dolgok neheze. Úgy kellett
elindítani a termelést, hogy sem a veze-
tõknek, sem a több mint 200 fõ fizikai
dolgozónak nem volt faipari képzettsé-
ge, meg kellett oldani a képzést. Sokfé-
le tanfolyamot indítottak, a felvett lét-

számból képeztek ki szakmunkásokat,
számukra a budapesti parkettagyárban
szerveztek oktatásokat, a saját dolgo-
zók közül nevelték ki a mûvezetõket. A
Mátrafüredi Szakiskolában többször in-
dítottak szakmunkásképzõ tanfolya-
mot, a soproni Erdészeti és Faipari
Egyetemen pedig hárman szereztek fai-
pari üzemmérnöki képesítést. 

Az indulás nehézségei ellenére az
1970-es kezdõ év adatai azt mutatják,
hogy már akkor számottevõ mennyiség-
ben gyártották a termékeket: mozaikpar-
kettából (sima és gumialátétes) – ez volt a
gyár fõ terméke – 70 000 nm-t, normál
parkettából 32 000 nm-t, ezen kívül több
más választékot kisebb-nagyobb mennyi-
ségben (szegélyléc, lambéria, raklap stb.).

A mozaikparketta hosszú ideig –
mintegy három évtizeden át – vezetõ
termék volt a palettán, korszerû német
gépeken (Weinig) gyártották, mégis
sok kézi munkát – zömében nõi mun-
kaerõt – igényelt. A mozaik és a normál
(csaphornyos) parketta a gyár történe-
tét végigkísérte a mai napig.

Kemény munkával pár év alatt sike-
rült elérni, hogy a belföldi eladások
mellett egyre növekvõ mértékben ex-
portra szállítottak, elõször Finnország,
majd az NSZK, Olaszország, Hollandia
és Ausztria volt a fõ felvevõ.

A kezdeti nehézségek után Farkas
Imre és csapata elérte, hogy a parketta-
gyár nyereséget termelt, és ez a nyere-
ség évrõl évre növekedett. A termékek
sorába belépett a balkon- és kerítése-
lem, majd lépcsõket gyártottak lakások
belsõ terébe, a csigalépcsõvel díjat
nyertek. Ezen kívül készítettek ún. ipari
parkettát (élére állított lamellákkal) na-
gyobb igénybevételre. 1975-ben a Par-
kettagyárat Élüzem címmel tüntették ki.

A gyár mûszaki emberei mindig nyitot-
tak voltak az új dolgokra, Farkas Imre
igazgató lelkesedése, kreatív gondolko-
dásmódja átáramlott a csapat egészére,

szinte folyamatos újításaikkal, ki-
sebb-nagyobb változtatásokkal
javítottak a rendszeren. A ’80-as
években új termékkel rukkoltak
elõ, bevezették a lamella parketta
gyártását, amely a mai napig sze-
repel a kínálatban. Farkas Imre
közel 20 parkettagyári év után
1987-ben vonult nyugdíjba. Az
utolsó aktív évében készült az itt
bemutatott felvétel, egy össze-
vont vállalati értekezleten.

Hatan a parkettagyáriak: Far-
kas Imre igazgató, Özse Ferenc-
né, Danyiné Kövér Mária párt-
titkár, Bartha Imréné SzB-titkár,
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Itt már épül a gyár (1969)

Farkas Imre bemutatja az üzemet
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Kelemen Imréné és Kiss Bárány Sán-
dor. A két fiatalabb kivételével a gyár
alapító tagjai közé tartoznak. További
személyek: Bátor Albert osztályvezetõ,
Gál Sándor mûszaki vezetõ Szilvásvára-
don (késõbb a Felügyelõség igazgató-
ja), Varga Béla osztályvezetõ, Rosta
Gyula mûszaki vezetõ Gyöngyössoly-
moson, ma a Zalaerdõ vezérigazgatója,
Fónagypál Géza, az Építésvezetõség fõ-
nöke, Csontos Imre építési elõadó és
még néhányan a háttérben.

Farkas Imre után a gyár igazgatója
négy éven át (1987–90) Kiss Imre lett, õ
is az alapító tagok között szerepel.
Ebben az idõszakban (1989–90-ben)
hajtották végre a gyár egészét átfogó
nagy beruházást László Ferenc fõmér-
nök irányításával, õt erre az idõszakban
mentesítették a folyó üzemi munkák
alól. Húsz év után új gépsort állítottak
be a mozaikparketta gyártására, felújí-
tották a hõközpontot, a régi helyett kor-
szerû szárítókat létesítettek, kicserélték
a porelszívó rendszert és a villamos há-
lózatot. Több lépcsõben bõvítették a
készáruraktárt, új csarnokokat építenek
az alapanyag tárolására. A beruházás
befejezésével Kiss Imre nyugdíjba
ment, a következõ 16 évben László Fe-
renc az igazgató.

1996 nagy eseménye: Schmotzer
András vezérigazgató meghívására a
Parkettagyárba érkezik Göncz Árpád
köztársasági elnök. A képen bal oldalt
Schmotzer András vezérigazgató és
László Ferenc, a gyár igazgatója, Göncz

Árpádtól jobbra Szabó Gyula Gyön-
gyös város polgármestere és Fejes Dé-
nes vezérigazgató-helyettes. A kis ké-
pen azt látjuk, amint az Elnök úr nagy
figyelemmel szemléli a mozaikparketta
sorát.

Az 1990-es évektõl a Parkettagyárat
is érintették az értékesítési gondok,
mint ahogy általában a faipart országo-
san. Ebben az idõben végigsöpört az
országban a privatizációs hullám, és ez
sok esetben üzemek felszámolásával
végzõdött. Így történt Felnémet, a
Gyöngyösi Fagyártmányüzem, a Szil-
vásváradi faüzem esetében, és az or-
szágban számos faipari üzemmel. A
Parkettagyárnál is komoly eredmény-
kieséssel kellett szembenézni, az Eger-
erdõ Zrt. vezérkara azonban gondot
fordított arra, hogy a térség jelentõs lét-
számot foglalkoztató üzeme talpon ma-
radjon, a nehéz idõkben is gépi beruhá-
zásokat végeztek. A gyár kínálatában
továbbra is jelen van a mozaik-, a csap-
hornyos, a lamella és az ipari parketta,
ezeket a kiállítóteremben mutatják be.

