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ERDÉSZ SZEMMEL

Elmondhatjuk, hogy begyógyult a 3-4
évszázados seb a Misina alatti hegyol-
dalban, és befejezõdött a török idõben
keletkezett kopárok újratelepítése a
Mecseken.

A hódoltság idejében a törökök kímélet-
len módon, a balkáni és kis-ázsiai ha-
gyományok szerint legeltették a juh- és
kecskenyájakat a városi erdõkben. A fel-
tételek, a város közelsége és a források
kedveztek ennek, a Tettye remek itatási
helynek bizonyult. Az eredmény pedig
nem maradt el, a hódoltság végére a Mi-
sina déli oldala kopár lett. Két évszázad-
nak kellett eltelnie, amíg a város anyagi-
lag is megerõsödött annyira, hogy er-
dész elõdeink elkezdhették a kopárok
újratelepítését a 19. század végén.

A kopárok történetét elõször diákko-
romban hallottam egy ismerõs öreg állat-
orvostól, aki világosan látta az összefüg-
gést a városi erdõk és a törökök legelte-
tése között. Megmutatta a tettyei gödrös
ültetést, ahová a talajt vödörben hordták,
és a misinai soros fenyõmagvetés helyét.
Ezután kíváncsian figyeltem a kis fekete-
fenyõket, az eltelt hat évtized alatt pedig
szemem elõtt történtek a változások. 

Akkor az Irma út mellett, az Ilonka-pi-
henõ körül és a kõbánya felett már kö-
zépkorú feketefenyvesek fejlõdtek. A szik-
lás helyekre ültetett kis fenyõk pedig egy
ideig csak „guggoltak”, vagyis megka-
paszkodtak, mielõtt lassan fejlõdésnek
indultak. Sokan gondolták, hogy ezek a
kis fenyõk semmire sem mennek.

A feketefenyõ igazi haszna nem a fa-
anyaga, hanem a szárazságtûrése,
amely alkalmassá teszi a kopárfásításra.
Fája a levegõn nem tartós, durva szöve-
tû, így csak korlátozottan hasznosítha-
tó, bányafának vagy víz alatti cölöpö-
zésre. A kopárra telepített feketefenyõk
alatt a gyors humusz- és talajképzõdés
hatására természetes úton megindulhat
az eredeti növénytársulás, a molyhos

tölgyes, virágos kõrises karsztbokorer-
dõ visszatelepülése.

Szakmai elõdeink remek munkát vé-
geztek, elkezdték a kopárfásítást, amely-
nek a vége akkor nem is látszott. Az erdé-
szek munkája ilyen, nagy hittel elkezdik,
és az eredményét majd az utódok látják. 

Az egykori Pécs Szabad Királyi Város
erdei 1945 után állami tulajdonba kerül-
tek, és két kezelõ kapta meg gazdálkodás-
ra. Az északi részt a Mecseki Állami Erdõ-
gazdaság és jogutódai, a déli száraz részt a
városi tanács és jogutódai kezelik ma is. A
határ nagy vonalakban Dömörkapu – Mi-
sina – Tubes – Lapis – Remeterét – Szent-
kút vonalában húzódik. A határ a Rotary
utat is kettévágja, így a tanösvényt a két
gazdálkodó külön-külön létesítette.

Az utolsó évtized száraz idõjárása
miatt és azzal, hogy az elsõ kopárfásítá-
si idõben ültetett feketefenyõk napjaink-
ra elérték a véghasználati kort, elkezdõ-
dött a feketefenyõk betegeskedése, las-
sú pusztulása. Másodlagos károsítók-
ként megjelentek a gombák és a rova-
rok is. Gyógyítani, megmenteni nem le-
het a fákat, inkább örülni kell, hogy a
fenyõk védelmében visszatelepült az
eredeti molyhos tölgyes. 

