


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Halász Aladár
(Répceszemere, 1921. szeptember 5. — Budapest, 2012. április 19.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, közgazdász, kiemelkedõ szakíró, a Pro Silva Hungariae- 
és az Ember az erdõért-díjak birtokosa, az OEE Tiszteletbeli tagja 

Kitûnõ minõsítésû erdõmérnöki oklevelét 1943-ban szerezte meg. Éppen csak munkába állt a fõiskola útépítési tanszé-
kén, máris a nyugati frontra vezényelték. Szolgálata során, majd a hadifogságban kiválóan megtanult angolul, amit egész
pályafutása alatt eredményesen kamatoztatott. Hazatérése után a Balassagyarmati és a Szombathelyi Erdõgazdaságnál
szerzett üzemi gyakorlatot. Késõbb a soproni szakiskolában tanított, mûszaki és matematikai tankönyveket szerkesztett.
1949-ben az ország öt legjobb erdõmérnökének egyikeként a Tervhivatalba került. Itt munkájuk eredményeként meg-
akadályozták a fakitermelések esztelen mértékû fokozását — sõt elfogadtatták, hogy a háborús erdõpusztítások sebeinek
begyógyítása jelentõs erõforrásokat igényel. E minden korábbi elképzelést felülmúló program új szakmai távlatokat, kor-
szakot nyitott, amit sokan, világnézeti különbség nélkül az erdõmûvelés aranykorának tekintenek.

A következõ, nagy hatású évtizedben Halász Aladár az Országos Erdészeti Fõigazgatóság fõigazgató-helyetteseként, a Tervfõosz-
tály vezetõjeként, majd a MÉM Erdészeti és Faipari Osztályának vezetõjeként dolgozott. Az erdõgazdálkodás országos szintû tervezé-
sében leginkább jártas szakemberek egyike volt. Megteremtette a korszerû üzemtervezés hátterét, kidolgozta a fatermelés és -forgal-
mazás nemzetközi statisztikai rendszerét, sémákat adott a vállalati tervezéshez, megalapozta a valuta- és az árrendszer szabályozását
az akkori gazdasági környezetben.

Az õ nevéhez is fûzõdik az Erdõfenntartási Alap létrehozása és több évtizedes mûködtetése. Szakmai tekintélye és nyelvtudása révén
részt vehetett az EGK és a FAO erdészeti bizottságaiban, majd 1975-ben megválasztották a FAO Erdészeti Bizottsága elnökének, ami az
egész magyar erdészet számára is komoly elismerés volt. Hét évtizeden át az Országos Erdészeti Egyesület hûséges tagja volt, a Gazda-
sági Szakosztály megalapítása hozzá kapcsolható — ezen túl az OEE egyéb fórumain is kezdeményezte az újabb üzemgazdasági, techno-
lógiai ismeretek megvitatását, alkalmazását. A Szeniorok Tanácsának köztiszteletû tagjaként is aktív szerepet vállalt.

Az OEE Bedõ Albert-emlékérmét 1969-ben vette át, majd az Ember az erdõért alapítványi díjat, amelyet 2010-ben az Egyesület
legnagyobb elismerése, a Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél követett.

A miniszteri kitüntetések közül 2004-ben megkapta a Pro Silva Hungariae-emlékérmet, majd 2011-ben az Életfa-emlékplakett
arany fokozatát vehette át

Fõbb munkái: A magyar erdészet 70 éve számokban (1920—1990), Erdészeti adattár, Faárrendszerünk és az erdõmûvelés finan-
szírozási rendszerének történeti áttekintése (1945—1990), Angol-magyar és magyar-angol erdészeti, vadászati és faipari mûszaki szó-
tár, Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekrõl (1938—1944).

Sírhelye: Halász Aladár sírja a Budapesten, a Farkasréti temetõben található.

Haják Gyula
(Budapest, 1924. május 12. — Budapest, 2015. augusztus 14.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, minisztériumi osztályvezetõ, az erdészeti mûszaki fejlesztés kiemelkedõ alakja, 
az OEE Tiszteletbeli tagja

Haják Gyula 1952-ben diplomázott Sopronban, az akkori Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki Karán. Szakmánk mû-
szaki, mérnöki oldala vonzotta. Az egyetemi évek után Pusztavámon üzemegységvezetõ-helyettes, majd Székesfehérváron
az erdõgazdasági egyesülés mûszaki osztályának dolgozója, késõbb az Erdõgazdasági Építõipari Vállalatnál építésvezetõ.
1954-tõl az Országos Erdészeti Fõigazgatóság Mûszaki Beruházási Fõosztályán, majd 1967-tõl a Mezõgazdasági és Élelme-
zésügyi Minisztériumban dolgozott különbözõ, de mindig a mûszaki területhez kötõdõ beosztásokban. 1979-tõl vezette a
MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal Mûszaki Fejlesztési Osztályát, ahonnan 1984-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként is
még több mint húsz évig, 2005 végéig aktívan dolgozott különbözõ erdészeti szervezetek alkalmazásában.

Nagy szerepe volt abban, hogy a lehetõségekkel élve magas színvonalú mûszaki minõségben nõtt az erdei fel-
táróút-hálózat. Támogatta az erdõfeltárás tervezésének intézményesített rendszerét. Országszerte részt vett az er-
dõgazdaságok építési beruházásainak elõkészítésében, engedélyeztetésében. A nagy jelentõséggel bíró Szállítási
Tanácsban következetesen képviselte az erdészet érdekeit. Közremûködésével sikerült az Állami Erdei Vasutakat rendezett és mûködõ-
képes formában az állami erdõgazdaságok kezelésében fenntartani. A kisvasutak faanyagszállítási funkciójának visszaszorulásakor aktí-
van segítette a turisztikai funkciónak megfelelõ átalakításokat, a kisvasutak profilváltását.

Nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb állomása a FAO/ECE/ILO (Élelmezésügyi és Mezõgazdasági Világszervezet/Európai Gazda-
sági Bizottság/Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) vegyesbizottság munkájában való részvétel volt. Minisztériumi munkája során — kivá-
ló nyelvtudásának is köszönhetõen — több országnak volt relációfelelõse, 1972-ben az õ szervezésében valósult meg a nemzetközileg is
nagy sikerû Erdõfeltárási szimpózium.

Haják Gyula 1952 óta volt az Országos Erdészeti Egyesület tagja. Szakmai és egyesületi munkáját 1987-ben Bedõ Albert-díjjal is-
merték el, míg a 2014-es soproni Vándorgyûlésen az Egyesület legmagasabb kitüntetését, az Örökös Tagsági Díszoklevelet vehette át.
Az Országos Erdészeti Egyesületben az Erdõfeltárási és az Erdei Vasutak Szakosztálya, majd a Szeniorok Tanácsa munkájában vállalt fo-
lyamatosan aktív szerepet. Az Erdõfeltárási Szakosztálynak 1959-74 között, az Erdei Vasutak Szakosztályának 1975-79 között titkára
volt, míg az ezredforduló után a Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsának titkáraként tevékenykedett.

Sírhelye: hamvait a Magyar Szentek Temploma urnatemetõjében helyezték örök nyugalomra 2015. augusztus 24-én (Buda-
pest XI., Magyar Tudósok körútja 1.).
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A harmadik oldal
„Az erdõk emlékeznek rátok!”. Ez a fel-
irat áll a bokodi parkerdõben megbújó,
csonkán kettétört fatörzset ábrázoló em-
lékmû talapzatán, melyet a máig létezõ
és élõ fogalom, az erdész kegyelet állíta-
tott 30 évvel ezelõtt, az üzemi balesetek-
ben elhunyt helyi kötõdésû erdész kollé-
gák emlékére. 

Az emblematikus és rendkívül kifejezõ alkotás a derékba
tört hazai erdész sorsok országos szimbóluma is lehetne, így jó
érzés volt olvasni a hírt, hogy idén a kissé eldugott és távol esõ
emlékhely – a gemenci kollégák jóvoltából – tovább gazdago-
dott egy erdei pihenõhellyel. 

De nem csak a váratlanul megszakadt erdész életutakra
emlékezünk november elején, nem csak értük gyúlnak az or-
szág számos pontján erdész kezek által meggyújtott mécsesek
vagy gyertyák, nem csak értük kerülnek az Egyesület díszsza-
lagjával ékesített koszorúk a sírhelyekre.

Az OEE elnöke és elnöksége kifejezetten fontos szakmakul-
turális törekvésnek tartja a múlt megbecsülését a jelenben, hi-
szen ezek azok az alapok, amelyekre a jövõnket építhetjük.
Ezért is kell a helyi közösségeink szervezésében a szakma és az
Egyesület neves alakjainak sírhelyeit ápolnunk, emléküket az
erdész kegyelet hagyományai szerint õriznünk. S ennek meg-
valósítására a Halottak Napja az egyik legméltóbb alkalom.

Minden álszerénységet félretéve talán joggal jelenthetjük ki,
hogy nagyon kevés hagyományos szakma, egyedül talán csak
az erdészek mondhatják el magukról, hogy az évnek e napján
nem csak a közvetlen családtagjaik sírhelyeit, de a szakmai
elõdök, kollégák nyughelyeit is felkeresik országszerte, a zalai
domboktól a tolnai dombokig, a mecseki hegyektõl a soproni
hegyekig, a Kisalföld síkjától a Duna-Tisza-közi síkságig. 

S a múltra tekintõ kegyelet leróvása mellett erdei emlékhe-
lyek újulnak meg, új pihenõhelyek születnek és kopjafák emel-
kednek az elõdök emlékére, de már a jövõbe mutatva. Folytas-
suk hát, éltessük hát, teljesítsük ki az erdész kegyelet eme
megnyilvánulásait, még hosszú-hosszú éveken, évtizedeken ke-
resztül! 

Nagy László
fõszerkesztõ
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SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

A nagyarányú erdõtelepítésekkel közel
egy idõben, a termõhelyfeltárás fejlõ-
désével együtt, 1970-ben jelent meg
elõször Az egyes termõhelytípusokon
alkalmazható célállományok és azok
várható növekedése, gyakran használt
nevén „Járó-tábla”, amely Járó Zoltán
vezetésével, számos szakember közre-
mûködésével készült. 

Elsõ megjelenése óta a táblázatot
többször átdolgozták és kiegészítették,
legutoljára 2005-ben (ÁESz 2005), de
lényege nem változott: egy olyan se-
gédlet jött létre, amely a termõhely fõ
paraméterei alapján tesz javaslatot a fa-
fajválasztásra. 

A táblázat csak a gyakoribb termõ-
helytípus-változatokra készült el, hi-
szen ezekrõl állt rendelkezésre megfe-
lelõ szakmai tapasztalat. Az idõközi
klimatikus és hidrológiai változások
miatt azonban olyan új termõhelytípus-
változatok jönnek létre, amelyekre a
korábbi táblázatok nem adnak meg fa-
fajjavaslatot. Az új változatok nagy ré-
sze a klíma „eltolódásából” adódik, ami
azt jelenti, hogy olyan talajtípusok ke-
rülnek egy-egy erdészeti klímaosztály-
ba, amelyek korábban az adott klímá-
ban nem voltak jelen. 

Teljesen új helyzetet idéznek elõ az
eddigi négy klímaosztály mellett meg-
jelenõ sztyep klímaosztály termõhelyi
viszonyai, melyek erdészeti megítélé-
sére jelenleg hiányoznak a tapasztala-
tok. A döntéstámogató rendszer fontos

célja, hogy ezen „új” termõhely-kom-
binációkra is tegyen javaslatot.

Az átdolgozásra többféle lehetõség
kínálkozik. Közvetlen tapasztalati meg-
közelítések a szakértõi becslés, továb-
bá az erdõállapot, a mortalitás elemzé-
se fõleg a szárazsági határ közelében.
Modellezést vesz igénybe az erdõtervi
adatok elemzése, a gépi tanulás alapú
extrapoláció, illetve az alkalmazkodó-
képesség vizsgálata származási kísérle-
tek adataiból. Az eDTR adatbázisa lét-
rehozásához minden megközelítést fel
kell használnunk, a továbbiakban rövi-
den ismertetjük ezeket.

A célállományrendszer 
kiegészítése tapasztalati úton,

szakértõi becsléssel

– Bidló András –

A meglévõ célállományrendszert a ge-
netikai talajtípusok tulajdonságainak is-
meretében egészítettük ki az új termõ-
helytípus-változatok fafajjavaslataival.
Természetesen figyelembe vettük az
egyes fafajok termõhelyi igényét és je-
lenlegi elõfordulását. Terepi tapaszta-
latok hiányában nehezebb dolgunk
volt az újonnan megjelenõ sztyep klí-
mával. 

Feltételeztük, hogy az erdõssztyep-
klímában megfelelõ növekedésû fafa-
jok a sztyep klímában kedvezõ talajvi-
szonyok mellett (pl. legalább közép-
mély termõréteg, vályog fizikai féleség)
is képesek növekedni, bár a romló klí-
mában növekedésük is gyengébb lesz. 

Kedvezõtlen talajtani körülmények
között (pl. sekély termõréteg, ho-
mok) véleményünk szerint sztyep klí-
mában a hazai õshonos fafajok közül
egyik sem mutat megfelelõ növeke-
dést, így alkalmazásukat nem javasol-

juk. A sztyephatár közelében az eddig
ritkán vagy egyáltalán nem szereplõ
elegyfajok szerepe várhatóan növeked-
ni fog, erre a javaslatok kidolgozásánál
tekintettel voltunk. 

Ugyancsak új problémaként jelent-
kezik a gazdálkodási határ meghúzása,
a fafajok elterjedésének alsó (szárazsá-
gi) szegélyén, ahol az ökológiai koc-
kázatok, illetve a faállomány öngyérü-
lése, kiritkulása erdészeti szempontból
a gazdálkodás beszüntetésével jár.

Fafajhatár, elegyfajok figyelem-
bevétele a szárazsági határon:

tapasztalatok kocsánytalan 
tölgyesekben 

– Berki Imre –

A fafajok elterjedésének alsó – száraz-
sági – szegélyén a termõhelyi feltéte-
lekkel összefüggõ gazdálkodási határ
ott húzódik, ahol az állományban a fa-
pusztulás miatti egyedszámhiány erdé-
szeti szempontból már fenntarthatatlan
helyzetet teremt. 

Kocsánytalan tölgyesekben a fater-
mési táblához viszonyított kb. 50%-os
relatív egyedszámhiányt tekintünk ha-
táresetnek. Az egyedszámhiány szoros
összefüggést mutat a klímával (Berki
2017; további részletek a hivatkozott
cikkben találhatók). 

Bár hasonló összefüggés a felsõma-
gasságra is kimutatható, a faállomány
extrém száraz idõszakok okozta kigyé-
rülését az egyedszámhiány jellemzi
megbízhatóan. Kigyérülõ erdeinkben
ezért a hektáronkénti fatömeget nem
lehet csak a famagasság, illetve átmérõ
alapján fatermési táblából becsülni, te-
kintetbe kell venni a lecsökkent hektá-
ronkénti törzsszámot. Kétségtelen,
hogy eredményes gazdálkodás akkor
tartható fenn, ha kellõ törzsszámmal
éri meg az állomány a vágásérettséget.

Emellett egy adott fafaj jövõbeni
fennmaradásában jobban bízhatunk
azokon a termõhelyeken, ahol ma is
tapasztaljuk természetes felújulását.

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
erdõgazdálkodás kihívásai — VI.

A fafajválasztást támogató segédlet
átdolgozásának szükségessége

– Bidló András, Führer Ernõ, Mátyás Csaba –

* Dr. Bidló András int. ig. egyetemi tanár, SOE 
Dr. Mátyás Csaba aks., ny. egy. tanár, SOE
Dr. Berki Imre tszv. egyetemi docens, SOE
Dr. Führer Ernõ tud. tanácsadó, NAIK ERTI
Dr. Illés Gábor kut. igazgató h., NAIK ERTI
Dr. Czimber Kornél egyetemi docens, SOE
Dr. Csóka György tud. tanácsadó, NAIK ERTI 

A célállományrendszer aktualizálása a
döntéstámogató rendszerben
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Több száz kocsánytalan tölgyes vizsgá-
latának egyik tapasztalata, hogy – a
számottevõen savas kémhatású termõ-
helyeket kivéve – a szárazodás jelen-
tõsen lecsökkentette a természetes fe-
lújulás esélyét.

Vizsgáltuk, hogy a száraz klímában
kigyérülõ tölgyesekben mely száraz-
ságtûrõ elegyfajok nõnek fel a lombko-
ronaszintbe. Tapasztalataink szerint a
szárazodás fokozódásával egyre inkább
felértékelõdõ elegyfafajok fokozottab-
ban érzékenyek a tápelem-ellátottságra,
de még a kémhatásra is, mint a gyen-
gülõ vitalitású fõfafajaink. Az 1. ábrán
a klímaosztály, a humusztartalom és a
talajkémhatás függvényében adunk elõ-
zetes becslést hazánk száraz klímatípu-
sain századunk második felében alkal-
mazható fafajokról. A táblázatban
foglaltak beépítésre kerülnek az eDTR
megfelelõ adatbázisába, és növelik az
elegyítésre javasolt fajok körét.

Erdõtervi adatok elemzése és
azok tapasztalatai 

– Illés Gábor –

Adott termõhelyen a termeszthetõ fa-
fajok növekedése, fatermõképessége
becsléséhez kézenfekvõ az Erdõállo-
mány Adattár, illetve az erdõtervek fel-
használása. Felmerül a kérdés: miért
van szükség a fatermõképesség becs-
lésére ökológiai segédváltozók (pl. ter-
mõrétegmélység) felhasználásával, ha
rendelkezünk egy célállomány-táblá-
zattal? 

Egyfelõl azért, mert a faállományok
növekedése az elemzések tanúsága
szerint igen nagy szórást mutat a ter-

mõhelyi paraméterek függvényében, és
nemhogy az öt termõhelyi paraméte-
rünkkel, de nagyszámú változóval is
igen nehéz pontosan meghatározni. Ez
az oka annak, hogy a jelenlegi szakmai
ajánlás (a célállomány-táblázat) „csak”
arra vállalkozhatott, hogy fatermési cso-
portokat adjon meg. (Megjegyzendõ,
hogy ez a „csak” is nagy teljesítmény a
rendelkezésre álló lehetõségek mellett.)
Másrészt csak megfigyeléseken alapuló
tapasztalati modellekkel lehet megbe-
csülni a fatermõképességben várható
változások irányát és mértékét (Il-
lés – Fonyó 2016).

Munkánk során két irányból közelí-
tettük a kérdést: (1) Tegyük folytonos-
sá és generalizáljuk a célállomány-táb-

lázatot mint a fafajválasztás kiindulását
gépi tanulási módszerekkel; (2) próbál-
junk meg a legszélesebb tapasztalati
alapon rendelkezésre álló, standardizált
módszerekkel feldolgozott, rendszeres
terepi adatgyûjtésbõl építkezõ adatbá-
zisból, és az adattári információkkal
becslést adni a fatermõképesség és a
termõhely (többek között a klíma) kap-
csolatára.

A vizsgálatban a hat legnagyobb te-
rületfoglalású fafaj növekedésének ter-
mõhelyi összefüggését kíséreltük meg
robusztus modellel leírni. A vizsgált fa-
fajok az akác, a bükk, a csertölgy, az
erdeifenyõ, a kocsányos és a kocsány-
talan tölgy voltak. (A feketefenyõ és a
nyárak eltérõ okokból nem szolgáltat-
tak megfelelõ eredményt.) 

Az ökológiai segédváltozók között
az erdészeti gyakorlatban használt pa-
ramétereken túl még számos, a termõ-
hellyel és a klímával összefüggõ válto-
zót használtunk. Célunk a fatermési
osztály becslése volt fafajonként. Az
eredményeket több száz, esetenként
több ezer független adattári mintán és
FNM pontokon teszteltük.

A kontrollként használt FNM-pon-
tokhoz képest az elért becslési pontos-
ság ± 1 fatermési osztályon belül, a
lombos fajok esetében 55% (A), 74%
(KST), 75% (KTT), 76% (B), illetve 84%
(CS), az erdeifenyõ esetében 78% volt.
A kocsánytalan tölgy fatermési osztály
modelljébõl származtatott térkép látha-
tó a 2. ábrán. A kapott eredmények
ígéretesek. Jelenleg a munka nagy ré-
sze a fatermési osztály eltolódásainak
becslésére fókuszál.
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1. ábra Elõzetes becslés a száraz klímatípusokban várhatóan jelen levõ fafajokról
századunk második felében (Berki I.)