2000-ben újabb termékkel próbál-
koztak, a kétrétegû parkettával. Ez
azonban nem vált be, a piac nem díjaz-
ta, ezért újabb fejlesztésbe fogtak, 2006-
ban nagy értékû beruházással svédpad-
ló gyártását indították el. A gépsor
üzembe állítása után a gyártás és az új
termék bevezetése a piacra már az
újabb generáció feladata lett Trombitás
Zoltán igazgató (2006-tól) és csapatá-

nak irányításával. Ma pedig már napi-
renden van a svédpadló újabb változa-
tának (háromrétegû) kifejlesztése.     

Farkas Imre, aki a Parkettagyár alapí-
tásának kulcsembere volt, 2008-ban 82
éves korában meghalt. 19 éven át volt a
Mátraparkett kiváló vezetõje, a beruhá-
zás elõkészítésétõl kezdve a teljesen új
termelés beindításán át, magas színvo-
nalú tevékenység kialakításával beírta
nevét az Egererdõ történetébe. Életé-
nek utolsó pár évében alkalmam volt
vele személyesen találkozni, ekkor ké-
szítettem az itt bemutatott felvételt.

Egészségi állapota ekkor már nem volt
túl jó, mégis – mint a képen látható – vidá-
man, jókedvûen mesélte el nekem életút-
ját és különös részletességgel a Parketta-
gyár történetét. László Ferenc (képen jobb-
ra), aki Kiss Imre négy éve után követte
Farkas Imrét, bensõséges jó viszonyban
volt vele, meleg hangon emlékezik elõd-
jérõl. A nyugdíjas gyárigazgató még idõs
korában sem szakította meg kapcsolatát
aktív kollégáival, rendszeresen bejárt az
üzembe, tanácsait kérték. Temetésén a
gyászoló sokaság között megjelent az
Egererdõ utóbbi 30 évének négy vezéri-
gazgatója: dr. Kovács Jenõ, Schmotzer
András, dr. Jung László és Pallagi László.

A családtagoknak megköszönöm,
hogy Farkas Imre hagyatékából átad-
ták nekem a gyár kezdeti idõszakából
megõrzött fényképeket.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök  
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Göncz Árpád a Parkettagyárban Farkas Imre temetése Mátrafüreden (2008)

Bemutatóterem

Mester és tanítványa (2004)

Parkettagyáriak egy központi értekezleten
(1986)
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NEKROLÓG

Reményfy Lászlóné
(1934–2015)

Elment közülünk Re-
ményfy Lászlóné
Zsigmond Katalin, az
elsõ Bedõ-díjas erdõ-
mérnöknõ. Volt mun-
katársainak, barátai-
nak, tisztelõinek so-
kasága és népes er-
dészcsaládja az egri
Hatvani temetõ ká-

polnájában vett tõle végsõ búcsút.
Parád-Fényespusztán született, varázsla-

tos erdei környezetben, egy neves erdészdi-
nasztia harmadik generációjának elsõ tagja-
ként. Édesapja az egykori Károlyi erdõbirto-
kon gazdálkodó Közmûvelõdési Alapítvány
erdészeként kezdte, majd az Államerdészet-
nél felülmúlhatatlan mesterfokon folytatta
szeretett hivatásának gyakorlását. Szakma-
szeretete és megkerülhetetlen példaként su-
gárzó személyisége vonzó, meggyõzõ erejé-
nek ékes bizonyítéka gyermekeinek életpá-
lya- és élettárs-választása: mindkét lánya és
veje is erdész.  Anyai nagyapja, nagybátyja
és apai nagyapja is erdész volt.  Felmenõi
valamennyien kiemelkedõen szorgalmas,
tehetséges, tisztességes emberek voltak,
akik a családon és a szakmán kívüli környe-
zetüknek is példaképül szolgáltak. 

Iskolai tanulmányait Parádsasváron,
majd Egerben végezte. Az egri Dobó István
Gimnáziumban érettségizett 1953-ban.  A
pályaválasztása egyértelmû volt, hiszen
gyermekkora óta erdésznek készült – már
akkor is, amikor az erdõmérnöki pálya ka-
puja még nem volt nyitva a lányok elõtt.
1953 õszén kezdte meg tanulmányait Sop-
ronban, ahol szorgalmas, kitûnõ tanuló volt,
akire a tanárai és hallgatótársai is mindig
számíthattak.

1958 júliusában lépett szolgálatba a pa-
rádfürdõi székhelyû Mátrai Állami Erdõgaz-
daság központjában. Itt mind szakmai, mind
emberi szempontból olyan kiváló kollégák
közé került, akik jóindulattal, barátsággal
vették körül, szinte az elsõ perctõl kezdve
feltétel nélküli bizalmukkal tüntették ki, és
egyenrangú partnernek fogadták el Õt.
Nem volt nehéz dolguk, semmit sem kellett
kockáztatniuk, nem kellett csalódástól tarta-
niuk, mert KATI (Katóka, Katka, Katika,
majd mély tisztelettel kiejtett Kati néni) a ke-
vés igaz emberek között is oly ritka fehér
holló volt, akin – mint a tiszta vízzel telt po-
háron – az elsõ rápillantással is tökéletesen
át lehetett látni. De ha akadt is valaki, akinek
nem volt a Kati szerény, de szolidan maga-
biztos megjelenésébõl, fellépésébõl és sze-
replésébõl, valamint értelmet és jóságot tük-
rözõ tekintetébõl sugárzó jelekre ráhangol-
ható antennája, annak is csak addig lehettek
kétségei és fenntartásai vele szemben, amíg
nem került vele munkakapcsolatba…