A száradó feketefenyõk kitermelését
szálanként, kis és nagy csoportokban a
jelenlegi kezelõ, a BIOKOM idõt, pénzt,
munkát nem kímélve, mintaszerûen
végzi, úgy, hogy a megtelepült molyhos
tölgyes ne károsodjon. 

Az idõt nem lehet megállítani, ahogy a
népi mondás tartja, „a mór megtette kö-

telességét, a mór mehet”. A régi kopárok
helyét nem lehet újból feketefenyõvel fel-
újítani, mert a molyhos tölgyes állomány
már elnyomná a feketefenyõt. 

Pécsett nemzedékek nõttek fel, hogy
szemük megszokta a fenyvesek látvá-
nyát, amelyet most felvált az eredeti
molyhos tölgyes. Ezért az erdészek fela-
data, hogy az új helyzethez igazodva a
lombos faállományba az utak mellé, a
tisztásokra minél több fenyõt ültesse-
nek szálanként, emlékezve a nagy erõ-
feszítések árán megvalósult eredmé-
nyes kopárfásításra. Jó hír, hogy a vá-
rosban és az erdõben sok aleppói fe-
nyõt ültettek el az utóbbi idõben.

Az erdõgazdaság által kezelt terüle-
teken egészen más faállományok ne-
velkednek, így a szakmai feladatok is
mások. A sarjeredetû kocsánytalan-
tölgy-állomány természetes felújítását
kell kíméletesen elvégezni.

A kopár hegyoldalakban sok a ked-
vezõ kilátási hely. A sikeres újraerdõsí-
tés után, a faállomány növekedésével a
kilátás szûkül, mert a helyeket benövi
az erdõ. A megmaradt három legszebb
kilátóhelynél – Pécs városa felett –, az
Ilonka-pihenõnél, a Hotel Kikeletnél és
a Francia-emlékmûnél úgy kell az erdé-
szeknek a munkájukat végezni, hogy a
változást a kirándulók észre se vegyék. 

A Misina-Tubes vonulat Jakab-hegy
felõli oldalán a faállományt a szerb
megszállás alatt (1918–1921) kivágták.
A 30-as években megépült Rotary út
ezen részérõl gyönyörû kilátás nyílott a
városra és a környezõ szõlõkre. A moly-
hos tölgyes nagyon nehezen és lassan
újult meg és egy évszázad alatt, napjaink-
ra nõtt akkorára, hogy a kilátást szinte
mindenütt eltakarja. Aki úgy ismerte
meg a körsétányt, hogy fiatalos volt
mellette, annak hiányzik a látvány. A
sokak látogatta helyeken célszerû, ha
az erdészek kialakítanak néhány kilátó-
helyet és azokat állandóan gondozzák,
hogy az erdõ ne hódítsa vissza.

Dr. Tóth Aladár
okl. erdõmérnök

Kopárok a Mecseken
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség és az Ellenõrzõ Bizott-
ság megjelent tagjait, dr. Kosztka Miklós
DB elnököt és az érdeklõdõ tagokat.
Megállapította, hogy 56 fõvel a küldött-
gyûlés határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt,
hitelesítõknek Iványi Ákost és Kovács
Andrást, a Szavazatszedõ Bizottság el-
nökének Sere Ferencet, tagjainak Für
Tamást és Ladányi Rolandot javasolta,
akiket a küldöttgyûlés egyhangúan el-
fogadott. Ezután ismertette a napiren-
det, melyet a küldöttek tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette elõter-
jesztését az Örökös Tagsági Díszoklevél
kitüntetésre. Dr. Kosztka Miklós, a Díj
Bizottság elnöke beszámolt a 2016. évi
egyesületi kitüntetések jelölési folya-
matáról és a Díj Bizottság ezzel kapcso-
latos munkájáról. Az elnökség a Díj Bi-
zottság egyetértésével a 2016-os évben
javasolja, hogy az Elismerõ Oklevél ki-
tüntetésbõl a jubileumi évre tekintettel,
a határon túli szakmai kapcsolatokat ki-
emelkedõ módon szervezõ kollégák
munkáját elismerve, kivételesen 22 da-
rabot adományozzon a küldöttgyûlés.