2. ábra A kocsánytalan tölgy modellezett fatermési osztály térképe jelenlegi klímaál-
lapot szerint, négy erdészeti tájcsoportban, 150 m tengerszint felett (Illés G.)
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Fafaj és fatermõképesség 
elõrebecslése gépi tanulással,

a célállománytáblák 
felhasználásával 

– Czimber Kornél –

Az Agrárklíma.2 (VKSz-12-1-2013-0034
számú) projekt döntéstámogató rend-
szerének (eDTR) egyik legfontosabb
célkitûzése az integrált geoinformatikai
és klímamodellek adatai alapján becs-
lést szolgáltatni az alkalmazható célál-
lományokra és azok növekedésére,
több jövõbeni idõszakra. A feladat
megoldásához a jelenleg használatos
célállomány-táblázatot vettük alapul
(3. ábra), amely termõhelytípus-válto-
zatonként tartalmazza az alkalmazható
célállományokat, a fõfafajokat és azok
növekedését, valamint az elegyfajokat.

A módszer fejlesztésénél számos ki-
hívásnak kellett megfelelni. A geoada-
tok integrációja több problémát felve-
tett. A jövõbeni idõszak klímáját
elõrejelzõ 12 regionális klímamodell
adatait a jóval finomabb felbontású
múltbeli klímaadatokkal kellett össze-
hangolni és javítani. Kísérletek folynak
a klímaadatok javítására a domborzat
és kitettség alapján, mivel a múltbeli
modellek felbontása 10 km, a jövõbeni
modelleké közelítõleg 25 km-es. A ter-
mõhelytípus-változatok talaj- és hidro-
lógiai adatait is több forrásból pontosí-
tottuk (NAIK ERTI talajadatbázis,
talajvízadatok, evapotranspirációs
adatok). A módszer geoadatokat, és a cél-
állománytábla mintegy 5 ezer termõ-
helytípus-változat fafaj- és növekedés-
bejegyzését használja fel a jövõbeni
erdõtelepítési és erdõfelújítási döntések
támogatásához.

A klímaváltozás számos olyan új ter-
mõhelytípus-változatot eredményez,
amelyek az eddigi célállománytáblá-
ban nem szerepeltek. A hiányok kitöl-
tésére kidolgoztunk egy gépi tanulási
módszert, amely a táblák adataiból in-
dul ki, azok adataiból tanul, és a tanu-
lási folyamat végén fafaj- és növeke-
désbecslést ad (5. ábra).

Elsõként megpróbáltuk valamennyi
termõhelytípus-változati tényezõt meny-
nyiségi értékekre váltani. A klímaosz-
tály esetében a FAI index-szel, a ter-
mõréteg-vastagság esetében a konkrét
mélységgel, a fizikai talajféleség és ge-
netikai talajtípusnál a víztartó képes-
séggel helyettesítettük a kategóriákat.
A hidrológiai viszonyokat tekintve elsõ
körben csak a többletvízhatástól füg-
getlen termõhelyekkel foglalkoztunk.
A jó–közepes–gyenge növekedést

rendre 3, 2, 1 értékekkel helyettesítet-
tük. Ahol a Járó-táblában egy célállo-
mány növekedésénél két kategória is
szerepel, ott az átlagértéket használ-
tunk (1,5 és 2,5).

A gépi tanulási módszer a kvantifi-
kált adatok alapján egy ötdimenziós
termõhelytípusváltozat-térben keresi a
legközelebbi 5 célállományt, és távol-
ságkernelek segítségével súlyozza
azok növekedését:

ahol: T = termõhely vektor; c = célál-
lomány; i,t = index; n = növedék;
p,q,r = konstans; J = Járó-táblázat.

Távolságkernelnek a Gauss-kernelt
választottuk. A módszer célállományon-
ként súlyoz, és csak a tanításra használt
adatsoroktól való távolságszámítás és
súlyozás után választja ki a legközeleb-
bi öt célállományt. Ha a célállomány
normalizált távolsága a termõhelytípus-
változat-térben egy adott küszöbértéken
kívül van, vagy ha a célállomány számí-
tott növekedése egy másik küszöbérték-

nél kisebb, akkor ez a célállomány nem
szerepel a kimeneti adatsorban.

Mivel a célállománytábla csak ott
tartalmaz bejegyzést, ahol egy fafaj er-
dészeti szempontból javasolt (például
bükk fafaj csak bükkös klímában sze-
repel), ezért az interpolált 5 változós
felületet korrigálni kellett a távolság-
függvénnyel, hogy a hiányzó adatok
esetében a felület a nulla növekedés-
hez közelítsen (4. ábra).

A módszer kimenete egy lista, minden
erdészeti szempontból fontos, a jelenben
és a jövõben valószínûsíthetõ termõhely-
típus-változatra, amely tartalmazza a leg-
közelebbi öt (vagy kevesebb) célállo-
mányt, azok várható számszerûsített
növekedését, valamint egy egész számot,
hogy a növedékbecslés hány közeli adat-
sor alapján történt (5. ábra).

A rendszert felkészítettük az ötödik-
ként belépõ sztyep klímára történõ
becslésekre is. Ehhez a fafajok egyes
klímaosztályokra adott válaszgörbéibõl
indultunk ki, és a bevezetett korrekci-
ós függvény segítségével extrapoláltuk

3. ábra A célállománytábla részlete egy termõhelytípus-változatra (Czimber K.)

Helyreigazítás

Az Erdészeti Lapok 2017. októberi lapszámában megjelent A döntéstámogató
rendszer (eDTR) ismertetése címû vezércikk Hidrológia adatok alfejezet (309.
oldal) szerzõje nem a dr. Bidló A.–dr. Führer E.–Dr. Illés G. hármas, hanem a
szakterület elismert kutatója, oktatója prof. dr. Gribovszki Zoltán. A technikai
hibáért a szerzõ és az Olvasók megértését kérjük. (Nagy L.) 

Szárazsági stressz teszt (fotó: Eredics A.)
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a növekedésértékeket. Ha az extrapo-
láció eredménye egy választott küszöb-
érték alatti (< 1), vagy a normalizált tá-
volság túlságosan nagy, akkor azt a
termõhelytípus-változatot erdõsítésre
alkalmatlannak tartja a módszer.

A célállománytábla bejegyzéseinek
50%-át tanításra, a másik 50%-ot pedig
tesztelésre felhasználva a tanulási és
növedékbecslési módszer pontosságra
a többletvízhatástól független termõhe-
lyeken + 0,01 átlagos eltérést és 0,35
eltérésszórást kapunk, ami a 3, 2, 1
(jó–közepes–gyenge) értékeket figye-
lembe véve jónak mondható.

Az eljárás fejlesztése több körben tör-
tént az egyes kimeneti adatsorok részle-
tes elemzése alapján. A jelenlegi verzió
pontosítása további szakértõi ellenõrzést
igényel. Különösen a fafajonkénti küszö-
bértékek igényelnek alapos elemzést.
A kifejlesztett táblázatot, az egyes fafa-
jok termõhelyi igényének részletes isme-
retében, termõhelytípus-változatonként
a terepi tapasztalatok figyelembevételé-
vel validálni kell, és csak így válik alkal-
mazhatóvá a gyakorlatban.

Az alkalmazkodóképesség
modellezése származási 

kísérletekben

– Mátyás Csaba –

A gyors klimatikus változások miatt
fontos, hogy megismerjük fafajaink

genetikai alkalmazkodóképességét.
Ehhez konkrét adatokat csak a szár-
mazási kísérletek tudnak szolgáltat-
ni. A klímaváltozásra adott reakciót
a populációk különbözõ klimatikus
környezetbe áttelepítésével szimu-
láljuk. Azonos populációk több
helyszínen történõ megfigyelésébõl
megbecsülhetõ a klímaváltozás kö-
vetkeztében fellépõ növedékcsökke-
nés.

Példaként a Zala megyei Bucsuta-i
bükk-kísérletben 28 származás adatá-
ból meghatározott növedékcsökkenés
mértékét mutatjuk be a FAI-index vál-
tozásának mértékében (6. ábra). A szi-
mulált klímaváltozás mértékét az
áttelepítéssel elõidézett klímaváltozás-
ra számított FAI-indexek különbsége
(ΔFAI) adja meg. 

A szárazodás irányában mért nö-
vedékvesztés monoton csökkenõ li-
neáris regresszióval írható le (a trend
exponenciális, de az adott kísérlet-
ben ehhez nincs elegendõ adat; Hor-
váth – Mátyás 2014). Ezt az összefüg-
gést más fafajokkal végzett
vizsgálataink is megerõsítik. Ki kell
emelni, hogy a származási kísérleti
adatok a „helyben maradt”, alkal-
mazkodott populációk hirtelen klíma-
változásra adott válaszát szimulálják.
A különbözõ termõhelyeken, külön-
bözõ klímában tenyészõ állományok
adataiból számolt regresszió trendje
az interpolált növekedési függ-
vénnyel egybevetve (lásd a 4. ábrát)
szembeötlõ hasonlóságot mutat.
Ezekkel párhuzamos trendet mutat
be idézett cikkében Berki I. is az Er-
dészeti Lapok áprilisi számában (Ber-
ki 2017), ami mindhárom megköze-
lítés eredményét megerõsíti.

4. ábra Kocsánytalan tölgy növekedési adatok interpolációja egyetlen jellemzõ, a FAI alapján
(kék), valamint korrigált interpolációja (zöld) a távolság (lila) segítségével (Czimber K.)

5. ábra A gépi tanulási módszer kimenetének részlete (Czimber K.)

6. ábra Az alkalmazkodottság gyengülése okozta növedékcsökkenés 15 éves bükkpo-
pulációk átmérõjének százalékos változása alapján, a ΔFAI értékkel kifejezett klí-
maváltozás függvényében (Horváth – Mátyás 2014)
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A tartamosság 300 éve megfogalmazott
koncepciója óta a klímaváltozás a leg-
nagyobb kihívás az erdõgazdálkodás
számára. Szó szerint létkérdés a
hosszú távú döntések megalapozottsá-
gának erõsítése. Az eDTR elõnye más
hasonló rendszerekhez képest, hogy a
gazdálkodást segítõ konkrét adatokat
szolgáltat (pl. „sérülékenység” helyett
fatermõképességet), ezek azonban
csak döntést támogató információk le-
hetnek, a javaslatokat komoly bizony-
talanság terheli. A bizonytalanság szá-
mos forrásból eredeztethetõ, ezek
közül a fontosabbak a következõk.

Bár ismertek a légköróceánban le-
zajló folyamatok fizikális és légkörké-
miai törvényei, a nagyszámú, egymás-
tól független tényezõ nem lineáris
változásai miatt az elõrevetítés bizony-
talansága nagy, és természetesen az al-
kalmazott elméleti klímamodelltõl is
függ (ezért alkalmazzuk az eDTR ese-
tében 12 modell átlagát).

Az éghajlat jövõbeni alakulása a glo-
bális emberi tevékenység, illetve a gaz-
dasági folyamatok függvénye (széndio-
xid-kibocsátás, felszíni változások, pl.
erdõterület csökkenése stb.). Az elõ-
reláthatóságot tovább rontja, hogy eze-
ket a folyamatokat politikai döntések
befolyásolják (pl. a párizsi klíma-
határozatok melletti elkötelezettség).
Az eDTR ezért az átlagos éghajlati elõ-
revetítés mellett jelzi az optimistább, il-
letve pesszimistább forgatókönyvek el-
térését is.

Bármennyire is gyakorlatias a válto-
zások erdõrészlet szintû elõrevetítése,
a klímaváltozás hatásait a termõhely és
faállomány összetétele, szerkezete
lényegesen befolyásolhatja. Ezért elen-
gedhetetlen az országos léptékû adat-
bázisok alapján kapott adatok ellenõr-
zése, pontosítása a helyi adottságok
figyelembevételével.

Végül további bizonytalanságot rejt
magában az érintett fafajok viselkedé-
se, változásokkal szembeni toleranciá-
ja, továbbá az egészségi állapotot be-
folyásoló ismert és még ismeretlen
antagonista szervezetek fellépése. Bár
a termõhely-potenciál és a növeke-
dés/fatermés összefüggései tapasztalati
alapon eléggé ismertek (fatermési táb-
lák), a részleges, illetve tömeges mor-
talitást kiváltó küszöbértékek alig van-
nak feltárva, holott ezek különösen az

erdõssztyep peremén és az újonnan
megjelenõ sztyep klíma hatáskörzeté-
ben okozhatnak nagyobb bizonytalan-
ságot. Mint már korábban említésre ke-
rült, az egyes fafajok becsült fatermését
a fafajra meghatározott kockázati ha-
tárig adjuk meg; állományaik elvileg
ennél kedvezõtlenebb feltételek mel-
lett is fenntarthatók lehetnek, gazdasá-
gi értékük azonban a fokozott kocká-
zat miatt bizonytalan.

Kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e
konkrét javaslatokat tartalmazó döntés-
támogató rendszert felépíteni ennyi bi-
zonytalanság mellett. Az eDTR-ben a
jelen pillanatban rendelkezésre álló kli-
matológiai, talajtani, faterméstani, fizio-
lógiai, genetikai stb. ismereteket dol-
goztuk fel; a nyitott rendszer lehetõvé
teszi minden újabb információ beépí-
tését. Így a rendszer mindig az aktuá-
lis, elérhetõ ismeretek szintjén segítheti
az erdõmûvelési döntéseket, ha a gaz-
dálkodó is tisztában van a javaslatok
kényszerû bizonytalanságával, és azt
saját tapasztalataival, a termõhely mi-
nél pontosabb feltárásával egészíti ki.
Az eDTR folyamatos felülvizsgálata to-
vábbra is szükséges lesz, ehhez a rend-
szer moduláris felépítése minden lehe-
tõséget megad.

* * *

A klímaváltozás „alattomos”, azaz kö-
vetkezménye csak extrém esetekben
nyilvánvaló, egyébként emberi észlelé-
si léptékben lassan, áttételesen és idõ-

eltolódással fejti ki hatását. Ezért nehéz
az alkalmazkodásról dönteni, hiszen
nincsenek egybevethetõ elõzmények. 

A döntéstámogató rendszer egyelõ-
re elsõsorban az erdõmûvelés legkriti-
kusabb fázisára, az erdõfelújításra/er-
dõtelepítésre ad becslést és javaslatot.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy
a klímaváltozásra felkészülés mennyi-
ségileg nagyobb feladatokat ad a meg-
lévõ, vágásérettségi kortól még távoli
állományokban. A mesterséges beavat-
kozás és a természetes folyamatok ér-
vényesülése közötti optimális egyen-
súly termõhelyre és fafajra szabott
erdõmûvelési feltételei ma még nincse-
nek kellõen feltárva, de az eDTR-ben
található klíma-elõrevetítések ebben is
irányt mutatnak.

Végül ismételten ki kell emelni,
hogy az eDTR további fejlesztéséhez a
biztos tudományos háttér mellett a gya-
korlati szakemberek terepi tapasztala-
tainak folyamatos nyomonkövetése
elengedhetetlen. 

Ehhez az is szükséges, hogy a helyi
extrém események regisztrálása, vala-
mint az erdõmûvelési munkák doku-
mentációja (pl. a felhasznált szaporító-
anyag származása, eü. kitermelések
mértéke stb.) minél több helyszínen le-
hetõvé tegye a késõbbi visszakeresést,
értékelést. 

Az eDTR széles körû bevezetése
csak így lehet sikeres. Ehhez a minisz-
teriális szakvezetés részérõl a fogadó-
készség teljes mértékben biztosított. Az
eDTR bevezetésének jogi feltételei elõ-
készítés alatt vannak, ezért sürgõs fel-
adat a fentiekben ismertetett eredmé-
nyek „összefésülése” és a szakértõi
felülbírálat (validálás) végrehajtása.

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

Elvárások és kétségek az eDTR használatával
kapcsolatban
– Dr. Mátyás Csaba –

A klímaváltozás erdõk egészségi álla-
potára gyakorolt negatív hatásait ma-
napság nehéz nem észrevenni. Így van
ez nemcsak Magyarországon, hanem
világszerte is. Napról napra válnak is-
mertté újabb információk, amelyek er-
deink jövõjét tekintve sajnos nem túl
rózsás jövõképet vetítenek elõre. Más
kérdés, hogy még a töménytelen bizo-
nyíték sem feltétlenül elegendõ min-
denki meggyõzésére.

A tudomány, a kutatók feladata a bi-
zonyítékok feltárása és széles körû is-
mertetése, valamint elõrejelzések, javas-
latok megfogalmazása. Az Agrárklíma.2
projekt keretében készülõ döntéstámo-

gató rendszer (eDTR) már maga is egy
válasz a fenti kérdésre. A változó klímát
alapul véve hol, milyen fafajokban lehet
gondolkodni úgy, hogy az erdõgazdál-
kodás jövõbeni kockázatait csökkentsük?
A klímarezisztens szaporítóanyag szintén
egy lehetséges válasz, vagyis honnan
hozzunk szaporítóanyagot ahhoz, hogy
õshonos fafajaink változatosságát, alkal-
mazkodóképességét javítsuk?

Fontos azonban megérteni, hogy
nincsenek univerzális, mindentudó vá-
laszok. Mert ahogyan a probléma, illet-
ve a feltett kérdések is rendkívül sok-
félék és összetettek, a válaszok sem
igen lehetnek mások.

Utószó: klímaváltozás és a nagyítótükör… 
– Csóka György –
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Elsõ hallásra talán furcsának tûnõ
megközelítés, de talán nem haszonta-
lan a klímaváltozást „homorú tükör-
nek” tekinteni. Ilyen tükrök vannak
egyes szállodák fürdõszobájában. Go-
nosz egy szerkezet az ilyen tükör, mert
brutálisan felnagyítja az arcbõr egye-
netlenségeit, a szeplõket, a pattanáso-
kat, ragyákat. Ugyanezt teszi a klíma-
változás az erdõgazdálkodással.
Félreérthetetlenül egyértelmûvé teszi
azokat a hibákat, amelyeket egykoron
„normális klímában” észrevenni, sõt
esetenként még sejteni sem nagyon le-
hetett. A klímaváltozás egyértelmûen
rámutat, hogy az erdõgazdálkodásban
minek mi lesz a következménye. Ez
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a ten-
nivalók meghatározásához is sok fon-
tos és hasznos információ nyerhetõ a
képzeletbeli nagyítótükör segítségével.

Hazai és nemzetközi kutatási ered-
mények egyaránt arra utalnak, hogy a
finomabb léptékben is változatos állo-
mányszerkezet (legyen szó börzsönyi
bükkösrõl vagy tátrai lucosról) nagy-
ban csökkenti az abiotikus károk (szél-
döntés, viharkárok) kockázatát. 

Gyõrfi János professzor már hatvan
éve leírta, hogy a rovargradációk kiala-
kulásának és terjedésének egyik meg-
határozó oka erdeink elegyetlensége.
Sok minden változott az elmúlt hat év-
tizedben, de ennek a megállapításnak
az érvényessége aligha. Talán Gyõrfi
János is egyetértene abban, hogy erdõ-

védelmi szempontból fontos lenne el-
különíteni a „statisztikai” és a „funkcio-
nális” elegyességet. 

A statisztikai elegyesség néhány szá-
mot takar, amelyek megmutatják, hogy
az adott térbeli egységben mely fafaj
milyen részaránnyal van jelen. Egy 9
ha-os erdõrészlet „statisztikailag” akkor
is elegyes, ha három fafaj három egy-
befüggõ, egyenként három ha-os
tömbben képviselteti magát benne. 

Funkcionális elegyességrõl viszont
csak akkor beszélhetünk, ha az egyes
fafajok sokkal finomabb térbeli mintá-
zatban, és nem csak jelképes mennyi-
ségben vannak jelen. 

Az elegyesség három különbözõ (de
sok szálon összefüggõ) módon szolgál-
ja az erdõk egészségét. Csökkenti a
táplálékkoncentrációt, ami a tömeges
elszaporodás egyik alapvetõ mozgató-
rugója, legyen szó a kukoricagóréban
tanyázó egerekrõl, szúbogarakról, vagy
éppen lombfogyasztó lepkékrõl. 