Az elsõ évben birtokpolitikus, utána er-
dõmûvelési elõadó, osztályvezetõ-helyettes,
majd mûszaki tanácsos lett. Pályáját olyan
idõben és helyen kezdte, ahol alapos, szor-
galmas munkájának hamar megmutatkozott
az eredménye. Ekkorra tehetõ a magyar er-
dõmûvelés aranykorának a kiteljesedése, va-

lamint az elõzõ, viharos évszázadban nagy
területen kialakult rontott erdõk átalakításá-
nak – a nagyarányú erdõtelepítési és fásítási
feladatok végrehajtásának, az erdõmûvelés
ún. racionalizálásának –, továbbá a táji erdõ-
mûvelésre való áttérésnek a kezdete.

Az erdõmûvelési osztályon ezeknek a
nem mindennapi, országos jelentõségû fela-
datoknak a végrehajtása során – képességei
legjavát kamatoztatva – a hivatali kötelezett-
ségeinek és hivatalos mûködési körzetének
határain messze túlterjedõ, olyan jelentõs
szerepet játszott, melynek pozitív hatása ma
is érzékelhetõ a szakma számos területén. 

A Mátra jó termõhelyein álló erdeiben a
lerabolt erdõk felújítása mellett a Hevesi
domb- és homokvidéken, de még a hegyvi-
déki erõgazdaság profiljából kilógó, kis te-
rületû ártéri erdõkben is élen járó (olykor a
„nagyoknak” is példát mutató) munkát vég-
zett – nemcsak a gyakorlat, hanem az elmé-
let terén is. 

Otthonos volt a Káli Államerdészeti Cse-
metekertet és a magtermelõ ültetvényeket
magába foglaló Szaporítóanyag-termesztõ
Üzem nagy ívû fejlesztésében, korszerûsíté-
sében és üzemeltetésében. 

Rangos helye volt az erdõmûvelés fejlesz-
tését megalapozó kiadványok (könyvek, út-
mutatók és utasítások,  köztük a táji erdõmû-
velés nagy „Zöld Könyve”) alkotói között. 

Szoros kapcsolatot tartott az erdészeti
kutatások nagy erdészgenerációjával. Köz-
remûködésével sorban létesültek munka-
területén a származási kísérletek. Kulcssze-
repe volt abban is, hogy közülük a Svédor-
szág kezdeményezésére, az IUFRO által
szervezett, a lucfenyõ teljes areáját érintõ
kísérleti területek hálózatában minden
szempontból a Mátrában lévõ Nyírjesi lett a
legsikeresebb – a tõle megszokott precíz
kivitelezésének  és fenntartásának köszön-
hetõen.

Megvolt benne a képesség és a készség,
hogy a legnehezebb feladatokat is megoldja.
Hamar felismerte, hogy a megszerzett szak-
ismeretet akkor tudja a gyakorlatba átültetni,
ha ismereteit, elgondolásait megosztja mind-
azokkal, akik a kivitelezésben részt vesznek.
Ezért rendszeresen, szervezett formában ad-
ta át tapasztalatait: betanított munkások,
szakmunkások százait oktatta/nevelte, tan-
folyamok, bemutatók, gyakorlatok sorát
szervezte és vezette.

Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy –
egy bõ emberöltõvel ezelõtt – az erdõneve-
lés korszerûsítését oly jól szolgáló jelölõver-
senyek gondolatának születésénél és haté-
kony módszerének kidolgozásánál is Õ bá-
báskodott, majd népszerûsítésével, betanítá-
sával és szervezésével is Õ fáradozott a leg-
többet.  

Munkaidejének jelentõs részét szánta ar-
ra, hogy nehéz idõjárási és terepviszonyok
között is eljutott minden munkásbrigádhoz,
minden erdészkerületbe és szinte személyre
szólóan adta át ismereteit. Tanított szíves
szóval és szerény példamutatással szakmát
és szeretetet a kezdõ munkástól az ifjú mér-
nökön át az érett felnõttekig mindenkit, s
ebbõl az iskolából elszármazott nagyon sok
kollégának lett tisztes szakmai karrier az
osztályrésze. 

Az elsõ és egyetlen munkahelyérõl 1991.
január 1-jén ment nyugdíjba, de 1993 õszétõl
még hét éven keresztül dolgozott az Egri Ál-
lami Erdészeti Szolgálatnál, a kárpótlási
ügyekkel foglalkozott.

A hivatalos munkaviszonyából fakadó
kötelezettségeinek – mind idõráfordítás,
mind eredményesség tekintetében – látvá-
nyos, folyamatos túlteljesítése mellett is min-
dig volt ideje és energiája az élete végéig tar-
tó önkéntes (szakmai/egyesületi) munkára
(OEE/PSH), illetve a rászorulókat támogató,
rendszeres karitatív tevékenységre (KARI-
TÁSZ). Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1955 óta aktív tagja volt: Parádfürdõn, majd
Mátrafüreden a Helyi Csoport, késõbb az Er-
dõmûvelési Szakosztály titkáraként tevé-
kenykedett. 

Munkáját 1991-ben Bedõ Albert-emléké-
remmel, miniszteri dicsérettel és három al-
kalommal Kiváló Munkáért miniszteri kitün-
tetéssel ismerték el. A Pro Silva Hungariának
az alapítása óta a legodaadóbb és legered-
ményesebb támogatója volt. 

A három generáció szakmai tapasztalatait
hasznosító, gyarapító munkájának mégis ta-
lán az a legnagyobb elismerése, hogy erdõ-
mérnök férjével együtt felnevelt mindkét
gyermeke és négy unokája közül három is
ezt a pályát választotta.