1./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2016-ben a jubileumi évre való
tekintettel kivételesen 22 Elisme-
rõ Oklevél kitüntetést adomá-
nyoz.

A szavazáson jelen van 56 fõ
küldött. Szavazatok: 56 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen megkezdõdött a kitün-
tetettek személyére történõ szavazás,
melynek rendjét a Szavazatszámláló Bi-
zottság elnöke, Sere Ferenc ismertette.
A szavazatszámlálás alatt a második na-
pirendi pontot tárgyalták a küldöttek.
Közben a Szolnoki Helyi Csoport kül-
döttének megérkezésével a küldöttek
létszáma 57 fõre egészült ki.

Kiss László általános alelnök a 2015-
ös év gazdálkodását értékelve elfoga-
dásra javasolta a beszámolókat. A mér-
legfõösszeg jelentõs növekedését 2015-

ben a pénzeszközök növekedése ered-
ményezte, amely az SOS – Bajban az
erdõ kampány eredményeként befolyt
adományoknak köszönhetõ. A tagdíj-
bevételek 2015-ben is stabilak, kismér-
tékben növekedtek, elérik a 40 millió
forintos szintet. Az Egyesület gazdálko-
dásának eredménye a tervezett szinten
realizálódott. Örvendetes, hogy az SZJA
1% felajánlások megkétszerezõdtek. A
közhasznúsági mutatókat az Egyesület
2015-ös mûködése alapján is teljesítette.

Bak Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke beszámolt az Ellenõrzõ Bizott-
ság 2015-ös tevékenységérõl. Az Egye-
sület mûködését értékelve megállapí-
totta, hogy az Egyesület 2015-ben a ter-
vezett tevékenységeket teljesítette, esz-
közökben és forrásokban jelentõs nö-
vekedést ért el. Pozitívan értékelte,
hogy az egyéni és jogi tagdíjak az alap-
tevékenységek ellátására fedezetet
nyújtanak, ami a mûködés folytonossá-
gát teszi lehetõvé. 2015-ös gazdálkodá-
sával az Egyesület megõrizte pénzügyi
stabilitását. Az EB a küldöttgyûlési elõ-
terjesztéseket ellenõrizte, a 2015-ös be-
számolók elfogadását javasolja.

Lomniczi Gergely fõtitkár felhívta a fi-
gyelmet a taglétszám 2015-ös további
növekedésére (év végén 3582 fõ), és az
örvendetesen aktív helyi egyesületi élet-
re, ugyanis 2015-ben 288 rendezvény
zajlott egyesületi kereteken belül.

3./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2015. évi beszámolóját és an-
nak közhasznúsági mellékletét
117 291 eFt mérlegfõösszeggel és
260 eFt közhasznú tevékenység-
bõl származó eredménnyel, vala-
mint a 2015. évi pénzügyi befek-
tetési beszámolót 15 383 981 Ft
átlagos, és 10 140 999 Ft záró be-
fektetési állománnyal elfogadja.

A szavazáson jelen van 54 fõ
küldött. Szavazatok: 54 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

(A küldöttek közül 3 fõ a Szavazat-
szedõ Bizottság tagjaként a szavazás-
kor nem tartózkodott a teremben.)

Az Alapszabály 9.§.4.12. pontja értel-
mében a küldöttgyûlés jóváhagyása
szükséges azon szerzõdésekhez, ame-
lyeket az Egyesület saját tagjával, veze-

tõ tisztségviselõjével, a felügyelõbizott-
ság tagjával vagy ezek hozzátartozójá-
val köt. Lomniczi Gergely ismertette azt
a két szerzõdést, amelyet összesen
mintegy 531 ezer forint értékben az
Egyesület egy tagjának érdekeltségébe
tartozó betéti társasággal, illetve egy tag
hozzátartozójával kötött, egyrészt a LI-
FE projektben végzett szakértõi tevé-
kenységre, másrészt egy Egyesület által
kiadott könyv korrektúrázására kérve a
küldöttgyûlés általi jóváhagyást.