Az elegyesség „sûrûbb szövésûvé”
teszi a táplálkozási hálózatokat (pl. al-
ternatív gazdaállatokat biztosít a raga-
dozóknak, parazitoidoknak), ami haté-
konyabb önszabályozó képességet
eredményez. Végül pedig a funkcioná-
lisan elegyes erdõben az egész állo-
mányt érintõ kockázatok eloszlanak.
Egy-egy fafaj „balsorsa” (pl. súlyos jár-
vány, végzetes rovardúlás stb.) esetén
az erdõ továbbra is erdõ marad. A koc-
kázatelosztás különösen nagy jelentõ-
ségû a jövõ környezeti bizonytalansá-
gai miatt.

Ennek kapcsán érdemes talán egy
kicsit közelebbrõl is megnézni egy-egy
kapcsolódó szakmai elõírást. A jelenleg
érvényes szabályok a célállomány fõfa-
fajának legkevesebb 70%-os elegyará-
nyát írják elõ. Hosszú távú erdõvédel-
mi szempontokat alapul véve sok
esetben sokkal megnyugtatóbb lenne,
ha egyik fafaj számára sem írnánk elõ
ilyen mértékû dominanciát. Ha történe-
tesen egy hegyvidéki „viharvert” és szú-

A Biscogniauxia mediterranea a cserpusztulás kórokozójaként korábban mediterrán
tájakon volt ismert. Az utóbbi évtizedben Baranya és Veszprém megyében több helyen
is tömeges pusztulást okozott, de az Északi-középhegység szárazabb csereseiben is. Az
aszálystressz miatt legyengült, rovarkárosított, lombvesztett állományok fokozottan ki
vannak téve a tömeges mortalitásnak. (Szöveg és kép: Csóka Gy.)

Az amerikai származású tölgy csipkéspoloska gyors terjeszkedést és látványos tömegsza-
porodást mutatott több közép- és délkelet-európai országban az utóbbi 3-4 évben. Bul-
gáriában 50 ezer, Horvátországban 60 ezer, Magyarországon eddig mintegy 5-6 ezer
ha-on észlelték tömeges fellépését. A fotó a szlavóniai Vinkovci környékén készült a
rovar által okozott korai (júliusi) lombsárgulásról. (Szöveg és kép: Csóka Gy.)
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rágott fenyvest lombállo-
mányra akarunk cserélni, ak-
kor a bizonytalan jövõt ala-
pul véve nem könnyû
eldönteni, hogy például bükk
vagy kocsánytalan tölgy le-
gyen-e a fõfafaj. Ha azonban
ezt a két fafajt 40–30% (avagy
30–40%) elegyaránnyal ültet-
jük, a fennmaradó 30%-ot pe-
dig 2-3 további fafaj teszi ki
(ismételten hangsúlyozva a
finomabb térbeli lépték jelen-
tõségét), akkor bizonyosan
közelebb kerülünk az erdõk
egészségét hosszú távon is
nagyban szolgáló funkcioná-
lis elegyességhez. 

Egy idõs elegyetlen állo-
mányból természetesen nem
lehet elegyest varázsolni. A
tisztítások, gyérítések során
azonban lehet tudatosan és
következetesen kímélni az
elegyfajokat, beleértve a
hosszú idõn keresztül gyom-
fának tituláltakat is. Az erdõsí-
tések során ezek a szempon-
tok még inkább figyelembe
vehetõk.

Az Erdészeti Lapok szep-
temberi számában jelent meg
az odvas fák erdõvédelmi jelentõségével
kapcsolatos írásom. Sokan talán már a
cím alapján legyintenek a cikkre, „ez a
kiscserkésztéma lenne az erdõgazdálko-
dás legfontosabb kérdése manapság?” Bi-
zonyosan nem az. Fontos lenne azonban
megérteni, hogy egy bizonytalan, de
nagy valószínûséggel kedvezõtlenebb

környezeti rendszerrel csak úgy tudunk
dacolni, ha minden olyan tényezõt, illet-
ve folyamot erõsítünk, támogatunk,
amelyek csökkentik a jövõbeni kocká-
zatokat.

Az erdõgazdálkodás módja, az erdõ-
mûvelés sokat tehet azért, hogy az er-
dõk ellenálló-, illetve visszaszerzõ-ké-

pességét (idegen szóval „reszi-
lienciát”) erõsítse. Nem túl
népszerû hangoztatni, bizto-
san elfogadni sem túl könnyû,
de a növekvõ erdõkárok
egyik jelentõs oka a közeli
vagy távolabbi múlt erdõgaz-
dálkodásában keresendõ.
A klímaváltozás peresze fel-
nagyítja mindezt, ahogy a ho-
morú tükör teszi…

A jó hír az, hogy tudatos
beavatkozásokkal számos
olyan szabályozó mechaniz-
must (divatos szóval „öko-
szisztéma-funkciót”) állítha-
tunk helyre, amelyeket
éppen a korábbi erdõgazdál-
kodási szemlélet blokkolt le.
Egy-egy súlyos, hosszú idõn
át elhanyagolt betegséget
sem lehet néhány nap alatt,
egy-két tablettával lerendez-
ni. Itt sincsenek csodapiru-
lák, nincs mindenható varázs-
ige sem. Sok apró varázsigét
kell találni, amelyekkel a le-
hetõ legtöbb szövetségest
tudjuk magunk mellé állítani:
állományszerkezetet, ele-
gyességet, megõrzött odvas
fákat és mikroklímát, rovare-

võ énekesmadarakat, populáción belü-
li genetikai változatosságot stb. Ehhez
az összefüggések feltárása (nevezhet-
jük akár kutatásnak is), a probléma
megértése és erre alapozott cselekvé-
sek szükségesek. MOST!!!

Köszönetnyilvánítás
A kutatás az Agrárklíma.2 VKSz-12-1-
2013-0034 számú projekt támogatásá-
val valósult meg.
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A Bükk egyik déli lejtõjén (Fónagyság közelében) elpusztult molyhos tölgyek. A vízhiány
miatt sínylõdõ fákon tömegesen megtelepedõ xilofág rovarok (pl. kétpettyes díszbogár)
néhány év alatt elpusztítják a fákat. (Szöveg és kép: Csóka Gy.)

A Káli-medence a gyapjaslepke tömegszaporodásainak egyik
klasszikus helyszíne. A cserek jobban, a kocsánytalan tölgyek
kevésbé viselik a tarrágást. Az utóbbiak újrahajtó lombozatán
általában erõs lisztharmatfertõzés jelentkezik, ami a hajtások
befásodását gátolva a téli fagykárok esélyét növeli. (Szöveg és
kép: Csóka Gy.)



353

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI FAJTAKÍSÉRLET

Erdészeti Lapok CLII. évf. 11. szám (2017. november)

A rendezvényen a nyár és a fûz fafa-
jok génmegõrzési eredményeinek
hasznosítását tárták a szakközönség
elé Innovációs tapasztalatok az ártéri
erdõk õshonos fafajainak génmegõrzé-
sében, szaporítóanyag-gazdálkodásá-
ban, valamint a nemesített fajták hasz-
nosításában címmel. A bemutatóra a
125 éves a növényfajta-kísérlet rendez-
vénysorozat keretében került sor.

A résztvevõk személyesen tapasztal-
hatták meg egy európai szinten is
egyedülálló génmegõrzési komplexum
kiemelkedõ szakmai színvonalát és azt
a csodálatos elõnyt, hogy az ex situ fa
alakú és anyatelepszerû génmegõrzés,
a szaporítóanyag-elõállítás, az õshonos
fajok in situ megõrzése és visszatelepí-
tése egy létesítmény (Tolnai Csemete-
kert) területén, illetve a környezõ Ge-
menci erdõben válhatott valóra. 

Mindez a gyakorlat (Gemenc Zrt.,
Bényi Sándor) és a tudományos alapo-
kon kísérletezõ és szakirányító nö-
vénytermesztési szakhatóság (OMMI,
NÉBIH) összehangolt szakmai és em-
beri együttmûködése nélkül nem való-
sulhatott volna meg.

Az õshonos fajok génmegõrzésének
története az 1. táblázat mérföldkövei
szerinti kronológia alapján foglalható
össze. A több mint 25 év szerteágazó és
sok eredményt hordoz, de cikkünkben

Az ártéri erdõk õshonos fafajainak
génmegõrzése I. 

A fekete nyár (Populus nigra L.) és az erdészeti genetikai erõforrások gyakorlati hasznosítása
a Gemenc Zrt. területén 

Dr. Bach István1, Dr. Bordács Sándor2, Lajtos János3

125 éves a hazai növényfajta-kísérlet

2017. augusztus 29-e csodálatosan
verõfényes nyárvégi napján az or-
szág minden tájáról érkeztek szak-
emberek Tolnaszigetre, hogy részt
vegyenek a Gemenc Zrt. és a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (NÉBIH) közös fajtabemutató
szakmai napján. 

1. táblázat A fekete nyár és fehér fûz génmegõrzésének fontosabb mérföldkövei 
nemzetközi, hazai és gemenci szinten

Idõpont Esemény

A múlt század '50-es éveitõl
1992-ig

Fõleg nemesítési (keresztezési partner) célú feketenyárgyûjtés
az ERTI-ben (dr. Koltay, dr. Kopecky), elsõsorban a Hanság-
ban és a Szigetközben; az Alsó-Duna-ártér feketenyár- és
fehérfûztörzsfák felkutatása és archiválása dr. Tóth Imre, a
Gemenc Zrt. erdõmûvelési osztályvezetõje által.

1990 A riói UNCED kongresszus erdészeti téren a fenntarthatóságra
és az erdészeti genetikai erõforrások védelmére, fejlesztésére
hívja fel a figyelmet, amit magukévá tesznek és megerõsítenek
az erdõkért felelõs európai miniszterek (MCPFE Strasbourg).

1992 Országos koordinációs értekezlet az OMMI (dr. Bordács S.) kez-
deményezésére, a fekete nyár génmegõrzését koordináló nem-
zeti program életre hívására (erdõfelügyelõségek, erdõgazdasá-
gok, vízügy, természetvédelem, ERTI, EFE részvételével).

1993 Helsinkiben az erdõkért felelõs európai miniszterek határoz-
nak az Erdészeti Genetikai Erõforrások Program (EUFORGEN-
IPGRI, ma: EUFORGEN-Bioversity) létrehozásáról. Megalakul
az EUFORGEN Populus nigra Network (Fekete nyár Munka-
csoport), elsõ magyarországi képviselõ dr. Tóth Béla (ERTI).

1994 Az erdészeti fajok génmegõrzése – így többek között a fekete
nyáré is – támogathatóvá válik az FM Biológiai Alapok pályá-
zati rendszerben.

1995 Bényi Sándor, a Gemenc Zrt. kerületvezetõ erdészeként mik-
roanyatelepeket létesít, és félüzemi szinten szaporítani kezdi
az OMMI által regisztrált és genetikailag tesztelt feketenyár-
klónokat, melyek spontán szelektálását és gyûjtését már a '80-
as évek közepén elkezdte. 

1996 A FAO Nemzetközi Nyárfabizottság XX. kongresszusa Magyar-
országon, az EUFORGEN Populus nigra Network (Fekete nyár
Munkacsoport) ülésével kiegészítve.

1998 Az elsõ feketenyár-visszatelepítés genetikailag tesztelt szapo-
rítóanyaggal a Gemenc Zrt. vagyonkezelésében lévõ Õcsény
61F (Forgótó) fokozottan védett erdõrészletben.

1999 Fa alakú FTNY-géngyûjtemény létesül a Gemenc Zrt. Tolnai
Csemetekertjében.

2000–2001 Anyatelepszerû FTNY-géngyûjtemény létesül a Gemenc Zrt.
Tolnai Csemetekertjében.

2001 Az EUROPOP Kongresszusa a Gemenc Zrt. és az Országos Me-
zõgazdasági Minõsítõ Intézet közös szervezésében (Szekszárd,
Gemenc, Tolnai Csemetekert, Bényi Sándor gyûjteményei).

2012–2016 A Gemenc Zrt. és a NÉBIH-hez kihelyezett SOE Erdészeti Sza-
porítóanyag-gazdálkodási és Ültetvényes Fatermesztési Tan-
szék együttmûködése õshonos fajok génmegõrzése és az
eredmények értékelése, gyakorlati hasznosítása tárgyában.

2017 Országos feketenyár- és fehérfûz-génmegõrzési bemutató a
Gemenc Zrt. Tolnai Csemetekertjében és FTNY állományai-
ban a NÉBIH 125 éves a növényfajta-kísérletezés rendezvény-
sorozata keretében.

1 Soproni Egyetem Erdészeti Szaporítóanyag-
gazdálkodási és Ültetvényes Fatermesztési
Kihelyezett Tanszék

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3 Gemenc Zrt.



csak a gemenci történésekkel és gyûjte-
ményekkel foglalkozunk. A téma bõsé-
ges szakmai anyaga miatt célszerû annak
bemutatását két részre bontani. A kez-
detektõl a gyûjtemények kialakítása és
az EUROPOP Kongresszussal lezárt alap-
letétel szakasz az elsõ rész tárgya. A má-
sodik részben a korosodott gyûjtemé-
nyek értékelését és a levonható szakmai
tapasztalatokat szeretnénk összefoglalni.

A fekete nyár (Populus nigra L.) a sík-
vidéki területek vizes élõhelyeinek, a
folyók és tavak árterületének jellegze-
tes és meghatározó erdõállomány-alko-
tó fafaja. Az évszázadokon keresztül fo-
lyó intenzív emberi beavatkozások,
elsõsorban a folyószabályozások és az
annak nyomán elterjedõ intenzív mezõ-
gazdasági kultúrák következtében jelen-
tõsen megfogyatkozott élõhelye, poten-
ciális termõterülete. 

Az emberiség folyamatosan növekvõ
faanyagigénye a nemesített (hibrid)
nyárfajták iránti keresletet is fokozta,
ami tovább csökkentette nemcsak terü-
letfoglalását, de a hibrid nyárakkal tör-
ténõ bekeresztezõdés miatt sokan már
a faj fennmaradását is megkérdõjelez-
ték. A 20. század végén kialakult hely-
zet következtében megkülönböztetett
figyelem övezte a faj fenntartására, az
értékes génkészletû populációk megõr-
zésére irányuló tudományos kutatáso-
kat és szakmai programokat egyaránt.

A faj génmegõrzése területén mind
nemzetközi, mind hazai vonatkozásban
jelentõs eredmények születtek az elmúlt
közel két és fél évtizedben. A szakterü-
leten végzett kutatási és gyakorlati prog-
ramoknak, projekteknek Magyarország
volt az egyik kezdeményezõje és meg-
határozó résztvevõje. Számos kutatási
jelentés, magyar és külföldi publikáció
született, amelyek beszámolnak a nem-
zetközi szinten is számottevõ eredmé-
nyekrõl. A továbbiakban a Gemenc Zrt.
területén végzett génmegõrzési és

komplex genetikaierõforrás-hasznosítá-
si tevékenységet ismertetjük.

Géngyûjtemények a 
Tolnai Csemetekertben

A mesterséges körülmények közötti (ex
situ) génmegõrzés a gyakorlatban is ve-
getatívan szaporított fajok, azaz a nyá-
rak és füzek esetében minden évben
visszavágott, anyatelepszerû (juvenilis)
és fa alakú (érett korú) géngyûjtemé-
nyek segítségével valósítható meg. Az
anyatelepszerû ültetvények fenntartása
munkaigényesebb, azaz költségesebb,
mint a fa alakú gyûjteményeké, de dug-
ványgyûjtésre is alkalmasak. A géngyûj-

temény mint szaporítóanyag-forrás
OECD/EU kiemelt kategóriájú. Az anya-
telepszerû ültetvényekrõl kísérleti célra
törzsfánként elkülönítve vagy üzemi
céllal keverten is gyûjthetõ dugvány. Az
erõsen ingadozó megeredésû fekete
nyárak esetében célszerûbb üzemi sza-
porítási célra a jól gyökeresedõ genotí-
pusokból anyatelepet létesíteni, míg az
egységesen jól gyökeresedõ füzek ese-
tében a gyûjtemény maga is alkalmas a
szaporításra (mint a „Gemenci klónke-
verék” 1986 óta).

A fehérfûz- és a feketenyár-genotí-
pusok egy részének törzsfakijelölése és
begyûjtése dr. Tóth Imre erdõmûvelési
osztályvezetõ (GEMENC Zrt.) munkája.
A fekete nyárak többségének törzsfa-
kijelölése és begyûjtése, valamint a kí-
sérleti szaporítóanyag megnevelése
Bényi Sándor, a GEMENC Zrt. kerület-
vezetõ erdésze (majd magánnemesítõ)
nevéhez köthetõ, az OMMI támogató
szakirányítása mellett.

A fekete nyár anyatelepszerû gyûjte-
mény létesítésére Tolnán több lépcsõ-
ben, 2000–2001-ben került sor. Életkora
2017-ban 16-17 év. Tételenként (törzs-
fánként) 6-6 példány került kiültetésre.

A fekete nyár fa alakú gyûjtemény
1999 elején létesült a Gemenc Zrt. Tolnai
Csemetekertjében. Az ültetés 6 × 6 m-es
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1. ábra Fekete nyár anyatelepszerû génmegõrzés

2. ábra Fehér fûz anyatelepszerû génmegõrzés (a kiöregedõ állományt leváltó fiatal
gyûjtemény)

Fajtabemutató szakmai nap Gemenc Zrt. csemetekertjében, 2017. augusztus végén



355

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI FAJTAKÍSÉRLET

Erdészeti Lapok CLII. évf. 11. szám (2017. november)

hálózatban történt, a gyûjtemény összte-
rülete 0,7 hektár. A jellemzõen csomo-
ros törzsû törzsfákból öt-öt példányt ül-
tettek ki. A gyûjtemény pótolva nem
volt. Talajápolásként tárcsázást hajtottak
végre, nyesést csak a talajmunkák meg-
könnyítése érdekében végeztek.

A fûz anyatelepszerû gyûjtemény 180
törzsfagenotípust tartalmaz 10-10
db/törzsfa egyedszámmal. 1986-tól a le-
termelt szaporítóanyag „Gemenci klón-
keverék” néven kiemelt táji jelentõségû
szaporítóanyag-forrásként bizonyított a
gyakorlatban is. A mostani gyûjtemény
már a 4. megújított generáció. A fehér fûz
fa alakú gyûjtemény a Tolnai Csemete-
kert É-i kerítése mellett létesült a kerítés
és a holtág partja között 1994-ben. Törzs-
fánként 4-4 egyed került kiültetésre. Az
értékelhetõ élõ genotípusok száma 117.

Visszatelepítés
Az 1996-tól megjelent természetvédel-
mi jogszabályok védett területekre õs-
honos fajok erdõsítését írják elõ, ezért

már a kezdetektõl felvetõdött a gén-
gyûjtemények szaporítóanyag-forrás-
ként való felhasználásának gondolata.
Az anyatelep formájú megõrzés tech-
nikája, kivitelezési módja már eleve er-
re az igényre alapozva lett kialakítva.
A Gemenc Zrt. Magyarországon és Eu-
rópában is elsõként végzett üzemi
szintû feketenyár-repatriálást moleku-
láris genetikai módszerrel bevizsgált
szaporítóanyaggal.

Az elsõ ünnepélyes keretek közötti
visszaerdõsítést (1998. április 20. Õcsény
61F – Forgótó) a mindennapokban szá-
mos visszatelepítés követte, így napjaink-
ra több tíz hektár repatriált fekete nyáras
van jelen a Gemenc Zrt. területén.

A feketenyár-dominanciájú erdõrész-
letek közül hétrõl készült állományfel-
vétel. Ezek rendre a Baja 75A, Baja 95D,
Õcsény 37B, Õcsény 61F (Forgótó),
Õcsény 70C, Õcsény 80D, Õcsény 83A
erdõrészek. A vizsgálatok idején az állo-
mányok 12–17 év közötti korban voltak.
A felmérés eredményeit és a levonható
következtetéseket a cikk második részé-
ben fogjuk kifejteni.

Az EUFORGEN-IPGRI (ma: EUFOR-
GEN-Bioversity) EUROPOP néven gén-
megõrzés-módszertani kutatási progra-
mot dolgozott ki, melynek végrehajtására
nemzetközi kutatócsoport alakult. A pro-
jektben 8 EU-tagállam 11 tudományos
mûhelye – kutatóintézetek, egyetemi tan-
székek – vettek részt. 