Varga Béla

Bajtel Péter
(1968–2015)

Döbbenten fogadtuk
a hírt szeptember 1-
jén délután. Kollé-
gánk, barátunk, Bajtel
Péter tragikus körül-
mények között el-
hunyt. Péter 1968. au-
gusztus 10-én szüle-
tett Sátoraljaújhelyen.
Az általános iskolát

szülõfalujában, Pálházán járta ki, majd utána
Egerbe került, ahol 1986-ban végzett a Dobó
István Gimnázium és Erdészeti Szakközépis-
kolában. Még abban az évben munkába állt
az ÉSZAKERDÕ Zrt. jogelõdjénél erdészgya-
kornokként. Két évvel késõbb kerületvezetõ
erdész lett elõbb a Kõkapu feletti (Borzás -
Szõlõbokor-bérc), majd a kovácsvágási-mi-
kóházi kerületben. Az Országos Erdészeti
Egyesület Sárospataki Helyi Csoportjának
1990-tõl volt fáradhatatlan tagja.

Egy olyan embertõl kellett búcsúznunk,
aki mindennapi munkáját csendes szorga-
lommal, odaadóan, becsülettel végezte. Aki
jól ismerte, tudja, hogy Péternek nem csak
hivatása, hanem élete volt az erdõ. Szinte
nem volt olyan nap – legyen az hétvége,
vagy ünnepnap –, hogy ne járta volna a ke-
rületét. Nem volt olyan kérés, amit ne telje-
sített volna azonnal – akár a téli zord hideg-
ben vagy a nyári hõségben.

Munkásságát dicsérik azok a gyönyörû
fiatalosok, amiket számtalan, tanulmányút-
jukon hozzánk érkezõ csoportnak bemutat-
tunk.

Legkedvesebb helyei, a Cserép-tó, Bá-
nya-bérc, Hallgató, Mogyorós és a Fekete-
hegy örökké õrzik emlékét. Mint ahogy
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megõrizzük emlékét mi is, munkatársai, kol-
légái, barátai. Nem felejtjük el, hiszen Bajtel
Péter mindig tagja marad az ÉSZAKERDÕ
nagy családjának.

Szeptember 11-én, egyenruhás kollégák
sorfala között kísértük utolsó útjára a pálhá-
zi temetõben.

Paulo Coelho, brazil író így fogalmazott:
„Falevél vagyok, aki szerette a napot és a
holdat (…) és soha senki nem szólt, hogy tél
is létezik a világon. Ezek a levelek éltek és vi-
rultak, amíg lehetett, aztán egy napon meg-
sárgultak, és a fa megvált tõlük. Nem úgy
búcsúzott el tõlük, hogy viszontlátásra, ha-
nem úgy, hogy Isten veletek…”

Péter, Isten veled! Nyugodj békében!
Buday Péter

Matyasovszky András
(1946–2015)

A Bakony szívében,
erdõk ölelésében,
Bakonybélben szüle-
tett. Szakmai tanul-
mányait a soproni
Roth Gyula Erdészeti
Technikumban vé-
gezte. Pályaválasztá-
sa érthetõ: erdõvel,
fával dolgozó család

legkisebb, negyedik gyermekeként látta
meg a napvilágot. Az erdésztechnikusi okle-
velet 1966-ban szerezte meg jó ered-
ménnyel. A katonai szolgálat letöltése után
1969-ben a Magas-Bakonyi Erdõgazdaság
Bakonybéli Erdészeténél kezdte szakmai
munkáját beosztottként, majd rövid idõ után
kerületvezetõ erdész lett.

1971–1985 között üzemtervezõként (erdõ-
tervezõként) dolgozott a MÉM Veszprémi Ál-
lami Erdõrendezõség Üzemtervezési Kiren-
deltségnél és annak jogutódjánál. Munkája ki-
emelkedõen értékes volt, mert az erdõleírást
és a tervezést a gyakorlat oldaláról közelítette
meg, és ezzel segítette az üzemterv felhaszná-
lóit. 1985-tõl a Veszprémi Erdõfelügyelõségen
és jogutódjainál egészen nyugdíjba vonulásá-
ig erdõfelügyelõ volt, sõt még utána két évig
felügyelõi munkakörben dolgozott. A terme-
lõszövetkezeti, majd a magán-erdõgazdálko-
dókat felügyelte. A tulajdonváltás idõszaká-
ban felügyeleti területén a gazdálkodás folya-
matosságát és szakszerûségét igyekezett biz-
tosítani. A rendkívül kedvezõtlen termõhelyi
adottságú, de közjóléti és védelmi szempont-
ból kiemelten fontos Balaton-felvidéki és ke-
let-bakonyi magánerdõkben meghatározó
szerepe volt az erdõgazdálkodás megindításá-
ban. Türelmével, pontosságával, gyakorlatias
tanácsaival, kikezdhetetlen becsületességével
a felügyeleti területén mûködõ erdõgazdálko-
dók és szakirányító erdészek feltétlen bizal-
mát és tiszteletét élvezte.

Nyugdíjasként térségünk legnagyobb
magán-erdõgazdálkodójánál, az Ihartû 2000
Kft.-nél dolgozott és Veszprém város erdeit
is szakirányította. A mindmáig nehéz hely-
zetben lévõ magán-erdõgazdálkodást szak-
mai tapasztalatával támogatta egészen
egészsége megromlásáig.

Az OEE helyi csoport rendezvényeink-
nek elmaradhatatlan résztvevõje, esetenként

szervezõje volt, hat évig gazdasági felelõs-
ként is segítette az egyesületi munkát.

Munkáját, emberségét, közvetlen, barát-
ságos és segítõkész magatartását, példás ma-
gánéletét megbecsülés övezte, mely kitünte-
tésekben is megnyilvánult: kétszer részesült
Kiváló Dolgozó kitüntetésben, egyesületi
munkájáért 1998-ban elismerõ oklevelet ka-
pott, egész életmûvéért 2008-ban Decrett Jó-
zsef Emlékérmet adományozott neki az
egyesület szakközönsége. Élete jutalma volt,
hogy unokái fejlõdését, növekedését gon-
doskodással és nagy szeretettel kísérhette.