4./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
ASZ 9.§.4.12. pontja alapján a
2015-ben kötött, a titkárság által
bemutatott szerzõdéseket jóvá-
hagyja.

A szavazáson jelen van 54 fõ
küldött. Szavazatok: 54 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

(A küldöttek közül 3 fõ a Szavazat-
szedõ Bizottság tagjaként a szavazás-
kor nem tartózkodott a teremben.)

A harmadik napirendi pontban az
elnök felkérésére Lomniczi Gergely fõ-
titkár ismertette a 2016. évi mûködési
terv fõbb pontjait, bemutatva a 2015–
2018-as évekre szóló egyesületi mûkö-
dési stratégiához való kapcsolódást. A
2016-os év tevékenységeit meghatá-
rozzák az alapítás 150 évfordulóját ün-
neplõ jubileumi év eseményei, közü-
lük is kiemelten a 147. Vándorgyûlés,
amit idei évben az Egyesület titkársága
szervez. A pénzügyi tervet bemutatva
elmondta, hogy a kiadások és a bevé-
telek a tervezett tevékenységeknek
megfelelõ mértékben növekedtek, a
korábbi évekhez képest nagyságrendi-
leg nagyobb támogatási források meg-
szerzésére van szükség. Zambó Péter
elnök tájékoztatott a jubileumi év szer-
vezéséhez már eddig nyújtott támoga-
tásokról, amelyek az OTP Bank, az
OPÁL Tartálypark Zrt., az OT Indust-
ries Vagyonkezelõ, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, a STIHL és a Grube
Kft. részérõl érkeztek. Bak Julianna EB
elnök ismertette, hogy a nagyságrendi
növekedés miatt az Ellenõrzõ Bizott-
ság két alkalommal is tárgyalta a terve-
ket, amikben elkülönülten vizsgálták
az alapmûködés és a jubileumi év költ-
ségvetését. A megszerzendõ nagy tá-
mogatási bevétel egy részének bizony-
talansága kockázatot jelent, összessé-
gében azonban az EB a 2016-os terve-
ket megvalósíthatónak látja, és a kül-
döttgyûlés számára elfogadásra java-
solja.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének
2016. április 15-én, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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5./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2016. évi munkatervét; 2016.
évi pénzügyi tervét 235 750 eFt
bevétellel, 235 294 eFt kiadással
és 456 eFt eredménnyel tervezve;
valamint a 2016. évi pénzügyi be-
fektetési tervet 10 000 eFt befek-
tetési állománnyal tervezve elfo-
gadja.

A szavazáson jelen van 54 fõ
küldött. Szavazatok: 54 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

(A küldöttek közül 3 fõ a Szavazat-
szedõ Bizottság tagjaként a szavazás-
kor nem tartózkodott a teremben.)

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely elõterjesztette azon tagok
névsorát, akiknek az Alapszabály 7.§.1.6.
pontjában foglaltak szerint a küldöttgyû-
lés határozata alapján, a tagdíj be nem fi-
zetése miatt, a titkárság írásban, har-
mincnapos határidõvel felmondja a tag-
sági viszonyát. A névsort a helyi csopor-
tokkal folyamatosan egyezteti a titkár-
ság. Kérte a tagok ismételt megkeresé-
sét, hogy a felmondási idõn belül a tag-
díj rendezhetõ legyen. Az esetleges fel-
mondás után mindenkinek lehetõsége
van újra csatlakozni az Egyesülethez.