Magyarország képviseletében az
OMMI menet közben csatlakozott a
programhoz, ahol elismert munkatárs-
sá vált, olyannyira, hogy az EU-ban
egyedülálló módon a program záró-
konferenciáját egy nem tagállam har-
madik ország területén tartották meg.
A szimpózium helyszínének megvá-
lasztása – Szekszárd és a Gemenci er-
dõ – tudatosan történt, mert a komplex
génmegõrzési rendszer kis területen, a

maga összetettségében és mûködés
közben itt vált tanulmányozhatóvá.

Az EUROPOP Kongresszusa a Ge-
menc Zrt. és az Országos Mezõgazdasági
Minõsítõ Intézet (NÉBIH jogelõd) közös
szervezésében valósult meg. Az elõadá-
sokra Szekszárdon, a tanulmányútra a
Gemenci erdõben, a Tolnai Csemetekert
és Bényi Sándor magángyûjteményeiben
került sor. Az esemény a Gemenc Zrt.
szervezésében a Decsi Csillagrózsa
táncegyüttes bemutatójával és közös
néptánccal zárult. Nemzetközi találkozó-
kon éveken át felemlegették a gemenci
szimpózium kiemelkedõ szakmai sikerét
és a feledhetetlen kulturális élményt.

Az EUROPOP kongresszus példát
mutatott arra, hogy ha a szakigazgatás
és hatóság, a tudomány és a gyakorla-
ti erdészek jó emberi és munkakapcso-
latban együtt munkálkodnak egy kö-
zös ügyön, azt nemzetközi elismerésre
méltóan sikerre vihetik.
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Fotók: Szokolai Attila és 
dr. Bach István erdõmérnökök4. ábra Az EUROPOP szimpózium résztvevõi, 2001
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ható fekete nyár fa alakú génmegõrzõ
gyûjtemény 16 éves korban (gyérítés elõt-
ti állapot)



Erdészeti Lapok CLII. évf. 11. szám (2017. november)356

???

Dr. Sárvári János, Nagy László (szerk.): OEE Almanach I.
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából, Egyesületünk egyik legnemesebb hagyományát követve,

2016-ban jubileumi könyvkiadási sorozatot indított útjára, melyet 2017-ben is új kiadványok megjelenése fémjelez. 
A Országos Erdészeti Egyesület alapításának másfél évszázados jubileumának kívánunk emléket állítani

azzal, hogy szervezetünk legfontosabb történeti emlékeit, vívmányait két kötetbe foglalva mu-
tatjuk be a szakmai és nem szakmai érdeklõdõ közönségnek. 

Az Egyesületi Almanach gondolata elõször 2009-ben vetõdött fel, és mára öltött testet.
Rendkívül sok adatgyûjtés és egyeztetés elõzte meg a szerkesztés, összeállítás munkáját. Az
elsõ kötetben Egyesületünk történetének rövid ismertetése után olyan tanulmányokat adunk
közre, amelyek egy nem szakmabeli, de avatott történész szemével láttatja múltunk, mûkö-
désünk egyes szakaszait és annak összefüggéseit a történelmi eseményekkel. A harmadik
fejezetben áttekintjük Egyesületünk neves személyiségeit, kitüntetéseinket, rendezvényeinket
és eredményeinket, amelyekre joggal lehetünk büszkék.

A reményeink szerint rövidesen megjelenõ második kötetben az Országos Erdészeti Egye-
sület helyi csoportjainak és szakosztályainak történetét, életét, mûködését adjuk közre, hi-
szen ezek között a keretek között zajlottak és zajlanak ma is szövetségünk szakmai, baráti,
az erdészek összetartozását folytonosan megerõsítõ mindennapjai.

Az Almanach igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készült, matt
fóliázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött kötészettel, teljes színes megjelenésben, álló
B5 formátumban. 

Az OEE Almanach I. kötet közvetlenül megvásárolható vagy megrendelhetõ 
az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail: titkarsag @oee.hu, telefon: +36 1 201 6293) vagy a 
www.oee.hu honlap Termékrendelés alkalmazása segítségével, 

3000 Ft/kötet áron.
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Az elsõ füzet öt cikke egyébként már most is teljes terjede-
lemben elérhetõ és le is tölthetõ a lap weboldalán (www.erd-
tudkoz.hu). A második füzetben megjelenõ hat további írás
is hamarosan, már a nyomtatott megjelenést megelõzõen lát-
ható lesz a honlapon. A nyomtatott példányokat, ahogyan
az tavaly is történt, az OEE Titkársága segítségével igyek-
szünk eljuttatni a Helyi csoportokhoz.

A 7. évfolyam nyomtatott kötetének megjelenésével egy
idõben elérhetõvé válik a folyóirat megújult weboldala. Az új,
korszerû weblap az internetes keresõk általi teljes támogatott-
ságon túl egy folyóirat weboldalától elvárható számos funk-
cióval is bõvül. Ilyen például a témájukban hasonló cikkek
automatikus ajánlója, kattintható hivatkozások az egyes cikkek
által idézett és az interneten elérhetõ folyóiratok cikkeire (pl.
Erdészeti Lapok, Erdészettörténeti Közlemények), vagy a hivat-
kozáskezelõ szoftverekkel történõ hatékony együttmûködés.

Reméljük, hogy a lapban megjelent közleményekbõl idén
is sokan tudnak majd érdekes/hasznosítható információk-
hoz jutni. Továbbra is szívesen várjuk az esetleges észrevé-
teleket, jobbító javaslatokat.

Az alábbiakban közreadjuk öt közlemény rövid kivona-
tát, hogy kedvet csináljunk a hamarosan megjelenõ kötet
böngészéséhez, illetve a honlap felkereséséhez.

A szerkesztõk

A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy
téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga

téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata
jelölés-visszafogás módszerrel

Horváth Bálint és Ambrus András

Munkánk során három erdészeti jelentõségû araszoló lep-
kefajt vizsgáltunk jelölés-visszafogás módszerrel a Sopron
és Kópháza között található Kõfejtõ-erdõben. A vizsgálat
során összesen 1235 lepkét jelöltünk meg. A visszafogá-
sok aránya eltérõ volt a vizsgált fajok esetében. A legma-
gasabb egyedszámú szuperpopulációt az Erannis defolia-
ria esetében becsültük, ezt követték az E. aurantiaria és
Colotis pennaria. A napi populációméretekbõl rajzolt gör-
bék mindhárom faj esetében eltérõ rajzásdinamikát ábrá-
zoltak. Megvizsgáltuk továbbá az imágók jelölési helytõl
történõ elmozgásának hosszát. Megállapítható, hogy az E.
defoliaria és E. aurantiaria gyenge röpképességük elle-
nére akár több száz métert is mozognak. Következtetése-
ink szerint a jelölés-visszafogás módszerével pontosabb

képet kaphatunk a lepkék populációméretérõl, mint a ha-
gyományos (elvonásos) fénycsapdázás módszerével.
Ugyanakkor még kevés információval rendelkezünk az éj-
szakai lepkék jelölés-visszafogásáról. A módszer szélesebb
körben történõ alkalmazása elõtt további kutatások és
pontosítások szükségesek.

A magyarországi magántulajdonú erdõk
tulajdonszerkezete

Mertl Tamás és Schiberna Endre

E közlemény alapja a magyarországi nem állami tulajdo-
nú, erdõ mûvelési ágú területek teljes körû tulajdoni adat-
bázisa. Az adatbázis feldolgozása során megismert fontos

tulajdonszerkezeti jellemzõk leírása található meg a tanul-
mányban, úgymint a földrészletek gyakorisági és terület-
eloszlása a földrészleten belüli erdõterület és tulajdonosi
létszám szerint, valamint a tulajdoni illetõségek gyakori-
sági és területeloszlása a tulajdoni illetõségek erdõterüle-
te és szerzési jogcíme szerint. A lefolytatott vizsgálatok
alapján az írás megállapítja, hogy a legfontosabb földfor-
galmi tényezõk az öröklés és az adásvételek, amelyek be-
mutatása számszerû adatokkal is megtörténik. Elemzés ol-
vasható a földrészleten belüli döntéshozatallal és a
földrészleten belüli tulajdoni szerkezet koncentráltságával
kapcsolatban.

Ízelítõ az Erdészettudományi
Közlemények 7. kötetébõl

Rövid idõn belül nyomtatásban is megjelenik az Erdé-
szettudományi Közlemények 7. kötete, a 2016. évihez
hasonlóan két füzetben. Ezekben összesen 11 közle-
ményt adunk közre, az eddigiekhez hasonló módon vál-
tozatos tartalommal. 
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A 2014. decemberi jégkár okai és 
következményei a Pilisi Parkerdõ Zrt. által kezelt

erdõállományokra

Csépányi Péter, Magassy Erik, Kontor Csilla, Szabó Csilla,
Szentpéteri Sándor, Németh Rita, Némedy Zoltán, 

Müller Szabolcs, Szabó Miklós, Kovács András, 
Szenthe Gábor, Limp Gábor, Ocsovai Zoltán, 

Brandhuber Ádám, Farkas Viktor és Petrik János

A tanulmány a 2014. december 1–3. közötti ónos esõ okoz-
ta jégkár okait és hatását vizsgálja a Pilisi Parkerdõ Zrt. Vi-
segrádi, Pilismaróti, Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdé-
szetének területén. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy

mely állományok károsod-

tak leginkább, és melyek azok a tényezõk, amelyek
a kár mértékét befolyásolhatták. Az elemzésekhez a kár
mértékérõl készült erdõrészletszintû becslési adatokat, va-
lamint faegyedszintû saját mérési eredményeket használ-
tunk fel. A vizsgálatok során kiderült, hogy jég, zúzmara,
hó okozta károsítások esetén a vegyeskorúság, a vastag,
idõsebb fák jelenléte nagyobb mértékben járul hozzá az
állományok jobb ellenállóképességéhez, mint az elegyes-
ség. Az egykorú állományok vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy a faegyedek méretei kapcsolatban állnak a kár
mértékével.

A holtfa és egyéb erdõökológiai tényezõk
jelentõsége a denevérek számára

Dobrosi Dénes

2013-ban, 2014-ben és 2015-ben az Alföldön és a Börzsöny-
ben saját fejlesztésû ultrahangrögzítõ és elemzõ módszerünk
segítségével összesen 685 felmérési ponton 82 870 db rögzí-
tett hangfájlból 23 denevérfajt sikerült beazonosítanunk. A fel-
mérési pontokon az erdõk egyszerû élõhelyi értékelését is
elvégeztük, továbbá a holtfa mennyiségét is megbecsültük
szemrevételezéssel. Az így kapott erdõtermészetességi muta-
tók és a denevérek aktivitása között igyekeztünk kapcsolato-
kat keresni. Homogenitásvizsgálat révén kimutattuk, hogy a
természetvédelmi szempontból kiemelt jelentõségû denevér-
fajcsoportok egyedeinek éjszakai aktivitása pozitív korre-

lációban van az élõhelyek ökológiai minõségével
és a holtfamennyiséggel.

Új klímaszcenáriók — fellélegezhetnek
bükköseink?

Gálos Borbála és Somogyi Zoltán

A klímaváltozás erdei ökoszisztémákra gyakorolt ha-
tásainak az alkalmazkodást segítõ stratégiák kidolgo-
zásához, megfelelõ pontosságú becsléséhez az éghaj-
lati tendenciák megbízható elõrevetítése szükséges. 

Tanulmányunkban azt elemeztük, hogy a külön-
bözõ klímaszcenáriók és az azokra a különbözõ klí-
mamodellekkel kapott eredmények szórása mennyire
befolyásolja az erdészeti klímahatás-vizsgálatok számá-
ra megfogalmazott következtetéseket. 

A vizsgálatban a 21. század végéig az IPCC leg-
újabb, a sugárzási kényszer változásán alapuló szce-
nárióin (ún. RCP4.5 és RCP8.5) és az A1B forgató-
könyvön alapuló klímaprojekciókat használtuk fel,
melyekbõl a bükkösök számára alkalmas makro-
klímát, illetve a mortalitást okozó szélsõséges aszá-
lyokat számszerûsítõ hõmérséklet-csapadék inde-
xeket (FAI, EQmod, TIb) képeztünk.

Míg az A1B szcenárió a késõ tavaszi és nyári hó-
napok melegedését és szárazabbá válását jelzi, az
RCP forgatókönyvek esetén egyes modellek a csa-
padékösszeg erõteljes csökkenését, mások annak
növekedését mutatják az 1971–2000-es referencia-
idõszakhoz képest. Mivel azonban az alkalmazott
szcenáriótól és modelltõl függetlenül a hõmérsék-
let növekedése nagyon erõteljes lesz, a csapadék-
változás-becslések nagy szórása és ellentétes elõ-
jele ellenére az elemzett indexek mindegyike az
ariditás fokozódására utal a 21. század vége felé. 

A modellek többsége szerint már a kisebb hõmér-
séklet-emelkedést valószínûsítõ (RCP4.5) forgatókönyv ese-
tén is eltûnnek a bükkösök számára makroklimatikusan al-
kalmas területek Zala megyébõl, és gyakrabban fordulhatnak
elõ szélsõségesen meleg és száraz periódusok. 

Az erdészeti károkkal összefüggést mutató indexek felve-
hetnek olyan értékeket, melyek az eddigi legszárazabb, de
már a bükk mortalitását okozó aszályos periódusnál szélsõ-
ségesebb aszályokra utalnak. Ez azt valószínûsíti, hogy a klí-
ma-elõrevetítések bizonytalanságától függetlenül egyértelmû
hatások és az eddigieknél súlyosabb erdészeti károk várha-
tók, ami indokolja az alkalmazkodást már kisebb mértékû
klímaváltozás esetén is. 

KÖNYVAJÁNLÓ
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1956 volt az az év, amikor Magyarország
be tudott avatkozni a politika fõsodrá-
ba, amikor szüleink, nagyszüleink ge-
nerációja egy példátlan zsarnoksággal,
egy világhatalommal szemben is vállalta
a forradalmat, a fegyveres harcot – fo-
galmazott a földmûvelésügyi miniszter.
Hangsúlyozta: az 1956-os forradalomra
és szabadságharcra emlékezéskor azt is
kutatjuk, honnan van a magyarságban
az a hihetetlen ragaszkodás a szabad-
sághoz, a függetlenséghez, a nemzeti
önrendelkezéshez, amely azokban a le-
gendás napokban is testet öltött. Az ün-
nepi megemlékezést követõen Fazekas
Sándor miniszteri kitüntetéseket és elis-
merõ okleveleket adott át.

Életfa Emlékplakett Arany 
fokozata kitüntetést kapott: 

Domján György, a Vértesi Erdészeti
és Faipari Zártkörûen Mûködõ Rt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdésze,
aki kitüntetésben részesült hosszú évti-
zedeken át a Mezõföldtõl a Vértesen át
a Gerecse domborulatáig a sikeres er-
dõsítésben, az erdõgazdálkodásban vég-
zett kiváló tevékenységéért, életútja elis-
meréseként. 

Szörényi Miklós, a Mecsekerdõ
Zrt. nyugalmazott szakellenõre ki-
tüntetésben részesült a mecseki erdõk
szolgálatában végzett kimagasló erdé-

szeti munkájáért, vezetõi tevékenysé-
géért, életútja elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
fokozata kitüntetést kapott: 

André Béla, a Zalaerdõ Rt. nyugal-
mazott osztályvezetõ-fõmérnöke,
aki kitüntetésben részesült a hazánk-
ban elsõként megvalósuló erdõgazda-
sági gépüzemi teljesítmények számító-
gépes feldolgozásában, a mélyépítésû
beruházásokban végzett kiváló tevé-
kenységéért, szakoktatói munkájáért. 

Balsay Endre, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott erdé-
szetigazgatója, aki kitüntetésben ré-
szesült több évtizedes Dél-Hanságban
végzett vezetõi tevékenységéért, közé-
leti szerepvállalásáért, társadalmi szer-
vezetekben kifejtett munkájáért, hely-
történeti kutatásaiért, erdészettörténeti
kordokumentumok megírásáért. 

Bende György, az Északerdõ Zrt.
Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság
nyugalmazott kerületvezetõ erdé-

sze, aki kitüntetésben részesült négy
évtizede az erdõgazdálkodásban vég-
zett kiváló munkájáért. 

Varga Tibor, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
désze, aki kitüntetésben részesült hat
évtizede a Bátaszéki Erdészet dombvi-
déki, mórágyi kerületében az országos
fenyvesítési programban, az erdõsíté-
sek természetes úton történõ felújítá-
sában végzett kiváló tevékenységéért,
közjóléti munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozata kitüntetést kapott: 

Fliszár Aladár, a Zalaerdõ Zrt. Lenti
4. sz. erdészete nyugalmazott erdõ-
mûvelõ mûszaki vezetõje, aki kitün-
tetésben részesült a zalabaksai erdé-
szetben az erdei fenyõvel kapcsolatos
természetes felújítási kísérletekben
végzett kiváló eredményeiért, kiemel-
kedõ fahozam elérésében végzett
munkájáért. 

Kovács András Sándor, a Gemen-
ci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. nyugal-
mazott mûszaki elõadója, aki kitün-
tetésben részesült segédüzemági
tevékenységéért, a szakmai feladatellá-
tás gördülékeny, zökkenõmentes biz-

KITÜNTETETTEK
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Ágazati elismerések a 
nemzeti ünnep alkalmából

A magyarság nemzettudatát év-
századok szabadságküzdelmei
formálták a Kárpát-medencében.
Forradalmak, szabadságharcok
kovácsolták azokat a nemzetállami
kereteket, amelyek ma is megtar-
tanak minket — mondta Fazekas
Sándor az 1956-os forradalom és
szabadságharc 61. évfordulója tisz-
teletére rendezett minisztériumi
ünnepségen.
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tosításáért, munkakörének magas szín-
vonalú ellátásáért. 

Takács Sándor Péter, a Mecseker-
dõ Zrt. nyugalmazott fahasználati
ágazatvezetõje, kitüntetésben része-
sült a baranyai állami erdõk tartamos
és felelõs használatában, erdõtervezés-
ben, erdõgazdálkodásban végzett kivá-
ló tevékenységéért, vezetõi munkájá-
ért. A kitüntetését késõbb veszi át. 

Várady János, a Duna–Dráva
Nemzeti Park nyugalmazott erdé-
szeti referense,kitüntetésben részesült
az állami erdõ- és vadgazdálkodásban,
a természetvédelmi erdõkezelésekben
végzett kimagasló munkájáért.

Vicsek János, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
désze, aki kitüntetésben részesült évti-
zedeken át az erdõ- és vadállomány
védelmében, kármegelõzésben és kár-
felszámolásban végzett kimagasló te-
vékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
kapott: 

Berger Andor, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Erdészeti és Vadgazdálko-
dási Fõosztály vadászati közgazdasá-
gi referense, aki kitüntetésben részesült
a vadgazdálkodási törvény és a végre-
hajtási rendelet módosításában, a va-

dászterületek kialakításában, a vadgaz-
dálkodási tevékenység szakszerû mû-
ködtetésében végzett munkájáért. 

Galbavi József, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. Gödöllõi Erdészet kerületvezetõ
vadásza, aki kitüntetésben részesült a
Nyugat-Cserhátban élõ egyetlen rétisas-
pár biztonságos és eredményes költése,
a fokozottan védett ragadozó madárfaj ál-
lománygyarapodása érdekében nyújtott
példaértékû tevékenységéért, Magyaror-
szág természeti értékeinek megóvásáért. 

Hefler László, a VADEX Mezõföl-
di Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt.
szakmai kontrollerje, aki kitüntetés-
ben részesült három és fél évtizede a
Fejér megyei erdõk gondozása, gyara-
pítása érdekében kifejtett tevékenysé-
géért, az erdõ- és vadgazdálkodási fel-
adatok magas színvonalon végzett
ellenõrzési munkájáért. 

Molnár Erika Csilla, a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága mûszaki ügyintézõ-

je, aki kitüntetésben részesült az erdésze-
ti monitoring és erdõkár-nyilvántartási
rendszer mûködtetése és a hozzá kapcso-
lódó kiadványok megjelentetése területén
kifejtett magas szintû tevékenységéért, a
nemzetközi projektek sikeres lebonyolí-
tásában való közremûködéséért. 