Élete nehézségeit és hosszan tartó, súlyos
betegségét nagy lelkierõvel és méltósággal,
végig reménykedve viselte. Végül legyûrte
Õt a kór és mi mindnyájan, családja, barátai,
kollégái, munkatársai szomorú szívvel kísér-
tük õt utolsó útjára a veszprémi Vámosi úti
temetõbe 2015. szeptember 29-én. A szemé-
lyiségébõl mindvégig sugárzó helytállás és
töretlen remény példa mindenki számára,
aki ismerte. A sírjánál felolvasott Szent Ágos-
ton imája szavaival üzent mindnyájunknak: „
A halál nem jelent semmit. Csupán átmen-
tem a másik oldalra. Az maradtam, aki va-
gyok, és te is önmagad vagy.”

Bús Mária

Barcsay László
(1931–2015)

Május 14-én meghalt
dr. Barcsay László gyé-
mántdiplomás erdõ-
mérnök, Berettyóújfa-
lu díszpolgára. 1931-
ben született Berettyó-
újfalun. Édesapja járás-
bíró, majd járásbírósá-
gi elnök volt, édesany-
ja tanárnõ. Fiatal évei-

nek meghatározó élménye volt a cserkészet. A
cserkésztáborokban ismerkedett meg a termé-
szettel, az Alfölddel, az erdélyi hegyekkel, az
erdõkkel. Pályaválasztását is ezek az élmé-
nyek határozták meg. Olyan egyetemet kere-
sett, ahol a természettel és az építészettel is
foglalkozhat. Ezt a Mûszaki Egyetem soproni
Erdõmérnöki Karán találta meg, ahova sikeres
felvételi vizsga után 1949 szeptemberében irat-
kozott be. Erdõmérnöki diplomáját 1953 de-
cemberében vehette át.  1954-1956 között az
Erdõkémia Vállalat tolmácsi falepárló üzemé-
nek mérnöke volt. 1956-1958-ban az ÉM Sop-
roni Tervezõ Iroda tervezõje. 1958 és 1972 kö-
zött az ERDÕTERV építész- és szerkezetterve-
zõjeként 102 erdészeti létesítmény tervezésé-
ben vett részt. Ebben az idõszakban tervezhet-
te meg a telki-i kormány-vadászházat, amely
akkor az ország egyetlen, állami fogadásra al-

kalmas vadászháza volt. 1973-1974-ben a Pest-
megyei Beruházási Vállalat létesítményi fõ-
mérnöke. Munkássága szerepel az 1978-ban
kiadott Modern Építészeti Lexikonban. 1974-
tõl 1991-es nyugdíjba vonulásáig a természet-
védelemben dolgozott. Az Országos Termé-
szetvédelmi Hivatal és jogutódainak fõépíté-
sze, osztályvezetõje, majd minisztériumi taná-
csosa volt. 1985-ben Sopronban mûszaki dok-
tori címet szerzett. Jelentõs szakirodalmi tevé-
kenységet végzett: 28 erdészeti, 38 természet-
védelmi, 20 helytörténeti és hadtörténeti tár-
gyú írása jelent meg. Hobbija volt a hadtörté-
net és az ólomkatonák készítése, amelyben a
teljes hûségre törekedett. Két barátjával törté-
nelmi maketteket, diorámákat készítettek.
Munkáik jelenleg az egri Vármúzeumban, az
Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban és a
Bihari Múzeumban vannak. 1989-ben részt
vett a cserkészet újjá szervezésében. Cserkész-
kiállítást szervezett a Bihari Múzeumban. Ez al-
kalommal a Múzeumnak ajándékozta gazdag
szakkönyvtárát és cserkész emléktárgyait, há-
zát és természetvédetté nyilvánított kertjét. Iga-
zi lokálpatrióta volt. Budapesten lakott, de Bi-
hartól sohasem szakadt el. Rendszeresen ha-
zalátogatott, és gondosan ápolta kertjét. Be-
rettyóújfalu 2008-ban díszpolgárrá avatta. Vég-
akarata szerint hamvait szülõvárosában helye-
zik végsõ nyugalomra. Búcsúztatása 2015. jú-
nius 10-én volt a Buda-hegyvidéki református
templomban. Évfolyamtársai és egykori mun-
katársai nevében Keszthelyi István, szülõváro-
sa nevében Muraközi István polgármester bú-
csúztatta. 

Keszthelyi István

Czók Gyula 
(1955–2015) 

Búcsúzunk Czók
Gyulától, erdész, va-
dász barátunktól, a
Gróf Károlyi István va-
dásztársaság vadász-
mesterétõl. Életének
állomásai Pusztafalu-
tól, szeretett szülõfalu-
jától Eger, Hódmezõ-
vásárhely érintésével

visszakanyarodtak Pálházára, Hegyközbe.
Életében az erdõ, a vadászat, a fával és a vad-
dal való foglalatosság meghatározó volt. A va-
dászat gyermekkorától élete végéig tartott.
Sok erdõzúgás, a természet szeretete, a mes-
terfokon ûzött erdész- és vadászszakma, amit
hobbiként is ûzött, ritka szerencseként adatott
meg neki. Legfontosabb vadászpagonyai,
ahová rendszeresen és szívesen járt vadászni:
Pusztafalu: Tilalmas, Melleszke, Bükkfás-
hegy, Órita, Tolvajhegy; Mikóháza körzete:
Feketehegy, Debra, Vizesvölgy, Szicsok,
Radványvölgy; Vílypuszta: Pártély, Tuzinka,
Dobonya, Kotormány.