6./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
Alapszabály 7.§.1.6. pontja alap-
ján 30 napos határidõvel fel-
mondja a határidõre tagdíjat
nem fizetõ, az elõterjesztéshez
csatolt listán szereplõ tagok tag-
sági viszonyát.

A szavazáson jelen van 54 fõ
küldött. Szavazatok: 54 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen a kitüntetésekkel kap-
csolatos szavazás további fordulóinak
lebonyolítására került sor, majd Sere
Ferenc, a Szavazatszedõ Bizottság elnö-
ke ismertette a szavazás eredményét.

2./2016. (04. 15.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2015-ben a következõ tagtársak-
nak adományoz kitüntetéseket. 

Örökös Tagsági Díszoklevél
Barátossy Gábor

Bedõ Albert Emlékérem
Kissné Szabó Gabriella
Koczka Zoltán
dr. Sárvári János

Kaán Károly Emlékérem
dr. Illyés Benjámin
Orbók Ilona Julianna
Nagy László

Decrett József Emlékérem
Berecki Tibor
Máriás Ferenc
Varga László

Elismerõ Oklevél
Andrási Zsolt
Ágij László
Bagdán Levente
Birck László
Kádár Tibor Sándor
Mara Árpád
Mara Zsuzsanna
Melles Elõd dr.
Faragó Sándor
Ficzere András
Gazdag Izabella
Major László
Monori Alfréd
Osvald Géza
Pekár Attila
Szabó Mária
Szekeres János

Szívós Béla
Tibor Bálint
Turóczy Ferenc
Üveges Zoltán
Vlado Bratkovic

A szavazáson jelen van 57 fõ
küldött. Szavazatok: 57 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a Ván-
dorgyûlés szervezésének részleteit, és a
jubileumi év további rendezvényeinek
dátumait: Év Erdésze Verseny döntõ má-
jus 25-26., Mocz és Társa Magánerdészet;
június 22-25. 147. Vándorgyûlés Sepsikõ-
röspatak-Kálnok-Tusnádfürdõ; október
3-9. 20. Erdõk Hete; október 13-14. Er-
désznõk Országos Találkozója, Vértesi
Erdõ Zrt. Bemutatta továbbá A magyar
erdõgazdálkodás képes története 1867-
1990-ig c. albumsorozat az Erdõk Világ-
napja alkalmából megjelent elsõ kötetét.
Tájékoztatott a Wagner Károly Alapít-
vány Kuratóriumában történt változásról,
ahol Merkel Gábor visszavonulása után
Bakon Gábor vállalta az elnöki tisztséget.
Zambó Péter elnök tájékoztatott a Ma-
gyar Természetjáró Szövetséggel az
együttmûködési lehetõségekkel kapcso-
latban folytatott tárgyalásokról. A küldöt-
tek elõtt is köszönettel szólt a Szombat-
helyi Csoport egy tagjának felajánlásáról,
amelyben erdõ- és földtulajdonát az
Egyesületre tervezi örökíteni, aminek jo-
gi lehetõségeit tisztázzák a szakemberek.
Tájékoztatott továbbá az Erdõtörvény
módosításában végzett egyesületi mun-
káról, amelynek eredményeként a
MEGOSZ-szal közös módosítási javaslat-
csomag az Egyesület honlapján olvasha-
tó. Schmotzer András küldött felhívta to-
vábbá a figyelmet a szeptember 9–11.
között zajló Selmeci Szalamander ren-
dezvényre, és érdeklõdött a soproni er-
dész idõsotthonnal kapcsolatos aktualitá-
sokról. Válaszában Zambó Péter elnök
ismertette, hogy az idõsotthon létesítésé-
hez szükséges ingatlant az Egyesület
még nem kapta meg használatba, így az
ezzel kapcsolatos munka folytatódik.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a nagy létszámban megje-
lent küldöttek aktív részvételét, és be-
zárta a küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:
Iványi Ákos 

Kovács András  

EGYESÜLETI ÉLET