Pintér Csabáné, a Kisalföldi Er-
dõgazdaság Zrt. számviteli csoport-
vezetõje, aki kitüntetésben részesült
négy évtizede kiválóan végzett szám-
viteli tevékenységért, vezetõi munkájá-
ért, nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Szamonek Zoltán, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. erdõmûvelési
ágazatvezetõje, aki kitüntetésben ré-
szesült a Barcsi Erdészetben a folyama-
tos erdõborítás biztosításában, az erdei
fenyõ-állományok természetes felújítá-
sában, a fenyõtörések felszámolásában
végzett kiváló tevékenységéért.

Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak!
Forrás: FM

Képek: Pelsõczy Csaba/FM
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2017. július 6-án szakmai fórumot
rendezett Püspökladányban a NAIK
ERTI, amelyen az elõadók elsõsorban
a hazai aktuális agrárerdészeti kuta-
tási irányokat, oktatási és gazdálko-
dási tevékenységeket, valamint a pá-
lyázati lehetõségeket ismertették a
jelenlévõkkel.

A rendezvény Püspökladány város pol-
gármesterének köszöntõjével vette
kezdetét. Dombi Imréné megnyitóbe-
szédében kitért a mezõgazdaságnak a
város, a térség életében betöltött fon-
tos szerepére, továbbá kiemelte a

NAIK ERTI Püspökladányi Kísérleti Ál-
lomása és a város között kialakult jó
szakmai kapcsolatot.

A polgármesteri köszöntõt követõ-
en prof. dr. Gyuricza Csaba, a NAIK
mb. fõigazgatója osztotta meg gondo-
latait a hallgatósággal azzal kapcsolat-
ban, hogy miért tekinthetõ kiemelt ku-
tatási területnek az agrárerdészet.
Hangsúlyozta, hogy a mezõgazdaság
az ország gazdaságának stratégiailag
kulcsfontosságú ágazata, a vidéki la-
kosság megtartásának és boldogulásá-
nak legfõbb záloga.

Gyuricza Csaba kiemelte, hogy az
agro-erdõgazdálkodásnak elsõsorban
mind a mezõgazdaság, mind az erdõ-
gazdálkodás számára határterületnek
minõsülõ termõhelyeken, régiókban
van és lesz létjogosultsága, azonban az
ilyen területeken szinte az egyedüli jö-
vedelmezõ és fenntartható gazdálkodá-

si módot jelenti, és jelentõsége megkér-
dõjelezhetetlen a klímaváltozás negatív
hatásainak mérséklését illetõen.

A következõ elõadást dr. Mezei Dá-
vid Csaba helyettes államtitkár (Minisz-
terelnökség) tartotta az Agrár-vidékfej-
lesztésért Felelõs Államtitkárság részérõl
Iparifa-ültetvény mint új termelési lehe-
tõség címmel. A helyettes államtitkár
részletesen ismertette a fásszárú ültetvé-
nyekrõl szóló 135/2017. (VI. 9.) kor-
mányrendelet fõbb utasításait, kitért a te-
lepítés, a nyilvántartás, valamint a
kitermelés szabályaira. Kiemelendõ,
hogy a fásszárú iparifa-ültetvények nem

minõsülnek erdõnek, az erdõtörvény
elõírásai nem vonatkoznak rájuk, mezõ-
gazdasági (szántó-) területeken létesít-
hetõk. Az iparifa-ültetvények esetében a
legkisebb támogatható terület nagysága
0,5 ha, a létesítéshez kiegészítõ tevé-
kenységek is igényelhetõk, mint példá-
ul villanypásztor vagy kerítés építése.
Akác- és nemesnyár-célállománytípus
támogatható, a kedvezményezettek a
jogszerû mezõgazdasági földhasználók
és társulásaik. A támogatás mértéke akác
esetében 1372 euró/ha, míg nemesnyár
esetében 1915 euró/ha.

Dr. Borovics Attila, a NAIK ERTI in-
tézetigazgatója Termeljünk együtt a ter-
mészettel! címû elõadásában az agrár-
erdészet gyakorlati alkalmazásának
lehetõségeit mutatta be fotókkal gaz-
dagon illusztrálva, elsõsorban külföldi
példákon keresztül. Európában napja-
inkban Franciaország jár az élen az ag-

rárerdészeti kutatásokban, de
ez igaz a technológiák gyakorlati alkal-
mazására is. Számos agrárerdészettel
foglalkozó kutatóintézet és szövetség
képviselteti magát az országban, az
egyik ilyen gazdálkodókat tömörítõ
szövetség az Arbre et Paysage 32 (Fa
és vidék 32) elnevezésû egyesület. Az
egyesület néhány gazdálkodóján ke-
resztül bemutatásra kerültek az agrár-
erdészeti gyakorlati technológiák. A fo-
lyamatos talajtakarásos gazdálkodási
módtól a baromfitartáson keresztül a
saját szükségletre megtermelt faanyagig
bezáróan az agrárerdészet széles gya-
korlati palettája vonult fel az elõadás-
ban. Ezenkívül még kitért számos or-
szág – Olaszország, Törökország,
India, Nepál – gyakorlati agrár-erdõ-
gazdálkodásának ismertetésére.

Dr. Keserû Zsolt, a NAIK ERTI Ültet-
vényszerû Fatermesztési Osztályának ve-
zetõje arról beszélt, hogy miért érdemes
agrárerdészeti rendszert létesíteni. Elõ-
adásának elsõ felében kitért az agrárer-
dészeti rendszerek alkalmazásával elér-
hetõ ökológiai elõnyök ismertetésére.
Idesorolható a klímaváltozás negatív ha-
tásait mérsékelni képes nagyobb mérvû
szénmegkötés, szénraktározás, hatéko-
nyabb védelem a talajerózióval, a nit-
rogénkimosódással szemben, a mezõ-
gazdasági termelés diverzifikációja,
méhészeti és növényvédelmi jelentõség,
a biodiverzitás növelése, az alternatív jö-
vedelemforrások növekedése. Ezt köve-
tõen bemutatatta az aktuális támogatási
lehetõségeket. A Vidékfejlesztési Prog-
ram 2014–2020 közötti idõszakának ke-
retében az agrárerdészeti rendszerek lét-
rehozása (VP 5-8.2.1-16) jogcím alapján
lehet pályázatot benyújtani a 2017. janu-
ár 16. és 2019. január 16. közötti idõszak-
ban. A korábbi gyakorlattól eltérõen –
amikor csak fás legelõk létesítésére le-
hetett támogatást igényelni – ma már
pályázni lehet szántóföldi kultúrával
kombinált agrárerdészeti rendszer létre-
hozására (köztestermesztés), gyepgaz-
dálkodással kombinált fás legelõ vagy
fás kaszáló létrehozására és mezõvédõ
fásítás létesítésére fasor vagy facsoport
telepítésével. A támogatások igénylésére
az ügyfélkapun keresztül, online módon
lehet a pályázatokat benyújtani. Részle-
tes információ a www.szechenyi2020.hu
weboldalon található.

II. Magyar Agrárerdészeti
Fórum Püspökladányban
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Honfy Veronika, a NAIK ERTI tudo-
mányos segédmunkatársa, PhD-hallga-
tó egy új termelési rendszer kísérleti
megalapozásáról beszélt. A NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézetében 2014-
ben kezdték meg a különbözõ kísérle-
tek létesítését, amelyek egy egyre
bõvülõ kísérleti rendszer részeinek te-
kinthetõk. Ezekben a kísérletekben a
kutatások az alábbi fõbb témakörökre
fókuszálnak: fenntartható földhaszná-
lat, tradicionális és innovatív megoldá-
sok, talaj- és vízvédelem, a klímaválto-
záshoz való alkalmazkodás, kedvezõ
föld-egyenérték arány igazolása. Az
elõadásban részletesen bemutatta a
NAIK más kutatóintézeteivel történõ
együttmûködésben létrehozott agrárer-
dészeti kísérleteket. Ilyen a NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóintézetének
Fertõdi Kísérleti Állomásán kialakított
tág hálózatú nemesnyárültetvény sor-
közeiben bogyós köztessel (szamóca,
málna, ribiszke, szeder) létrehozott kí-
sérlet. A NAIK Mezõgazdasági Gépesí-
tési Intézetével közösen egy korábbi
akác- és nemesnyár energetikai faültet-
vény lett átalakítva agrárerdészeti kí-
sérletté. Bizonyos sorokat letermelve
tágabb sorközöket alakítottak ki (9, 12
és 15 méter), amelyekben tritikálé és

zöldségfélék kerülnek vetésre, illetve
ültetésre.

A Debreceni Egyetem Agrártudomá-
nyi Központ Karcagi Kutatóintézetének
területén egy 0,7 hektáros kísérlet léte-
sült, ahol tág hálózatú – 8 × 6 méteres
ültetési hálózat – nemesnyárültetvény
sorközeiben kiterített vetésforgó került
kialakításra. A NAIK ERTI Püspökladá-
nyi Kísérleti Állomásán fehérnyár- és
pusztaszilcsemeték kerültek elültetésre
– 10 × 5 méteres ültetési hálózat kétfé-
le tájolásban (É–D és K–Ny) –, a sor-
közökben lucerna termesztése mellett.

Az említett kísérleteken kívül egy
multifunkcionális mezõvédõ erdõsáv is
bemutatásra került az elõadásban. A vizs-
gálatok elsõsorban a víz- és tápanyag-
forgalom, az együtt-termeszthetõség,
a fényhasznosítás (árnyékhatás), a szén-
megkötés, az optimális növõtér meg-
határozására fókuszálnak egyéb vizs-
gálatokkal kiegészülve, mint például
évgyûrû-analízis, talajállapot-monito-
ring, hozamvizsgálat.

Dr. Vityi Andrea, a Soproni Egyetem
egyetemi docense elõadásának elsõ ré-
szében hazai és nemzetközi agrárerdé-
szeti kutatások eredményeit ismertette,
melyek az AGFORWARD projekt kere-
tében valósultak meg. A projekt (AG-

FORWARD-AGroFORestry that Will Ad-
vance Rural Development – Agrárerdé-
szet, amely elõsegíti a vidékfejlesztést)
elsõsorban arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy hogyan lehetne fenntartható
módon a legtöbb élelmiszert a legol-
csóbban termelni. Erre lehet egy alter-
natíva maga az agrárerdészet. Korábbi
európai kutatások alapján az agrárerdé-
szet akár 40%-os többlethozamot ered-
ményezhet. A projekt hazai feladatai
közé tartoznak a hálózatépítés, kutatás
és innováció, adatgyûjtés és elemzés, tá-
jékoztatás és ismeretterjesztés.

A szakmai rendezvény  második fe-
lében az AFINET (AgroForestry Innova-
tion NETworks) projekt került bemuta-
tásra. A program az agrárerdészeti
innovációs hálózatok szerepét és fel-
adatát vizsgálja a klímaadaptív termelé-
si rendszerek kialakításában. A legfon-
tosabb célok között lehet megemlíteni
az innovatív agrárerdészeti technológi-
ák és módszerek gyakorlatba történõ
integrálását, a kutatók és a gyakorlati
szakemberek (gazdálkodók) közötti tu-
dás- és tapasztalatcsere hatékonyságá-
nak növelését, valamint egy európai ag-
rárerdészeti tudásbázis megteremtését.

Szöveg: dr. Keserû Zsolt
Fotók: Rásó János

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK



363

A rendezvény délutáni folytatásában szakmai elõadásokra ke-
rült sor. Elsõként Ugron Ákos Gábor Az erdõtörvény-módosítás
célja, fontossága és szerepe a magyar vidék életében címmel tar-
tott elõadást. 

A kétharmados többséggel még májusban elfogadott az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
törvény két ütemben – szeptember 1. és jövõ év január 1.
– lépnek életbe. Ez számos kérdésben megreformálja az er-
dõgazdálkodást, valamint annak szabályozását. Ehhez iga-
zítva, illetve az anyag nagyságára és az érintettek széles kö-
rére való tekintettel a szükséges rendeleti szintû szabályozás
is két ütemben valósul meg.

Az elsõ ütem olyan fontos kérdéseket taglal, mint az er-
dõsítési célállományok meghatározásának egyszerûsítése,
az erdészeti adattárhoz való – elektronikus – hozzáférés le-
hetõségének megteremtése. Emellett fontos terület erdõter-
vezéskor a gazdálkodói szándék erõteljesebb megjelenésé-
nek biztosítása, valamint a gazdálkodók iránti nagyobb
bizalom kiépítése, melynek része a hatósági munka felül-
vizsgálata telepítéskor, felújításkor.

A második ütemre maradnak olyan fontos kérdések, mint
az erdõkezelés és az erdõkezelõ szerepe, a jelölõ erdei élõhe-
lyek kijelölésének szabályai, a természetvédelmi célú korláto-
zások külön szabályai. De ilyen, sokak számára lényeges terü-
let az erdõgazdálkodási korlátozás esetén fizetendõ kártalanítás
megállapítása is – foglalta össze Ugron Ákos.

Második elõadóként dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkára az Ipari célú fás szárú ültetvények támogatása a
Vidékfejlesztési Program keretében címû prezentációját mu-
tatta be.

Már ipari faültetvények telepítésére is igényelhetõ támo-
gatás a Vidékfejlesztési Programból. Továbbra is elõnyt
élvez azonban a természetes erdõk telepítése. Az 50,32 mil-
liárd forintos keretösszegbõl az ipari célú fás szárú ültetvé-
nyek támogatására elkülönített 5 milliárd forint elsõsorban
arra szolgál, hogy az ipari fa iránt megnõtt keresletet azok-
ból elégítsük ki. 

A korábbi 101 helyett 5 faállománytípus képezi az erdõsítés
alapját, az erdõtelepítés támogatása pedig egységköltség ala-

pú. A gyorsan növõ fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alap-
anyag termelését szolgáló faültetvényeket akácból és nemes-
nyárból hozhatnak létre támogatással a gazdálkodók.

Ez esetben a pályázathoz az erdészeti hatóság által kiállí-
tott hiánytalan telepítési bejelentésrõl szóló igazolást kell
csatolni. A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár, és
olyan területekre nem igényelhetõ, ahol az állam tulajdoni
hányaddal rendelkezik. Akác esetén a minimális tõszám
hektáronként 2500, nemesnyárból 278.

Az ültetvényeket legkorábban a telepítés befejezése után
8 évvel lehet letermelni, és legföljebb 20 évig tarthatók fönn.
Az 5. év végéig azonban akácültetvényekben legalább 2, a
nemesnyárnál 6 méter magas ágtiszta törzset kell kialakítani.
Csak akkor jár a támogatás, ha igazolt származású a szaporí-
tóanyag, és ez a pótlásokra is vonatkozik.

A telepítés mezõgazdasági területen történik, és azt a kö-
telezettségvállalás idõszakában sem kell átminõsíttetni.
A pályázatnál többletpontot ér, ha a pályázó a foglalkozta-
tottak számának növelését vállalja, az ültetvényt 8 évnél to-
vább tartja fönn, illetve például vállalja szennyvíziszap el-
helyezését az érintett területen. A támogatás mértéke
akácnál hektáronként 1372 euró, nemesnyárnál 1915 euró –
fejezte be elõadását a helyettes államtitkár.

A kormányzat, az erdészeti szakmai és érdekképviseleti
szervezetek, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
közös sikerének tekinthetõ az értékteremtõ erdõgazdálko-
dást támogató erdõtörvény kidolgozása – mondta Gyõrffy
Balázs, a NAK elnöke elõadása elején.

A NAK megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy a több mint 12 ezer erdõ- és vadgazdálkodó tagjának
véleménye, elképzelései megjelenjenek a köztestület tevé-
kenységében. Ezt jól mutatja, hogy a NAK a Vidékfejleszté-
si Program erdészeti pályázatainak elõkészítése, illetve a kü-
lönbözõ jogszabály-módosítások során a szakmai és
érdekképviseleti szervezetek – köztük a MEGOSZ – meg-
kérdezésével fogalmazta meg javaslatait. 

Hangsúlyozta, az új jogszabály egyáltalán nem szorítja hát-
térbe a természetvédelmi szemléletû erdõgazdálkodást, ugyan-
akkor megteremti azt a már régóta hiányzó összhangot és
egyensúlyt, amire a magyar vidéknek égetõen szüksége volt.
Az erdészeti- és a vadgazdálkodási törvények újjáalkotásával
a korábbi egyoldalúságok helyett az erdõ mint nemzetgazda-
sági érték az eddigieknél jobban kiaknázható lesz. 

Gyõrffy Balázs a következõ idõszak feladatai, kihívásai
között említette többek között az erdõtörvény végrehajtási
rendeletének megalkotását, az erdészeti jogcímek lehívásá-
nak segítését, a rendezetlen erdõterületek gazdálkodásba
vonását, a szakirányítási támogatás visszaállítását és az örö-
kösödési folyamatok szabályozását. Ezek sikeres megvalósí-
tásában a NAK továbbra is számít stratégiai partnere, a
MEGOSZ véleményére, javaslataira.

A szakmai elõadások zárásaként Horváth Iván, a Pro Sil-
va Hungaria Egyesület elnöke Fenntarthatóság vagy tarta-
mosság? – A környezet állapota és az erdõkezelés címmel
tartott gondolatébresztõ elõadást az örökerdõ-gazdálkodás
elméleti, szemléleti és gyakorlati kérdéseit járva körbe.

Forrás: MTI, Magyar Mezõgazdaság, MEGOSZ, OEE
Szerkesztette és kép: Nagy László

MAGÁNERDÕBEN
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MEGOSZ Nagyrendezvény Füzéren — II.
Szakmai elõadásokkal zárult az országos találkozó

Szeptember 23-án Füzér településen tartotta meg idei
országos nagyrendezvényét a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége. 
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A bakonyi erdõk területén, különösen a déli és keleti gyenge
termõhelyeken a katonai igénybevétel már régóta jellemzõ
volt. A Magyar Királyi Honvéd Csapat Gyakorlótér Parancs-
nokság 1913-ban jött létre. Ezzel szinte egy idõben a lõterek
biztonságos mûködése érdekében területvásárlásokkal meg-
alakult a Magyar Királyi Királyszállási Erdõgondnokság. 

Az Erdõgondnokság látta el a szükséges tûzifával, szerfá-
val a Veszprémbe, Hajmáskérre és Várpalotára telepített ka-
tonaságot. A bõvülõ katonai igénybevételek hatására, külö-
nösen a hidegháború idején a lõterek területe jelentõsen
megnövekedett – így vált szükségessé az erdõgazdálkodás
és a hadi tevékenységek összhangjának megteremtése. 

Már 1964-ben létrejött a budapesti székhelyû MN Erdõ- és
Vadgazdaság, amely többek között a jelenlegi VERGA Zrt.
várpalotai területeit is kezelte. 1967-re a Honvédelmi Minisz-
tériumhoz már közel 100 000 ha elsõdleges honvédelmi ren-
deltetésû erdõ tartozott. 

A katonai területeken történõ erdõgazdálkodás több
szempontból is jelentõsen korlátozott a normál körülmé-
nyekhez képest: a hadgyakorlatok, lövészetek idején sem-
milyen gazdálkodási tevékenység nem folytatható, a terüle-
tek lõszerrel, lövedékkel a mentesítések ellenére is
fertõzöttek, a lõterekhez közeli erdõkbõl kitermelt faanyag
szilánkos, szinte semmire sem használható, az utak a kato-
nai jármûvek mozgása miatt állandó karbantartásra, felújí-
tásra szorulnak.

Borsodi Imre, aki a megalakulástól 1991-ig volt a cég
igazgatója, így írt errõl: „A gazdaság a Honvédelmi Mi-
nisztérium felügyelete alá tartozik. Tevékenysége a kato-
nai követelmények kielégítésének elsõdlegessége mellett az
erdõ- és mezõgazdasági területek rendeltetésszerû, gazda-
ságos és szakszerû hasznosítására, fejlesztésére irányul.
Az üzemtervi gazdálkodási kötelezettségek ellenõrzése a

MÉM Veszprémi Állami Erdõrendezõségének hatáskörébe
tartozik.”

A megalakulást követõ 24 évet a szervezeti stabilitás jel-
lemezte. Eltekintve attól, hogy két rövidebb idõszakban a
Kaszói Erdészet is Veszprémhez tartozott, a cég felépítése
alapvetõen állandó volt: a Központ mellett öt erdészet, két
fûrészüzem és egy mûszaki erdészet alkotta a vállalatot.
Az erdõgazdaság ekkor 39 600 ha-on dolgozott a többi er-
dõgazdasággal azonos szabályozók alapján, a MÉM Erdõ-
felügyelõség irányítása, ellenõrzése alatt.