Kiváló humor, nagy életkedv jellemezte.
A társasvadászatok során a hátizsákjából
elõvett, sok gyógyfûbõl készült tea hiányoz-
ni fog. Nyugodtsága példaértékû volt a va-
dászatokon. A vadászavatás utolsó sora így
szól: „Mindig legyél barátot, bort és nõt sze-
retõ!” Te így éltél! A mi szívünkben is örök-
ké élni fogsz! Nyugodj békében!

Godzsák Tibor



Gyermekkorom karácsonyainak egyik legszebb emléke a
betlehemnézés volt. Édesanyám nagy körültekintéssel ter-
vezte és szervezte a pécsi templomokban. Visszagondolva,

a családtagok közül engem érdekelhetett legjobban a betlehemné-
zés, mert mindig örömmel és elsõ szóra voltam kész az indulásra. 

A legszebb betlehem Pécsett a „barátok templomában” volt. Ka-
rácsonykor az oltár elé építették a barlangistállót. Az alakok vala-
mivel kisebbek voltak, mint élõben. Nagyon jól emlékszem a pász-
torok között álló „látó” emberre, aki kezét a szeme elé emelve kém-
lelte a csillagokat. Az erdõt kis fenyõfák és nagy cserepes növények
alkották. A gyermeki fantáziát megmozgató csodaszép betlehemet
többször kellett megnézni. Karácsonykor a kisded a jászolban fe-
küdt, aprószentekkor a kétéves Jézust édesanyja az ölében tartotta.
Végül megérkeztek a háromki-
rályok is tevén, elefánton, kísé-
rettel és az ajándékaikkal. 

A ferenceseknél évszázado-
kon át nagy hagyománya volt a
mûhelyeknek, ahol ügyes aszta-
los, szabó, cipész, szobrász, fes-
tõ, aranyozó, ötvös mestersé-
gekhez értõ fráterek dolgoztak.
A pécsi rendházban 1929-ben
alapították a Szent József mû-
helyt oltárépítõ és javító mun-
kákra. A mûhely már az alapí-
tást követõen sok munkát ka-
pott. Pécs, Mohács, Jászberény,
Szigetvár, Szeged kolostoraiban
szépültek és épültek az oltárok
a „ferences barokk” remekei. 1936-ban a tartományfõnök adott
megbízást a frátereknek egy nagyon szép betlehem elkészítésére.
Gondos tervezés és olaszországi tanulmányút után kezdték el a nagy
munkát. 1940 karácsonyára elkészült a Szent Család siklósi fûzfá-
ból. A többi szobrot a mohácsi György-sziget fûz és nyár fáiból fa-
ragták. A fráterek közül Krizsó testvér hatalmas erejével tûnt ki,
akinek a súlyos faanyagok emelése, cipelése nem okozott gondot.
1941 karácsonyának éjféli miséjére készült el a remekmû, a pécsi-
ek legnagyobb örömére. Ez az öröm sajnos nem tartott sokáig, mert
1950. június 10-én megtörtént a szerzetesek szétszórattatása: a fe-
rences kolostort is bezárták. A mûhely megszûnt, és még a munkás-
testvéreket, a frátereket is elvitték. 

Egyszer a sekrestyés megkért, hogy jöjjek segíteni a szobrok ki-
helyezésénél. Elmondta azt is, hogy csak egy nagy, 5-6 méteres fe-
nyõ lesz a háttérben, de sajnos nem kapott megfelelõt. Rögtön
eszembe jutottak a Palotás Karcsitól kapott jegenyefenyõk, mintha
csak erre az alkalomra vártak volna.

A karácsonyfák közül nekem mindig az igazi „Tannenbaum”, a
jegenyefenyõ tetszett. A Keleti-Mecsekben a nyárádi kunyhó mellet-
ti karácsonyfakertben voltak jegenyefenyõk, de egyszer elfogytak.
Sopronból kértem magot, a magok kikeltek, de egy vakond kitúrta az
összest. Csemetét nem sikerült szereznem, de végül megtudtam,
hogy Palotás Karcsinak van a híres csemetekertjében Sellyén, az Or-
mánságban. Karcsi, szokásához híven, hímezett- hámozott, sok kifo-
gást mondott: a csemeték nagyon kicsik, nem is szépek, kevés is
van, lassan nõnek, szóval nem is érdemes elültetni õket. Hosszas rá-
beszélés után megengedte, hogy megnézzem azokat a kertben. Két
sorban voltak, valóban kicsik, évi növekedésük alig volt, egyszóval
a „guggolásos” életszakaszukat töltötték a legnagyobb nyugalomban.
Végül Karcsi megkérdezte, hányat szeretnék. Rávágtam, hogy 25-öt,

ezt azonnal megfelezte 12-re.
Hozta az ásót, kiemeltük, és
pontosan leszámolta a 12-t, és
lelkemre kötötte, hogy a lehetõ
leggondosabban ültessem el, és
kezeljem õket. Ezt olyan ponto-
san betartottam, hogy a fákból
saját részre sohasem vágtam ki
egyet sem. A fenyõk közben
megnõttek, és a legnagyobb már
6-7 méteres volt, amikor a sek-
restyés kérését meghallottam.
Nagy volt az öröme, amikor
másnap barátaim segítségével
levittük a szép, nagy fát, 

Most már részletesen beszá-
molhatok Palotás Karcsinak,

aki az égbõl figyeli nyugdíjas pályafutásunkat, a 12 jegenyefenyõ
sorsáról. 11 megeredt, s mivel sajnáltam levágni õket, hatalmas
fákká nõttek. Két méter magasságában évente egyet-egyet levágtam
közülük, melyek Pécs legszebb betlehemének lettek a díszei vagy
20 éven keresztül. Mire végigértem a 11-en, az elsõ addigra szép
„kandeláberes” hajtást hozott, és kezdõdhetett a második futam. 