Az új szervezet felépítése nem volt egyszerû feladat. Idéz-
ve Borsodi Imrét a megalakult HM-gazdaságok helyzetérõl:
„Ezen erdõgazdaságok szakmai berkekben elég nagy ellen-
szenvet, meg nem értést váltottak ki az elsõ idõkben, talán
minket, szakmabelieket is megvetettek. Nagyon rövid idõ
alatt bebizonyítottuk, hogy szakemberek vagyunk, azonos
szakmai felügyelet mellett, a többi erdõgazdasággal azonos
szinten dolgozunk szakmai és gazdaságossági szempontból
egyaránt.”

Az erdõgazdaság igen változatos területen gazdálkodik:
bükk klímába tartozik az erdõk 10%-a, 50-60% a kocsánytalan
tölgyes-cseres klímaterület, de megtalálható az erdõssztyep-
klíma is. A domb- és hegyvidéki jelleg, az erdõállományok
lehetõséget biztosítanak a természetes felújításoknak. Külö-
nösen igaz ez az élõfakészlet közel harmadát kitevõ bükkö-
sökre. 

Ugyanakkor a megalakulás óta szükséges volt a mester-
séges erdõsítésekhez a saját csemete megtermelése. Ezért a
vállalat a kezdetektõl több csemetekertet is üzemeltetett –
ezek csak a rendszerváltás után kerültek magánhasználatba. 

Az erdõgazdaság nevéhez fûzõdik az a nagymértékû er-
dõtelepítés, melynek során a Veszprémi-fennsíkon és kör-
nyékén mintegy 3500 ha erdõtelepítésre került sor a kor
rendelkezésre álló technológiájával, S100-as dózerokkal, ri-
golekékkel, saját nevelésû, több millió csemetével. 

A kopárfásítások mostoha körülményei sok esetben saját
gépek kifejlesztését, a rendelkezésre álló eszközök átalakí-
tását, megerõsítését igényelték. A vállalat mûszaki üzeme
tervezte és gyártotta többek között a Vetus tuskókiemelõt,
erõsítette meg a szovjet gyártmányú rigolekéket.

A fahasználat gépesítésének kora is a vállalat korai évei-
ben zajlott. A Druzsba fûrészek fokozatosan STIHL Contrák-
ra cserélõdtek, a közelítésben megjelentek a csörlõs trakto-
rok. Érdekesség, hogy a vállalat sokáig üzemeltethetett

JUBILEUM

A VERGA Zrt. 50 éve
50 éve alakult meg a VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.
jogelõdje. Az 1967. július 1-jei minisztertanácsi határo-
zat alapján Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdõgazda-
sága néven, jellemzõen a volt Balaton-Felvidéki Állami
Erdõgazdaság területén állt fel az új szervezet.

Árbócos termelés

Hosszúfás szállítás
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három darab Unimog-411 típusú univerzális gépkocsit. Szin-
tén nem elterjedt közelítési mód volt az árbócos termelés
és az ehhez kapcsolódó alsó rakodói felkészítés a klasszi-
kus Csepel autókkal, késõbb egy budapesti építõipari válla-
lattól kölcsönkapott Tátrákkal.

A rendszerváltást követõen a gazdasági szervezet és a tu-
lajdonosi jogok gyakorlója is többször változott.

A cégforma és a tulajdonosi jogok gyakorlójának válto-
zása mellett minden területen lényeges átalakulás történt:

• A törzsterületeken felül számos honvédségi erdõterü-
let kezelése lett a feladatunk, így területünk 49 606
ha-ra nõtt;

• Fûrészüzemeink leváltak a cégrõl, jelenleg az erdõgaz-
dálkodási alaptevékenység mellett murvabányát üze-
meltetünk, és lakossági tûzifa feldolgozásával foglal-
kozunk;

• Az erdészetek összevonásával számuk háromra csök-
kent: Kab-hegyi Erdészet – 15 758 ha, Királyszállási
Erdészet: 18 434 ha, Zirci Erdészet – 12 820 ha, egyéb
terület: 2 594 ha;

• Szinte valamennyi tevékenységünket vállalkozók
igénybevételével végezzük.

A VERGA Zrt. megalakulása óta eredményesen gazdál-
kodik annak ellenére, hogy az elsõ évtizedek évi
150–200 000 bruttó m3-es fakitermelése a jogszabályi válto-
zások, rendkívüli viharkárok miatt 120 000 m3-re esett visz-
sza. Kivételt képeznek a 2010–2012-es évek: a 2010. májusi
Zsófia ciklon nyomán több mint 300 000 bruttó m3 faállo-
mány dõlt le, melynek kitermelése több éven át tartott.

A mindezek hatására lecsökkent kiter-
melési lehetõségek miatt elengedhe-
tetlen volt, hogy mûködési költségein-
ket folyamatosan reális szinten tartsuk,
szervezeti felépítésünket mindig az
adott kihívásokhoz igazítsuk.

Lehetõségeinkhez mérten rendsze-
resen igyekszünk pályázati erõforráso-
kat bevonni fejlesztéseink finanszíro-
zásához. Különösen igaz ez közjóléti
feladatainkra: az utóbbi években ilyen
irányú tevékenységünk az alapágaza-
tok mellett a nagymértékben fellépõ
igények hatására egyre jelentõsebb
helyet foglal el feladataink sorában. 

Sajátos a helyzetünk e tekintetben:
a katonai igénybevételek miatt erdeink
nagy része a rendszerváltás elõtt szin-

te zárt területnek számított a lakosság számára. Így a 2000-
es évektõl kezdõdõen jelentõs lemaradást kellett behoznunk
az erdei turizmus területén. 

Mára elmondhatjuk, hogy a nagyközönség érdeklõdésé-
re számot tartó kirándulóhelyek, látványosságok megköze-
líthetõvé, komfortosabbá váltak. Számos zöld mezõs beru-
házásunk eredményeként az utóbbi 15 évben csak kilátóból
13 épült, kiterjesztve ezzel a környék turisztikai lehetõsége-
it. Tettük mindezt úgy, hogy a katonai, hadászati rendelte-
tés változatlanul elsõdleges maradt. A tényleges hadi igény-
bevétel pedig – még ha jellegét tekintve átalakult is –
jelenleg is szinte a régi idõket idézi vissza.

A VERGA Zrt. munkájában a továbbiak során is arra tö-
rekszik, hogy gazdálkodás szempontjából az országos át-
lagnál inkább gyengébb erdeit hatékonyan, a tartamosság
elvárásainak megfelelõen hasznosítsa úgy, hogy emellett a
sajátos régi feladatait és a társadalom közjóléti elvárásait is
maradéktalanul teljesítse.

Szedlák Tibor
Termelési vezérigazgató-helyettes
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Közelítés Unimoggal

Átalakulások 1945-tõl napjainkig

100 éves lõtértorony
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A vadalma Közép- és Kelet-Európa fá-
ja, hazánkban is él. A nemes alma mes-
terségesen elõállított kultúrfaj, amelyet
szinte az egész világon termesztenek,
hazánkban a legjelentõsebb almaültet-
vények a Nyírségben találhatók. Sajná-
latos, hogy az ültetvények nagyarányú
kitermelésekor általában nem gondos-
kodnak kellõ mértékben az értékes fa-
anyag igényes hasznosításáról. A ne-
mes és vadalma között a faanyag
tekintetében különbség nincsen, de a
vadalmák általában sûrûbb évgyûrû-
struktúrájúak és finomabb szövetûek.

A fatest mikroszkópos jellemzõi
Szórtlikacsú fafaj. A korai pásztában a
tágüregû edények gyakoribbak, ezért
az évgyûrûhatár szembetûnõ. Az edé-
nyek áttörése teljes, az edények falán
spirális vastagodás is elõfordulhat. A bél-
sugarak sûrûn követik egymást, általá-
ban 1–3 sejtsor szélesek, magasságuk
1–30 sejt között változik. Az alapállo-
mányt rosttracheidák alkotják, melyek
fala igen vastag, üregük szûk. Fájában
nincsenek farostok (libriform rostok).
A parenchimasejtek vastag falúak, dif-
fúz-apotracheális elrendezõdésûek, né-
ha rövid, húrirányú sorokba rendezõd-
nek. A geszt edényeiben ritkán
fagumi-lerakódás található. A bélsugár-
és a faparenchimákban egyaránt elõ-
fordulhatnak prizmatikus kristálylera-
kódások (idioblasztok).

A fatest makroszkópos jellemzõi
A törzs rövid, többnyire görbe, gyak-
ran ormós. Kérge szürkésbarna, pikke-
lyesen repedezõ. Szórt likacsú fája fe-
hér, vörösesfehér, széles szíjáccsal

rendelkezik, a geszt valamivel söté-
tebb, vörösesbarna. Az évgyûrûhatárok
elmosódottak, hullámosak. Az apró
edények szabad szemmel nem látha-
tók. A bélsugarak is esetleg a sugár-
metszeten ismerhetõk fel. Jellegzetes-
sége a keskeny barna csíkok
formájában látható bélfoltok a sugár-
metszeten. A húrmetszeten a hullámos
évgyûrûk kellemes, finom rajzolatot
eredményeznek. 

Fahibák, károsodások, tartósság
A fahibák közül a korhadást kell ki-
emelni, gombák és rovarok támadásá-
val szemben kevésbé ellenálló, a szí-
jács különösen alacsony tartósságú Az
almafa fáját nagyszámú farontó gomba
kedveli, így idõsebb korban igen gya-
kori a bélkorhadás. Hajlamos a vete-
medésre, repedésre.

Fizikai és mechanikai
tulajdonságok

Nem tartozik a kiemelkedõen szilárd
fákhoz; rideg, kevésbé rugalmas, ke-

ménysége viszonylag magas értékû (a
tölgyekéhez hasonló). Az alább ismer-
tetett mûszaki jellemzõk középértéke-
ket adnak meg. Az értékek szórása
(szélsõértékek) számos tényezõtõl
függhet, mint például a minta törzsön
belüli pozíciója, növekedés során fenn-
álló környezeti hatások, esetleges ke-
zelések stb.

Sûrûség (kg/m3):
• légszárazon (u = 12%): 600–720
Zsugorodás (max., %):
• sugárirányú: 5,6
• húrirányú: 10,1
• rostirányú: 0,3
• térfogati: 17,6
Szilárdsági értékek (rostokkal pár-

huzamosan, MPa, u = 12%):
• nyomó: 41
• hajlító: 75
Keménység (Brinell, MPa, u = 12%):
• oldal: 45–49
• bütü: 63
Statikus hajlító rugalmassági modu-

lus (MPa, u = 12%): 8200

AZ ÉV FÁJA

www.azevfaja.hu

Az almafélék (Malus) egy 25 fafaj-
ból álló alcsaládot képeznek a Ró-
zsafélék (Rosaceae) családjában.
A faanyag szempontjából két fajnak
van jelentõsége: a vadalmának
(Malus sylvestris vagy Pyrus ma-
lus) és a nemes almának (Malus
domestica).

A vadalma faanyagának
jellemzõi
Dr. Bak Miklós1, Dr. Börcsök Zoltán2,

Prof. Dr. Németh Róbert1

1 SOE-SKK, Faanyagtudományi Intézet
2 SOE-SKK, Innovációs Központ

1. ábra Vadalma kereszt- (bal), húr- (közép) és sugármetszete (jobb) (Schoch és mtsai. 2004)

2. ábra A vadalma fájának húr- (bal) és sugármetszete (közép), valamint kérge (jobb)
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A virágos kõris az Év fája 2018-ban!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 után idén ismét lehetõvé tette, hogy az

Egyesület ágazati hírportálján és az Év fája tematikus weblapon keresztül szavazzanak erdész tagtársaink, erdész
kollégáink és a szakmán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi Év fájára, amivel a 2018-as esztendõ fafaját választhatták

meg a résztvevõk.
Ebben az évben is élénk érdeklõdés mellett, az Erdõk Hete rendezvényeivel együtt elindulva, négy héten

keresztül zajlott folyamatosan a szavazás, amelyen összesen 1543 érvényes szavazatot adtak le a szavazók a
megadott határidõig.

Köszönjük a korrekt voksokat, az aktív részvételt!
Az alábbiakban adjuk közre a hivatalos végeredményt.

OEE, Év Fája Kuratórium

Rezgõ nyár 
(Populus tremula) 
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Megmunkálási sajátosságok
Mechanikai megmunkálása kedvezõ,
különösen jól esztergályozható, faragha-
tó. A faanyag szakszerû kezelésére, tá-
rolására, gyors feldolgozására a fülledé-
kenység és a tartóssági problémák miatt
nagy figyelem fordítandó. A fûrészárut
célszerû gõzölni, ennek hatására vörö-
ses színárnyalatú lesz. Szárítása a vete-
medési és repedési hajlam miatt lassú,
óvatos menetrendeket igényel. Ragasz-
tása és felületkezelése problémamentes.
Elõnyösen pácolható, fényezhetõ. Jól
szegezhetõ, csavarozható.

Felhasználási területek
Az almafából megfelelõ rönkméretek
esetén esztétikus késelt furnér is ké-
szíthetõ. Fáját kedvelik az esztergá-
lyosok, fafaragók, faszobrászok. Feke-
tére pácolva ébenfa helyettesítésére is
felhasználják. Készítenek belõle kisebb
bútorokat, felhasználják furnérját szin-
tén a bútorkészítésben, de gyártanak
belõle gyalupadot, dísztárgyakat, fa-
tömegcikkeket, rajztáblákat, vonalzókat,
sõt pipákat is. Korábban fáját szívóssá-
ga, kopásállósága miatt órafogaskere-
kek fogaihoz és meghajtómûvekhez

használták, a kocsigyártás során pedig
nagyon tartós szántalpakat készítettek
belõle.

Felhasznált irodalom
Molnár S., Farkas P., Börcsök Z., Zoltán Gy.

(szerk) (2016): Földünk ipari fái. ERFARET

Nonprofit Kft., Sopron, 35–37. o.

Schoch W., Heller I., Schweingruber F. H., Ki-

enast F. (2004): Wood anatomy of central

European species. Online verzió:

www.woodanatomy.ch

Wagenführ, R. (1996): Holzatlas. Carl Hanser

Verlag, München-Wien, 243–244. o. 
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Virágos kõris 
(Fraxinus ornus)  

Fehér fûz  
(Salix alba)  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárbizottság június-
ban felvette a megyei értékek közé a Napkori Erdõgazdák
Zrt. által fenntartott Harangodi Erdészeti Erdei Iskolát mint
nemzeti értéket. Az errõl szóló dokumentumot Támba Mik-
lós vezérigazgató vette át Baracsi Endrétõl, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyûlés alelnökétõl, aki egyben a me-
gyei értéktárbizottság elnöke. 

„A sokszínû Harangodi Erdészeti Erdei Iskola mint a ha-
zai minõsített erdészeti erdei iskolák jeles képviselõje méltó
az elismerésre, amely a minõséget díjazza” – emelte ki be-
szédében Baracsi Endre elnök. Mindemellett megjegyezte,
hogy látszik az igényes, szép környezeten, hogy minden ott
dolgozó látható odaadással végzi munkáját annak érdeké-
ben, hogy az odalátogató vendégek – akiket elvarázsol a
gyönyörû természeti környezet – jól érezzék magukat, és
feledhetetlen élményeket szerezzenek. „Szép pillanat ez. A do-
kumentum azt példázza, hogy jó úton haladunk. Boldog
vagyok, hogy ezt elértük” – ezekkel a szavakkal vette át Tám-
ba Miklós a megyei értéktári tagságról szóló elismerõ doku-
mentumot.

A Harangodi Erdészeti Erdei Iskola 2005 óta mûködik.
Évente 800–1000 gyermek vesz részt az ötnapos erdei isko-
la és nyári erdei tábori programokon. Az erdei iskola tagja
az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztályának, és minõsített erdészeti erdei iskolaként a hazai
erdei iskolák elitjének. 

A hazai erdei iskolák között kiemelkedõ minõséget kép-
viselnek mind szakmai tartalmukat, mind infrastruktúrájukat
tekintve az állami és magánkézben lévõ erdészeti erdei is-
kolák. Az erdei iskola Napkoron, a Nyírség szívében talál-
ható Nyíregyházától 15 km-re, idilli környezetben, a 17 hek-

tár erdõt és parkosított területet magában foglaló Kereker-
dõ Turisztikai Központ szomszédságában. 

A magánerdészeti komplexum közjóléti és turisztikai köz-
pontként szolgálja az erdészeti, környezeti nevelési, oktatá-
si célokat, valamint az aktív, vadászati és ökoturizmust.
A vidékfejlesztés sikertörténeteként jól példázza, hogy a meg-
felelõ szakmai háttérrel és megfelelõ helyen megvalósított
beruházások hogyan járulnak hozzá a vidék élhetõbbé téte-
léhez és az ott élõ emberek életminõségének javulásához. 

A beruházások helyi szereplõk bevonásával valósultak, va-
lósulnak meg – hiszen a Zrt. folyamatosan fejlesztésekkel
igyekszik kiszolgálni az egyre bõvülõ igényeket. A turisztikai
központban és az erdei iskolában helyi munkaerõt alkalmaz-
nak, ezzel járulva hozzá számos család megélhetéséhez.

Az erdészeti komplexum az erdei iskolai programok és
nyári táborok mellett helyet ad családi és céges rendezvé-
nyeknek, esküvõknek, szakmai fórumoknak, konferenciák-
nak, vallási-hitéleti összejöveteleknek, sporteseményeknek,
hagyományõrzõ és kulturális rendezvényeknek. 

Az erdei iskola épülete a kevésbé frekventált téli idõszak-
ban vadászházként is mûködik. Mindezen felül a Zrt. veze-
tõségének jóvoltából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hal-
mozottan Hátrányos Helyzetû Családok Egyesülete minden
évben ingyenesen tölthet el egy-egy családi napot a turisz-
tikai központban, ahol a színes programok, finom ételek és
csodálatos környezet igyekszik – ha rövid idõre is – feled-
tetni a nehéz sorsú emberek mindennapi gondjait.

A Kerekerdõ Turisztikai Központ területén helyezkedik
el a 300 fõ befogadóképességû rendezvényház 100 m2-es
fedett terasszal és kupolával; az erdei iskola épülete, amely
egyszerre 38 fõ elhelyezését szolgálja 7 szobában; a 400 m3-
es tûzi víztározó tó fahíddal és emlékoszloppal; az 50 fõs fi-
lagória kemencével, melyben egyszerre akár 50 cipó is sül-
het; az arborétum több mint 200 különbözõ nyitvatermõ
fajjal, illetve változattal, kopjafával és 19 m-es kilátóval; a
tanerdõ, az erdei játszótér és focipálya; a szabadtéri erdei
tanterem; a háziállat-bemutató és a szintén 50 fõs böllérház,
amely jó hangulatú hagyományos disznóvágásoknak, vala-
mint kisebb családi és céges rendezvényeknek ad helyet;
valamint a parkolók szomszédságában idén februártól lát-
ható GULÁG-GUPVI állandó kiállítás. 

Az erdei iskolához tartozik még két tanösvény: a 3 kilo-
méteres vadászati Õzike tanösvény, valamint a 7 kilométeres

ERDÕPEDAGÓGIA

Nemzeti érték lett a Harangodi Erdészeti
Erdei Iskola

Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a
hazai, nemzeti értékek, különlegességek védelmére.
„A »hungarikum« a magyarság csúcsteljesítményét je-
lölõ gyûjtõfogalom, amely olyan megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra
jellemzõ tulajdonság, egyediség, különlegesség és mi-
nõség. A hungarikummá nyilvánítás alulról építkezõ,
többlépcsõs folyamat, melyet bárki kezdeményezhet a
megfelelõ formanyomtatvány benyújtásával.” 
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erdészeti Pagony tanösvény, melyen végigsétálva a látogató
megismerheti a különbözõ korú akácosokat, nemes nyáraso-
kat, erdei fenyvest, vörös tölgyest, homoki tölgyest, vízparti
növényzetet, valamint a homokpusztai életközösséget.

Az erdei iskola egy- és többnapos programjait óvodák, álta-
lános és középiskolák veszik igénybe elsõsorban Nyíregyháza
és környékérõl, de érkeztek már csoportok Szegedrõl, Buda-
pestrõl, Egerbõl, Debrecenbõl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
több településérõl és az országhatáron túlról, Erdélybõl is. 