A szobrokat idõközben az önként jelentkezõ mûvészek elkezdték
újrafesteni. Sokéves gondos munka után az összes szobrot felújítot-
ták. Újra eredeti szépségében látható a betlehem, de a barlang és
az angyalok serege nélkül, és más elrendezésben, mint ahogy an-
nak idején a fráterek felállították. 

Ez a pécsi ferences betlehem története, amelyrõl sokáig hallani
sem lehetett. A betlehemet látva mindig emlékezzünk a munkás-
szerzetesekre, a fráterekre, akik az „ora et labora” szellemiségében
ezt a csodaszép betlehemet faragták a Teremtõnk dicsõségére.

DDrr..  TTóótthh  AAllaaddáárr
ny. erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesület 
és az Erdészeti Lapok Szerkesztôsége 

ezúton kíván minden tagtársnak és olvasónak 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Esztendôt!

A pécsi ferences betlehem
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A Lapok utóbbi három évének egyik legkitartóbb – már-már
mondhatjuk állandósult – rovata, az „Értékeink erdeink mélyén”,
immár a 35. cikkét publikálja, 2012. októberi elsõ bemutatkozá-
sa óta. Talán nem öncélú felidézni az elsõ néhány publikálás ele-
jén megjelent felvezetõ szöveg néhány lényeges mondatát. 

„Új rovatunkban megjelenõ cikkeink erdeink természeti,
gazdasági értékein túl, e másfajta, rejtõzködõbb dimenzió
értékei közt igyekszik az Olvasót kalauzolni. S mint látni fog-
juk, sok esetben valóban nem túlzás, a magyar erdõk mélyé-
re kell bújnunk e csodák megismeréséhez.”

Eddig majd három tucat alkalommal derítettük fel közösen
erdeink másfajta dimenzióit, kolostorromokat, várakat, templo-
mokat, földtani képzõdményeket, botanikai, helytörténeti,
néprajzi értékeket és a mögöttük mindig ott húzó-
dó rég volt korok emberi alakjait, õseinket. 

S néhány alkalommal a kevésbé kéz-
zel fogható, nehezen körvonalazható,
nem köznapi értelemben tárgyiasu-
ló erdei értékeinket is górcsõ alá
vettük. Mert fontosak, s mert né-
ha úgy érzem, elrohanunk e
vagyonleltárakba nem sorol-
ható, adattáblákban nem sze-
repeltethetõ erdei dimenziók
mellett. 

Be kell vallanom a fenti cí-
met a mára szinte elfeledett
realista magyar írótól, költõtõl,
publicistától, Bertha Bulcsútól
vettem kölcsön. Szabados Ta-
más honismereti filmsorozatában
ezzel a címmel mutatja be gyerek-
korának helyszínét, a Balaton-felvidé-
ki tanúhegyek varázsos világát. S ebben
a kisfilmben fogalmazza meg, hogy mennyi
energiájába, fáradozásába került innen mindená-
ron feljutni a fõváros zajos, nyüzsgõ forgatagába, majd újabb
két évtizednyi erõfeszítésbe, hogy visszamenekülhessen on-
nan. Mert az otthon beszédes csendje hazahívta.

Az erdészek számára, én úgy hiszem, az erdõ élõ csendje
mindig hazahívó üzenet. Érdekes ennek a csendnek a sokszí-
nûsége, szinte végtelen változatossága. Erdeink ezerféle ne-
sze, természetes zaja keveredik össze benne, mint a festõk
palettáján a színek. S mégis e változatos hanghullámok eggyé
válva az erdõk csendjét alkotják. Legyen az a feltörõ források
halk csobogása, a szél által felkavart avartakaró finom zizegé-
se, a lehulló hópelyhek halk rezgése, a kibomló lombkoro-
nák harsogó susogása, vagy a völgyek mélyén futó köves pa-
takok zubogása.

Vajon felmérte-e már valaki, hogy milyen értéke van e
csendnek, fõleg korunk idegbajosan túlterhelt, kapkodó világá-
ban, ahol a szinte állandó ingerektõl stimulált emberi idegsej-

tek vég nélküli rezgésben élik mindennapjaikat.
Pedig nem erre teremtettünk, s ez látszik is az

egészségügyi, halálozási statisztikákon. 
Mekkora regenerációs értéke van
az erdõ csendjének az ember

számára? Mekkora kincset jelent
számunkra, hogy vannak még
„csendrezervátumok”, ahol a
durva mesterséges zajok nem
törhetnek ránk, nem rontanak
be az életünkbe?  

Erdeink mélyét járva át-
érezhetõ ennek a rejtõzködõ
dimenziónak a felmérhetetlen

értékessége. Különösen most,
a már-már mindennapi rutinná

váló karácsonyi rohanásban,
amit kissé keserû vállvonogatás

mellett „ünnepi készülõdésnek”
szeretünk aposztrofálni. 
Minden olvasónak, egyesületi tagtárs-

nak, kollégának õszintén kívánom, hogy e
készülõdés közben találjon lehetõséget, idõt meg-

hallgatni téli erdeink valódi belsõ csendjét. Mert az Ünnep át-
éléséhez az bennünk is ott kell, hogy legyen.

Szöveg és kép: Nagy László 

A csend bennünk van...A csend bennünk van...
A folyóirat

szerkesztõ is
ember. Talán elsõre kis-

sé meglepõ, mégis tényszerû e
megállapítás. És mint e biológiai faj sa-

játos viselkedésjegyeit hordozó egyed, idõnként
– fõleg az év végi ünnepek környékén beköszöntõ várva

várt meglassulás pillanataiban – szeret visszanézni a közelmúltba,
hátratekinteni az eltelt idõszakokra. Ráadásul a jubileumok korszakát

éljük, decemberi lapszámunk fõ tartalmi vezérfonala is ebbe az irányba fut. 