Együttmûködési megállapodás keretében az erdei iskola
gyakorlóhelyül szolgál a Nyíregyházi Egyetem tanár- és ag-
rárképzésében részt vevõ hallgatóknak. Az erdei iskola ki-
emelkedõ partnerei a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziuma, az Országos Er-
dészeti Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület és a Keleti-Turul Íjász Egyesület. Az erdei iskolá-
ban és az egész turisztikai központban az ellátásról és a há-
zias ételekrõl a méltán híres Napkelte Panzió gondoskodik.

Az erdei iskola életkornak és évszaknak megfelelõ prog-
ramokkal várja egész évben a gyermekcsoportokat és a ta-
nulni, szabadidejüket hasznosan és értelmesen eltölteni kí-
vánó vendégeket. Az elismert szakemberek által tartott
változatos és színes programok során a gyerekek megismer-
kedhetnek az erdõvel mint életközösséggel, az erdõ és em-
ber kapcsolatával és az erdész munkájával. 

Az idõsebb gyerekek az erdõ és klíma kapcsolatával, az
erdõgazdálkodás alapjaival, az erdõ vadjával, az ember és a
vadászat történetével, a vadgazdálkodással, a természetvé-
delem fontosságával, a bölcs hasznosítás és a természettel
való gazdálkodás alapelveivel és szükségességével, a fenn-
tartható fejlõdés kérdéseivel, a felelõs állattartás szabályai-
val ismerkedhetnek. 

A programban részt vevõk erdei séták, túrák során találkoz-
hatnak az erdõ növény- és állatvilágával, megismerkedhetnek
az erdõ- és vadgazdálkodás alapjaival. Vadászkutya-bemutatón
szerezhetnek ismereteket a hazai vadászkutyafajtákról, az em-
ber és kutya kapcsolatáról, a vadászkutyák szerepérõl és hasz-
nálatáról, kiképzésük rejtelmeirõl. 

Megismerkedhetnek a hagyományos vadászati módok
közül az íjászattal, melyet a gyakorlatban ki is próbálhatnak
3D pályán, élethû vadfigurákon. Találkoznak a solymászat-
tal mint õsi vadászati móddal, amely a Világörökség része.
Solymászbemutató alkalmával testközelbõl ismerkednek a
gyerekek a legimpozánsabb és legnagyobb vadászatra hasz-
nált ragadozó madárral, a szirti sassal. 

A reggeli háziállat-gondozások alkalmával megismerik
õshonos háziállatainkat és megfelelõ gondozásukat. A ter-
mészetben tartott rendhagyó történelemóra keretében a GU-
LÁG-ra elhurcoltak szomorú sorsát ismerhetik meg. A va-

don élõ állatok és növények közvetlen megfigyelése során
megtapasztalják a felfedezés és a tapasztalati tanulás örö-
mét. Bagolyköpetet boncolnak-elemeznek, növényeket ha-
tároznak, rajzolnak, festenek, az erdõben található lehullott
levelekbõl, ágakból, gallyakból, kéregbõl, termésekbõl, to-
bozból, mohából stb. alkotnak képeket, építményeket, me-
lyeket a földön hagyva az erdõ idõvel újrahasznosít. 

Trófeákkal, vadászfegyverekkel, vadászati eszközökkel
ismerkednek. Vadnyomokat figyelnek, vadra lesnek az er-
dõben. Megtanulják felismerni a leggyakoribb erdei ehetõ
és mérgezõ növényeket. Elsajátítják a tûzgyújtás szabályait,
valamint az elemi túlélési ismereteket. 

A Harangodi Téka táborban és környezetében megismer-
hetik a vízi, vízparti élõvilágot és homokfüves pusztát, a fa
építészeti mûvészeti felhasználásának különbözõ módjait,
ürgét lesnek. Megtapasztalják a természet nyújtotta ökoszisz-
téma-szolgáltatások, források és alapanyagok jelentõségét.
Megtanulják a természettel való békés együttélés szabályait. 

A szabadidejüket egymással játszva, beszélgetve a friss le-
vegõn, a szabadban töltik egészséges mozgással (tévé, szá-
mítógép, telefon nélkül). Számháborúznak, bújócskáznak,
vagy egyszerûen csak szemlélõdnek az erdõben, közben ren-
geteget tanulnak, és feledhetetlen élményeket szereznek. 

Az ötnapos program záróakkordjaként az általuk gyûjtött
rõzsével felfûtött kemencében saját maguk formálta cipót süt-
nek, melyet hazavisznek magukkal a megszerzett tudás és

élmények mellé útravalóul. Mindeközben a természettel és
egymással szembeni tiszteletet, türelmet, megértést és tole-
ranciát tanulnak, belátják, hogy az ember a természet része,
és az erdõ egy csodálatos hely, testünk-lelkünk patikája.

A fent leírtak jól szemléltetik, milyen értéket képvisel az
erdei iskola intézménye, és miért került be a Napkori Erdõ-
gazdák Zrt. Harangodi Erdészeti Erdei Iskolája a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba mint nemzeti érték. Cé-
lunk, hogy megkezdett utunkon továbbhaladva a többi
erdészeti erdei iskolával együtt kiemelkedõ nemzeti érték-
ként ismertessük el minõsített erdészeti erdei iskoláinkat. 

Írásunkkal arra buzdítjuk a többi erdészeti erdei iskolát, hogy
kezdeményezzék saját intézményük megyei értéktárba való be-
kerülését, ezáltal az évtizedek óta magas színvonalon mûködõ
erdészeti erdei iskolák egész rendszere kiemelkedõ nemzeti ér-
tékké, akár hungarikummá válhat, amely a jövõben talán több
elismerést és nagyobb megbecsülést válthat ki nemcsak szak-
mai berkeken belül, hanem a döntéshozók körében is.

Domina Norbert
turisztikai és közjóléti ágazatvezetõ,

Napkori Erdõgazdák Zrt.

ERDÕPEDAGÓGIA

Erdészeti Lapok CLII. évf. 11. szám (2017. november)
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Az OEE Erdei Iskola Szakosztály né-
hány tagja 2017. június 23—25. között
rendkívül érdekes és sokszínû konfe-
rencián vett részt Dobogókõn. Renge-
teget tanultunk és tapasztaltunk ma-
gunkról, másokról, a tanulásról és a
tanításról. Az idei konferencia célja az
volt, hogy nemzetközi és hazai elõ-
adók, szakemberek közremûködésével
széles körben bemutassa a tapaszta-
lati tanulás szemléletét, módszertanát
és annak alkalmazásait a magyar
szakmai közönségnek, döntéshozók-
nak, érdeklõdõknek. 

A konferencia remek lehetõséget nyúj-
tott nemzetközi jó gyakorlatok megis-
merésére is. Az esemény házigazdája a
kéTTé Magyar Tapasztalati Tanulás
Alapítvány, fõvédnöke dr. Vekerdy Ta-
más volt.

A három nap színes programjában
plenáris elõadásokon, szakmai mûhe-
lyeken, kapcsolatteremtõ és közösség-

építõ foglalkozásokon vettünk részt. A
mûhelymunkák jó lehetõséget adtak,
hogy személyes tapasztalatokon ke-
resztül ismerkedjünk egy-egy témával
és annak ránk gyakorolt hatásával.

Az Alattad a föld, fölötted az ég, ben-
ned a létra címû barlangterápiás mû-
helyben csodálkozva hallgattam, hogy
a Verocs Mozgásterápiás módszerrel ho-
gyan visznek le értelmi és/vagy testi fo-
gyatékos gyerekeket, fiatalokat a bar-
langba, hogy õk is megélhessék a
barlangvilág felfedezésének élményét
és azt az önbizalmat erõsítõ érzést, hogy
õk is képesek rá, akárcsak ép társaik. 

A hatást még tovább is lehetett fo-
kozni, amikor egy dobozokból épített
„barlangtúrára” invitáltak bennünket.
Ki-ki választhatott, hogy sérült (vak,
mozgásában korlátozott) vagy ép em-
berként szeretne végigmenni a barlan-
gon. A túra nemcsak a feladatteljesí-
tés örömét adta, hanem visszajelzést
is arról, hogy hogyan bízzuk rá ma-
gunkat számunkra idegen emberekre,

hogyan adunk és fogadunk el segít-
séget, mennyire tudunk hatékonyan
kommunikálni társainkkal. A közös
kaland utáni beszélgetés segített a
bennünk keletkezõ élmények, érzé-
sek feldolgozásában.

A konferencia harmadik napján Fe-
dezzük fel az erdõt! Az erdõ- és él-
ménypedagógia módszerei az erdei is-
kolai oktatásban címmel Pappné
Németh Tünde kolléganõmmel tartott
háromórás workshopon mutattuk be –
képviselve a hazai erdészeti erdei is-
kolákat – az érdeklõdõknek az erdõ-
pedagógia módszertanát. 

A mûhely résztvevõit egy izgalmas
és kalandos erdõfelfedezésre hívtuk,
ahol természetismereti és érzékszervi
játékokon keresztül, saját tapasztalato-
kat szerezve kaptak a már meglévõ is-
mereteik mellé újakat az erdõrõl. A meg-
ismerési folyamatban kiemelt szerepet
kapott a komplex érzékszervi megta-
pasztalás, a látás mellett a tapintás, a
hallás és a szaglás. A mûhely célja volt
az is, hogy rávilágítson arra: az erdé-
szeti erdei iskolai oktató-nevelõ mun-
ka nemcsak a felnövekvõ generációt
formálja, hanem az õket nevelõ peda-
gógusokat és a gyerekeken keresztül a
szülõket is.

Reggelente jógázhattunk, meditál-
tunk, amitõl a nap is frissebben indult.
Egy gyereknek sem kell más, mint
mozgás és jó csapatban játékos tanu-
lás. A tapasztalati tanulás Amerikában
honos módszereit Tony Dixon és Misty
Blakesley osztotta meg velünk. Érdekes
volt ráeszmélni, hogy mennyi a hason-
lóság az amerikai és a magyar módsze-
rek, játékos feladatok között.

Az utolsó napon fordult a kocka:
kolléganõmmel, Scheitler Adriennel
kellett pódiumra állnunk. Nekünk kel-
lett átadni saját tapasztalatainkat, mód-
szereinket az érdeklõdõknek. Nagyon
nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy
egy ekkora nemzetközi konferencián
elõadóként is részt vehettem. Emiatt ki-
csi drukk is volt bennem az elején, de
biztattam magam, hogy ugyanazt kell
csinálnom, mint már 16 éve a gyere-
kekkel. 

Hamar rájöttem, hogy az érdeklõdõ
felnõttekkel nemhogy nem nehezebb,
de sokkal könnyebb a dolgunk. A gye-
rekek kíváncsiságát, áthangolódását a
természetbe néha hosszas bevezetés
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elõzi meg, ott viszont izgatott kíváncsi-
sággal és játékos tanulási vággyal fû-
tött, motivált érdeklõdõk jelentek meg.
A foglalkozást követõ pozitív visszajel-
zésekbõl – ami mindig jólesik – érte-
sültünk mûhelymunkánk sikerérõl: „Én
még egyszer szeretném megköszönni,
hogy átélhettem azt a nagyszerû, inspi-
ráló élményt, amit átadtatok nekünk.
Megmondom õszintén, hogy nagyon kí-
váncsi voltam, hogy nekem, öreg róka
táboroztatónak mi újat tudtok mutat-
ni. Hát pironkodtam magamban, mert
bizony sok újat tanultam tõletek. Lenyû-
gözött a tudásotok, az a lelkesedés,
ahogy ti ezt át tudtátok adni. Tényleg
nagyon inspiráló volt... Köszönöm a
többi résztvevõ nevében is! Vali” – írta
egy résztvevõ.

Katia Almeida A kapcsolatépítés –
ami igazi különbséget tesz címû elõadá-
sa és a hozzá kapcsolódó workshop té-
mája nagyon izgalmas volt, mert abból
kaphattunk egy kis ízelítõt, hogy a táj-
futás mennyiben segíthet a döntéshoza-
tal tanulásában. Katia maga is magas
szinten ûzte ezt a sportot, hiszen több
mint tíz évig volt a portugál nemzeti vá-
logatott tagja. Részt vett a Portugál Táj-
futó Szövetség megalapításában, majd a
veszélyeztetett gyerekek számára kez-
dett el tájfutóprogramokat szervezni.

Egy pár mondat mindenekelõtt a táj-
futásról, hogy azok számára is érthetõ
legyen a téma, akik nem ismerik ezt a
sportágat. A tájfutás egy olyan nemzet-
közi versenysport, ahol a versenyfutás
ötvözõdik a tájolással. A versenyzõk
egy nagy részletességû speciális térké-
pet használnak, saját maguk választva
meg az útvonalat úgy, hogy a változa-
tos és sokszor ismeretlen terepen meg-
felelõ sorrendben és adott idõn belül
érintsék az ellenõrzõpontokat. A gye-
rekeket a sport speciális jegyeire épít-
ve (térképolvasás, tájékozódás) tanítja,

hogy miként válasszanak és döntsenek
ismeretlen közegben.

A workshop során párt kellett válasz-
tani, majd Katia megmutatta a térképet,
tisztáztuk, hogy pontosan melyik terü-
letrõl van szó, és milyen ellenõrzõpon-
tokat kell érintenünk a verseny során.
Az elsõ körben egy egyszerû térkép
alapján csak pár pontot kellett megta-
lálnunk, majd ott egy szelfit készíteni
magunkról és az ellenõrzõpontról, hogy
valóban ott jártunk. Aztán egyre nehe-
zedett a verseny, bonyolultabb térkép-
pel, több ellenõrzõponttal, rövidebb
idõkerettel és több feladattal. 

Vagyis fokozatosan egyre nagyobb
volt a nyomás rajtunk, versenyzõkön.
A verseny során minden egyes kör
után megbeszéltük, hogy melyik csa-
pat mi alapján döntött egy-egy útvonal
mellett, hogyan alakult ki a pár között,
hogy ki mutatja az utat, ki fényképez
vagy oldja meg a feladatokat. 

Azt is megállapítottuk közösen, hogy
mennyire fontos, hogy a verseny ele-
jén világos és egyértelmû legyen min-
denki számára valamennyi szabály és
feladat, és pontosan ki legyen jelölve
az idõkeret. Katia azt is tudatosította

bennünk, hogy mennyire fontos, hogy
egy-egy feladat végén mindig közösen
megbeszéljük, hogy elégedettek vol-
tunk-e magunkkal, a döntéseinkkel,
vagy volt olyan, amit a legközelebbi
körben máshogy csináltunk, és ha igen,
akkor miért. 

A workshop legvégén pedig minden-
kinek adott arra lehetõséget és idõt,
hogy elmondjuk, hogy tetszett a játék,
kinek milyen érzés volt a versenyzés,
segített-e ez a legjobbat kihozni ma-
gunkból, vagy hátráltatott bennünket.
Mi alapján döntöttünk egy-egy útvonal
mellett, illetve a versenynek melyik ré-
sze volt számunkra a legkönnyebb és
legnehezebb, és miért. Illetve ki-ki el-
mondhatta, hogy a döntéshozatal tanu-
lásának ezt a formáját hogyan tudja be-
illeszteni a gyerekekkel való
munkájába, illetve kamatoztatni.

Az Ösvény Tapasztalati Tanulás Kon-
ferencia valóban sokat adott a tovább-
fejlõdésünkhöz. Ha valamilyen ismere-
tet, módszert saját magunk tapasztalunk
meg, könnyebben rögzül, részünkké vá-
lik, csak így tudjuk hitelesen továbbad-
ni erdei iskolás tanítványainknak. 

A mûhelymunkák és elõadások
mind arra szolgáltak, hogy elmagyaráz-
zák a gyakorlati tanulás fontosságát, és
saját magunk tapasztaljuk meg ennek
elõnyét. A gyakorlati tanulás mellett
nem maradhatott el a közösségépítés
sem. Ez az erdészeti erdei iskolákban
is szorosan összetartozik. Felszabadul-
tan tanulni csak jó, összetartó közös-
ségben lehet igazán.

Hálásan köszönjük az Országos Er-
dészeti Egyesületnek, hogy részt vehet-
tünk ezen a konferencián.

Dénes Margit, Fajkuszné Bodrogi
Zsuzsanna, Mészárosné Kiss Boglárka,

Libor Mária, Makra Zsuzsanna,
Pappné Németh Tünde, 

Scheitler Adrienn
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Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nökségének 2017. augusztus 31-i ülé-
sén Zambó Péter elnök jelentette be,
hogy Lomniczi Gergely fõtitkár októ-
ber 15-ével távozik az Egyesülettõl.
Ennek kapcsán ültünk le egy kis be-
szélgetésre a korábbi fõtitkárunkkal,
hogy együtt tekintsünk vissza — né-
hány szó erejéig — az elmúlt 6 évre.

– 2010-tõl kezdve, követve a korszelle-
met, Egyesületünk alapvetõ mûködési
átalakulás útjára lépett. Új célokat tû-
zött ki az OEE vezetése. Ennek a kor-
szaknak a kezdetétõl, 2011-tõl lettél fõ-
titkár. Visszanézve az elmúlt sûrû hat
évre, hogyan értékeled ezt az esemé-
nyekben, feladatokban, kihívásokban
is bõvelkedõ idõszakot?

– Elõször is örömtelinek! 2010-ben
vettem részt az elsõ elnökségi ülésen
mint elnökségi titkár, majd 2011 júniu-
sától már fõtitkárként dolgoztam, ami
végig érdekes és jó hangulatú munka
volt. Sikerült olyan programokba kez-
deni, amelyek sikeresen zajlottak, és
olyan csapatot összeállítani, amely jól
tudott együtt dolgozni. Jó érzés volt
ebben a légkörben tevékenykedni.

Másrészt mindenképpen folytatásra
érdemesnek értékelem ezt az idõsza-
kot. Zambó Péter elnök vezetésével
olyan kezdeményezések indultak el,
amelyek az alapításkori és a mai napig
érvényes célkitûzéseken alapulnak. Ki-
derült, hogy a 21. században is lehet
150 évvel ezelõtt rögzített értékek alap-
ján mûködni, az akkor elképzelt mo-
dell ma is mûködik. Gondoljunk az
alapítványok mûködésére, az egyesü-
leti könyvkiadásra vagy éppen az Er-
dészeti Lapok szerepére, ami a közös-
ségünk összetartásának egyik igen
komoly eszköze. Jó úton halad az
Egyesület akkor, ha továbbra is ezen
értékek és tevékenységek határozzák
meg a mindennapjait.

– Ha fordulópontokat, jelesebb sarok-
pontokat kellene kitûznöd ebbõl a hat
évbõl, melyeket emelnéd ki és miért?

– Elsõ nagy lépésnek a tagdíjreformot
tekintem. Sok kritikus és kételkedõ hang
hallatszott akkor, de a mai taglétszám
ékes bizonyítéka annak, hogy ha ad az
Egyesület a tagjainak, akkor a tagok is
érdemesnek tartják a hozzájárulást. 

Bár ezen a területen még lenne mit ta-
nulni az elõdeinktõl. Hiszen az Egyesület

a mi közösségünk, nekünk is kell fenn-
tartani. Örvendetes, hogy ismét megje-
lentek a magántámogatók, errõl a hely-
rõl is köszönet illeti mindnyájukat!

Miután biztos alapokra került a mû-
ködés, a következõ vízválasztónak a
2014-es jégtörés utáni adománygyûjtést
tekintem. A közvéleménynek és ma-
gunknak is megmutattuk, hogy léte-
zünk, és képesek vagyunk az egész
társadalmat érintõ és érdeklõ monda-
nivalót kínálni. Az Egyesület felkerült
a döntéshozók térképére.

Harmadikként pedig természetesen
a tavalyi jubileumi évet, azon belül az

erdélyi Vándorgyûlést kell említenem.
A stabil belsõ mûködés és a nyilvános-
ság elõtt már megtett kezdõlépés után
sikerült valóban nagyot alkotni. Az év-
forduló megünneplése komoly muníci-
ót adott a következõ évekre, és további
olyan programokra adott lehetõséget,
mint az egész társadalom nyilvánossága
elõtt zajló Erdõvarázs Családi Nap.

– Folyamatos célkitûzés a „Legyen jó
az Egyesület tagjának lenni!” jelmon-
dat megvalósítása. Hogyan látod, sike-
rült ezt elérni?