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2015-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették
az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Megszavazta az Országgyûlés a
vadászati törvény módosítását 

A tájegységi vadgazdálkodás 
szabályait teremtették meg 

A tájegységi vadgazdálkodás szabályait
teremti meg az Országgyûlés által elfo-
gadott, a vad védelmével, a vadgazdál-
kodással, valamint a vadászattal össze-
függõ törvények módosítása. A jogsza-
bály rendelkezik arról, hogy tájegysé-
genként egy fõvadászt kell kijelölni; bõ-
víti a tiltott vadászati eszközök körét;
létrehozza az Országos Trófeabíráló
Testületet; valamint változtat a vadkárra
vonatkozó szabályokon. A parlament
147 igen, 8 nem szavazattal, 32 tartózko-
dás mellett fogadta el a jogszabályt.

Forrás: MTI, NAK
Részletesen: http://www.oee.hu/hirek/agaza-

ti-szakmai/vadaszati_torveny_modositas_sza-

vazas



Az Állami Számvevõszék vizs-
gálata az állami tulajdonú erdõ-
gazdaságok vagyonkezelésérõl

Sajtótájékoztató az ÁSZ jelentés 
részleteirõl

Az ÁSZ november 17-én sajtótájékozta-
tón mutatta be az állami tulajdonban álló
erdõgazdasági társaságok vagyongazdál-
kodási tevékenységének ellenõrzése so-
rán lefolytatott vizsgálat jelentésének
összefoglaló eredményeit. Az ÁSZ a tár-
saságok 2009. és 2014. elsõ féléve közöt-
ti vagyongazdálkodásának, vagyonérték-

megõrzõ és vagyongyarapítási tevékeny-
ségének szabályszerûségét értékelte. A
szervezet 12 állami erdõgazdaságnál fe-
jezte be a kérdéskör átvilágítását, a to-
vábbi 10 érintett állami társaságnál még
folyik a vizsgálat. Az ÁSZ megállapításait,
javaslatait Domokos László a Számvevõ-
szék elnöke és Makkai Mária felügyeleti
vezetõ részletezte. Az Országgyûlés pénz-
ügyi-gazdasági ellenõrzõ szerve szerint
az állami erdõgazdaságok vagyonnyil-
vántartása nem felel meg a jogszabály-
ban foglaltaknak, a vagyonkezelési szer-
zõdéseik nem támogatják a vagyongaz-
dálkodási feladatok átlátható végrehajtá-
sát, valamint a szabályszerû vagyongaz-
dálkodást. Az ÁSZ elnöke szerint az álla-
mi vagyon tulajdonosi joggyakorlásának
évek óta fennálló problémája, hogy a va-
gyon-nyilvántartási adatok nem megbíz-
hatóak, és nem teljes körûek.

Forrás: ÁSZ, MTI
Részletesen: http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/asz_allami_erdogazdasagok_vizsgalat



FM közlemény az erdõgazdasá-
gokról szóló ÁSZ jelentés 

kapcsán
A minisztérium reagálása a Számve-

võszék megállapításai nyomán
Az Állami Számvevõszék által vizsgált
2009 januárjától 2014 júniusáig terjedõ
idõszakban nem a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium (FM) volt a tulajdonosi
joggyakorló. Az állami erdészeti társa-

ságok az erdõtörvényben foglaltakból
következõen a fenntartható erdõ érdeké-
ben gyarapítják az erdõvagyont, teljesítik
a közjóléti feladataikat, több ezer, az al-
vállalkozói körbe bevont kisvállalkozók-
kal együtt több tízezer munkahelyet tarta-
nak fenn, hozzájárulnak a vidék fejlõdé-
séhez, a regionális törekvésekhez. Az er-
dészeti társaságok részt vállalnak a közjó-
léti feladatok ellátásában, a társadalom
számára a „nyitott erdõ” megvalósításá-
ban a szociális tûzifa programban és a re-
zsicsökkentésben. Az állami erdészeti tár-
saságok nyereségesen gazdálkodnak. Az
FM folyamatosan végzi az állami erdésze-
ti társaságok gazdálkodásának felügyele-
tét is, jogkörébõl adódóan szakmai irány-
mutatásokat, szabályzatokat, utasításokat
ad ki, feladatokat szab számukra.

Forrás: FM Sajtóiroda
Részletesen: http://www.oee.hu/hirek/agaza-

ti-szakmai/fm_kozlemeny_asz_jelentes



Módosult az erdõgazdálkodási
és az erdõvédelmi bírság mér-

tékének kiszámítása 
Megjelent a vonatkozó

342/2015.(XI.11.) kormányrendelet
2015. november 11-én jelent meg az er-
dõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság
mértékérõl és kiszámításának módjáról
szóló 143/2009. (VII. 6.) Kormányrende-
letet módosító, a Magyar Közlöny 170.
számában közreadott 342/2015.(XI.11.)
Kormányrendelet.

Forrás: MK
Részletesen: http://www.oee.hu/ hi-

rek/agazati-szakmai/erdove-

delmi_



Az egyetlen dolog, amit jobb kapni, mint adni!
A Mikulást nem kell bemutatni senkinek. Évről évre ajándékok millióit osztja szét. Lelkiismeretesen teszi a munkáját, 
örömmel okoz meglepetést. De vajon milyen ajándéknak örülne maga a Mikulás? Természetesen egy STIHL 
motorfűrésznek, azaz az egyetlen dolognak, amit jobb kapni, mint adni. Egy STIHL fűrésszel könnyen barkácsolhat  
új szánt magának és rendben tarthatja a rénszarvasok karámját. Jó egy ilyen eszköz a tűzifa darabolásához is  
a kandallóba, persze begyújtani csak azután szabad, ha már távozott a kéményen. Egyszóval a STIHL fűrészek erejét és 
megbízhatóságát a Mikulás is felismerte, ezért használja már hosszú hosszú esztendők óta. És ott lesz vele a jövőben is.

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Keresse a STIHL termékeket  
a honlapunkon és szakkereskedésekben!

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
stihlnemzedekek.hu • stihl.hu

STIHL MS 661 motorfűrész
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