– Az Egyesület fõtitkárának jó volt
lenni – legalább egy tag esetében te-
hát megvalósult a célkitûzés! De félre-
téve a tréfát, komoly, és folyamatosan
szükséges vállalásnak tartom a vezetés
részérõl ezt a programot. Mindig ad
tennivalót, mindig van min javítani, de
közben elõreviszi a szervezetet, ha
azon munkálkodunk, hogy a többiek-
nek, az egész közösségnek jó legyen. 

Sok olyan dolgot sorolhatnánk, ami
ma már természetesnek tûnik, de hat
évvel ezelõtt egyáltalán nem volt az.
Csak az újságnál maradva: a tagoknak
történõ közvetlen postázás vagy éppen
a határon túli terjesztés. Fontos számon
tartani, hogy mindezekért napi szinten
meg kell dolgozni, nem maguktól jön-

nek az eredmények. De ennél is fon-
tosabb az, hogy mi van még a tarsoly-
ban, hogy egy-egy új elemmel mindig
szolgálni lehessen a közös célokat!

– Évtizedes tapasztalataid vannak
az erdészeti ágazat sokrétû világából,
fõtitkárként ennek spektruma csak to-
vább szélesedett. Mit gondolsz ma a
szakma jövõjében a legfontosabb fel-
adatnak, célnak, és hogyan látod eb-
ben az Egyesület jövõjét, szerepét?

– Az Egyesület nagyon sokat tehet a
magyar erdõgazdálkodásért, ha képes a
150 éves alapokon a jövõt építeni. A ju-
bileumi év szervezése során Kiss László
alelnök minden egyes alkalommal rá-
kérdezett, hogy szerepel-e a „jövõ” a
koncepciókban, beszédekben. És ez
komoly igazság, mert bár nagyon szép
a 150 éves jubileum, de ha nem nézünk
elõre, akkor ünneplése öncélúvá válik. 

Ezért fontosak az elnök és az elnök-
ség által kitûzött elképzelések – az idõs-
otthon létesítése, a székház visszaszer-
zésére folytatott tárgyalások, a
környezeti nevelési programok és még
sorolhatnám –, mert mind elõremuta-
tóak és az Egyesület jövõjét építõek. 

A magyar erdõgazdálkodásnak meg
kell találnia a 21. századi önmagát.
Vannak biztató jelek, mint például az
erdõgazdálkodást a klímaváltozás vi-
szonyrendszerébe helyezõ programok
vagy az egészséges kikapcsolódási le-
hetõséget segítõ kezdeményezések, de
még messze vagyunk a megoldástól. 

Az Egyesület kovász lehet ebben a fo-
lyamatban, ami nem mindig könnyû sze-
rep, de úgy gondolom, hogy megéri.

– Alapvetõen kommunikációs, szak-
makommunikációs vénával rendelke-
zel. Ebben a szegmensben sok még a
tennivaló az elõrelépések ellenére is.
Melyek lennének a legfontosabbak?

– Túl kellene lépni önmagunkon. Egy
kicsit kívülrõl látni, és a társadalmat fog-
lalkoztató nagy kérdések viszonyrendsze-
rében elhelyezni magunkat. Sok minden-
re választ tud adni az erdõgazdálkodás, a
magyar erdész, de ehhez elõször meg kell
hallania a feléje irányuló kérdéseket.
Egyébként nincs ebben semmi ördöngös-
ség – csak csinálni kell!

– Köszönöm a beszélgetést, és továb-
bi sok sikert kívánok, remélve, hogy
még számos egyesületi, ágazati rendez-
vényen találkozhatunk!

Nagy László

Jó úton halad az Egyesület
Beszélgetés Lomniczi Gergellyel, az OEE távozó fõtitkárával 
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2017. október 16-tól ügyvezetõ igazgatóként Szentpéteri
Sándor vette át az Országos Erdészeti Egyesület Titkársá-
gának irányítását és ezzel a nem kis feladattömeget és fe-
lelõsséget jelentõ mindennapi mûködés, a zajló és szerve-
zés alatt álló programok, pályázatok operatív vezetését. 

– Sokan ismernek a szakmában és az Egyesületben is, hosszú
idõ óta helyicsoport-titkárként, majd elnökként és elnökségi tag-
ként is részt veszel az OEE munkájában. Mégis arra kérlek, hogy
röviden összefoglalva mutasd be a szakmai és egyesületi élet-
utad fontosabb állomásait.

– A szegedi erdészeti szakközépiskolában tett érettségit kö-
vetõen 1990-ben végeztem Sopronban okleveles erdõmérnök-
ként. 2012-ig az erdészeti igazgatásban dolgoztam erdõtervezõ-
ként, majd vezetõként (osztályvezetõ, igazgatóhelyettes), két
évig megbízott igazgatóként. 

Izgalmas és sokszínû feladat volt az Igazgatóság három
megyére kiterjedõ területén több mint 250 ezer ha erdõte-
rületen folytatni, képviselni az erdészeti szakmai törekvése-
ket, a kisebb és a nagyobb térségek erdészeti érdekeit. 

2012-tõl a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nél erdõtervezéssel, szak-
igazgatási kérdésekkel és pályázatokkal foglalkoztam, ezek
közül – az egyesületi munka mellett – az elsõ két feladat
maradt. 

Egyesületünknek 1983-tól vagyok tagja, máig õrzöm az
akkor kapott tagsági könyvemet és dr. Király Pál fõtitkár
üdvözlõ szavakat tartalmazó levelét. Az ÁESZ Helyi csoport
titkáraként, vezetõségi tagjaként és jelenleg elnökeként vál-
lalok szerepet, ezenkívül 2015-tõl Egyesületünkben mint ré-
gióképviselõ az elnökség tagja voltam.

– Az ügyvezetõ igazgatói pozíció meglehetõsen újkeletû.
Mi indokolja ennek megnevezésnek a használatát, miért
nem fõtitkárként folytatod az elõdöd munkáját?

– Elnökünk felkérése határozott ideig, a ciklus végéig,
2018. december 31-ig szól, meghagyva majd a lehetõséget
az újonnan megválasztott elnöknek, elnökségnek egy új fõ-
titkár személyének a következõ ciklusra történõ megbízásá-
ra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne folytassam a meg-
kezdett sikeres munkát, feladatom annak program szerinti
tisztességes befejezése.

– A váltás soha nem könnyû feladat egy szervezet életé-
ben, de most különösen úgy tûnik, hogy kifejezetten sûrû
idõszakban kell helytállni ebben is. Hogyan látod, hogyan
éled meg az átadás-átvétel idõszakát? Melyek most a legfon-
tosabb teendõk?

– Igen, valóban egy sokszínû, élettel teli idõszakát éli
Egyesületünk, és ezt szeretném folytatni a tagság segítségé-
vel. 2011-tõl sokat változott az egyesületi munka és ennek
társadalmi megítélése. Sokkal nyitottabbá váltunk. Rendez-
vényeinken keresztül megszólítottuk a fiatalokat is, bemu-
tattuk az erdészek munkáját, önmagunkat. Ezt mindenkép-
pen folytatni kell, és erre minden lehetõségünk megvan,
gondoljunk csak az Erdõvarázs Családi Napra vagy az Erdei
Vándortábor programra.

– Ha most másként nevezzük is, de kvázi a fõtitkári székben
ülve bizonyára vannak elképzeléseid az Egyesület életével, mûkö-
désével kapcsolatban, az elnökség által megfogalmazottakkal
összhangban, vagy éppen azokon is túl. Melyek ezek?

– Az elnökséggel közösen megfogalmazott jövõképünk
egy minden tekintetben egységes és erõs egyesület megte-
remtése, amihez elengedhetetlen a Helyi csoportok munkája,
programjaik anyagi lehetõségeink szerinti támogatása, a szak-
osztályok aktív mûködtetése. 

Kiemelt feladatnak tartom az egyre fontosabb szakmai
alapokon nyugvó ágazati érdekképviseletet, gondoljunk
csak az erdõtörvény és végrehajtási rendeleteinek megalko-
tására. 

Természetesen ehhez a biztos anyagi hátteret is elõ kell te-
remteni, amihez elengedhetetlen az állami és magánerdõ-gaz-
dálkodás, valamint a tagság arányos részvétele az Egyesület
finanszírozásában. Mindezek mellett folyamatosan törekedni
kell külsõ források bevonására is, többek között az egyes prog-
ramok pályázati úton történõ finanszírozására.

– Hogyan látod, a négyéves elnökségi ciklusból hátralévõ
bõ egy évben melyek lesznek a legfontosabb célkitûzések, fel-
adatok? 

– Folytatni kell ágazatunk szakmai érdekképviseletét az
erdõtörvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megal-
kotásában, hiszen ez alapvetõen és hosszú távra meghatá-
rozza erdõgazdálkodásunk feltételrendszerét. 

A következõ négy évet határozza majd meg az új elnök-
ségi ciklus, amelyhez a választásokat idõben kell elkezde-
nünk és rendben lefolytatnunk. Emellett természetesen fon-
tosak azok a rendezvényeink, amelyekrõl már korábban
említést tettem. Új egyesületi eseményként mindjárt év ele-
jén debütál az Országos Erdészbál. A hagyományos Ván-
dorgyûlés a nyár elején Gyulán kerül megrendezésre, kibõ-
vített tartalommal, és a soron következõ jelentõs
rendezvények sem maradnak el, mint az Erdõvarázs, az Er-
dõk hete, az Erdésznõk Országos Találkozója. Nem beszél-
ve arról, hogy az erdészeti erdei iskola minõsítések ügyével
is foglalkozni kell jövõre. Mind-mind fontos feladat, és bi-
zonyára lesz még új is, amely egy-egy pályázaton keresztül
valósulhat majd meg.

– Köszönöm a beszélgetést, kitartást, erõt és sok sikert kí-
vánok az egyesületi munkádhoz!

Nagy László
Fotó: Nagy László

Új ügyvezetõ a Titkárság élén
Beszélgetés Szentpéteri Sándorral
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A résztvevõket elsõként Szalacsi Árpád
a NYÍRERDÕ Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kö-
szöntök mindenkit itt, Debrecenben, a
Kaán Károly születésének 150. évfor-
dulója és az elsõ hazai természetvédel-
mi terület, a Debreceni Nagyerdõ vé-
detté nyilvánításának 78. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen.
Megtiszteltetés számunkra, hogy ven-
dégeink között üdvözölhetem dr. Bar-
csa Lajost, Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármesterét, Zambó Pétert, az
Országos Erdészeti Egyesület elnökét
és dr. Kovács Zitát, a Hortobágyi Nem-
zeti Park igazgatóját. 

Örülök, hogy az ország minden tájá-
ról érkeztek vendégek erre az ünnep-
ségre. A keleti országrészt tapasztalata-
ink szerint még mindig kevesen keresik
fel. Az ilyen alkalmak is jók arra, hogy
a hozzánk érkezõk bepillantást nyerje-
nek a térség értékeibe, például megis-
merjék a Debreceni Nagyerdõt, és jó hí-
rét vigyék ennek a területnek.

A Debreceni Nagyerdõ meghatározó
fontosságú a megyeszékhely minden
lakója számára. A város tüdeje, kikap-
csolódás, pihenés, sportolás helyszíne.
1939. október 10-e jelentõs dátum a
Debreceni Nagyerdõ életében. Akkor
– ami egyébként szintén egy keddi nap
volt, mint a mai – a magyar Természet-
védelmi Törzskönyv elsõ tételeként je-
gyezték be a Nagyerdõ egy 31 hektá-
ros részét, valamint még öt kisebb
darabot, védetté nyilvánítva ezeket a
területeket.

»Az erdõ nem azért van, hogy ’szol-
gáljon’ minket! Inkább bölcsen meg kell
értenünk a mûködését, és hálásan elfo-
gadni jótéteményeit.« Jane Goodall an-
gol antropológus írt egy helyen így az
erdõrõl. Mi erdészek teljesen azonosu-
lunk ezzel a gondolattal. Azon dolgo-
zunk, hogy minél jobban megértsük az
erdõk, köztük a Debreceni Nagyerdõ
mûködését, és jótéteményeit megoszt-
hassuk az erdõjárókkal. 

Társaságunk két megyében gazdál-
kodik, de talán nem árulok el azzal tit-
kot, ha elmondom, hogy a hajdú-biha-
ri megyeszékhely kiemelten fontos
nekünk. Ez fejlesztéseinkben is meg-
mutatkozik. A környékbeli turisztikai
célpontok megújításán túl a közeli Ha-
lápon turistaházat alakítottunk ki, a
megyeszékhelyen közremûködtünk
egy játszótér bõvítésében, valamint új
épületet kapott a Debreceni Erdészet
és Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola.
Igyekszünk a Debreceni Nagyerdõt is
legjobb tudásunk szerint kezelni, gon-
dozni, hiszen a városlakók elsõsorban
ennek állapotán, tisztaságán keresztül
tudják lemérni azt a munkát, amit tár-
saságunk végez. Õk ugyanis elsõsor-
ban közjóléti, turisztikai vonatkozás-
ban találkoznak az erdõvel.

A 150 évvel ezelõtt született Kaán
Károly a magyar erdõgazdálkodás
meghatározó alakja volt. Õ volt az
ugyanis, aki az elsõk között ismerte fel
az erdõk közjóléti, turisztikai és egész-
ségvédelmi hasznát. Munkássága, gon-
dolkodásmódja példaként szolgálhat
minden ma élõ erdész számára. Az Al-
föld-fásítási program elindítása, a ha-
zai természetvédelem alapelveinek ki-
dolgozása – csak kettõ számtalan
kezdeményezése közül, amelyek ma is
meghatározzák mindennapjainkat.
Ezért is kell azon dolgoznunk, hogy

nemcsak a mostani, hanem a követke-
zõ generációk is tisztában legyenek
Kaán Károly jelentõségével.  

»A hagyomány nem a hamu õrzése,
hanem a láng továbbadása.« Azért vá-
lasztottam Morus Tamás, a 15-16.
század fordulóján élõ angol államférfi
gondolatát, mert nagyon jól megfogal-
mazza, hogy mi a feladata az egymás
után jövõ generációknak. Lehetõsége-
inkhez mérten mi is igyekszünk a lán-
got továbbadni. Erdei iskolai program-
jainkon, foglalkozásainkon próbáljuk
megismertetni Kaán Károly szellemisé-
gét, az erdõ szeretetét a gyerekekkel,
abban bízva, hogy majd õk is ugyanígy
tesznek, ha felnõnek.

A mostani kettõs ünnep elõtt egy
emlékmû felállításával szeretnénk tisz-
telegni. A hamarosan leleplezendõ
alkotás Vass Tamás erdõmérnök, a Deb-
receni Erdészet nyugalmazott igazgató-
helyettesének keze munkáját dicséri.
Ezúton is szeretném megköszönni neki
az emlékmû elkészítését, és engedjék
meg, hogy egyúttal köszönetemet fejez-
zem ki minden munkatársamnak a mos-
tani ünnepség elõkészítéséért. Köszö-
nöm, hogy meghallgattak. Üdv az
erdésznek!”

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpol-
gármestere arról beszélt, hogy a gon-
dos kezek munkájának hatására kiváló
állapotban van a Debreceni Nagyerdõ.
Kijelentette: példaértékû az önkor-
mányzat és a NYÍRERDÕ Zrt. közötti

Emlékoszlopot avattak Debrecenben
Emlékezés Kaán Károlyra és az elsõ hazai természetvédelmi terület védetté nyilvánítására

Kaán Károly születésének 150. év-
fordulója és az elsõ hazai termé-
szetvédelmi terület, a Debreceni
Nagyerdõ védetté nyilvánításának
78. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepséget a NYÍRERDÕ Nyír-
ségi Erdészeti Zrt. és az Országos
Erdészeti Egyesület 2017. október
10-én, Debrecenben.
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együttmûködés. A társaság az állam-
polgárok széles körét érintõ jóléti fej-
lesztéseket valósított meg. Ilyen a Ha-
lápi Turistaház, a Nagyerdei Erdészeti
Erdei Iskola, illetve a Békás-tavi játszó-
térhez adott támogatás. Az erdõgazda-
ság nem egy bezárkózott állami cég,
amely öncélú fejlesztéseket végez, ha-
nem olyan fejlesztésekben gondolko-
dik, amelyek az állampolgárok töme-
geit szólítják meg. 

Az alpolgármester köszöntõ szavai
után Zambó Péter, az OEE elnöke tar-
totta meg ünnepi beszédét.

„El kell jönnie az idõnek, amikor az
erdõ minden magyar kultúrember sze-
mének és szívének is egyik legkedvesebb
tárgya lesz. Azt nemcsak azért fogja
nagyra becsülni, mert testét-lelkét üdíti és
megnyugtatja, szépérzékét gyönyörködte-
ti: de mert a magán- és közgazdasági ér-
dekek nézõpontjából is a nemzet egyik
legértékesebb kincsét ismeri fel benne.”

Tisztelt igazgató úrhölgy, alpolgár-
mester úr, vezérigazgató úr, tisztelt ün-
neplõ közönség, hölgyeim és uraim!

Kaán Károly fejezte be így Erdõgaz-
daság-politikai kérdések címû könyvét,
én pedig ezzel az idézettel köszöntöm
önöket az Országos Erdészeti Egyesü-
let képviseletében.

150 esztendeje született nagy elõ-
dünk emlékévének egyik jelentõs ese-
ményén vagyunk. Az emlékévet Egye-
sületünk hirdette meg – fõhajtással
egykori alelnökünk, tiszteletbeli tagunk,
a nagybetûs erdõmérnök, gazdaságpoli-
tikus, akadémikus, államtitkár, a 20. szá-
zad elsõ felének legjelentõsebb magyar
erdészetpolitikusa elõtt.  A géniusz elõtt,
aki Trianon után erdõgazdálkodásunk
és az Egyesület újjászervezõje, az Alföld
fásításának apostola, emellett a magyar
természetvédelem megteremtõje volt.  

Köszönöm kedves házigazdáinknak,
hogy az alföldi erdõgazdálkodás, egy-
ben a honi természetvédelem emblema-
tikus helyszínén, a Debreceni Nagyerdõ-
ben adnak lehetõséget az ünneplésre!
A Nagyerdõben, melynek egyik parcel-
láját pontosan 78 esztendeje egyes sor-
számmal jegyezték be a védett termé-
szeti területek törzskönyvébe. Biztosan
nem véletlen, hogy Kaán, mint akkor
az Országos Természetvédelmi Tanács
elnöke éppen ennek, az alföldi erdõk
reliktumaként ismert területnek a védet-
té nyilvánítását támogatta elsõként.

A mai ünnepségünk tehát szerves ré-
sze az emlékévet átfogó rendezvény-
sorozatnak. Ebbõl a teljesség igénye
nélkül emelem ki a kaszói vándorgyû-
lésünkön közel ezer szakember részvé-

telével tartott patinás megemlékezést,
Kaán szobrának felavatását az FM ár-
kádja alatt, az agrárium nagyjainak
csarnokában, valamint az idén 25 esz-
tendõs Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny gye-
rekek százait megmozgató eseményeit. 

Kaán Károly életmûve korszakos je-
lentõségû az erdészet és az OEE törté-
netében. Nagysága, szellemi öröksége jól
ismert az erdõvel kapcsolatos szakmák
képviselõi elõtt. A halála óta eltelt nyolc
évtized társadalmi rendszereinek minde-
gyikében elismerték a munkásságát. 

Kevesen voltak képesek egy ágazat
annyi részterületén maradandót alkot-
ni, mint õ. Legfontosabb teljesítménye
a komplex erdõgazdálkodás eszme-
rendszerének megalkotása volt. Az ál-
tala feltárt természeti és társadalmi
összefüggések alapján merõben új
szakterületek jöttek létre, ezek már ré-
szei a mindennapi életünknek. 

Olyan, napjainkban megkerülhetet-
len fogalmak gyökereznek bennük,
mint a fenntarthatóság, a környezettu-
datosság, a táj- és a vidékfejlesztés, az
erdõk ökoszisztéma-szolgáltatásai. Kaán

az erdészet problémakörét kiterjesztõen
értelmezve jutott el a természetvédele-
mig, a vidéket szolgáló gazdaságpoliti-
káig. Életmûve összekapcsolta a klasszi-
kus erdészettudományt a modern
természetkezeléssel – biztosítva az er-
dészszakma két évszázados folytonossá-
gát, bizonyítva a más szakterületekre is
kiható jelentõségét. Felvilágosultságával,
összefüggéseket felismerõ képességével
megelõzte a saját korát.

A Debreceni Nagyerdõ szelleme ar-
ra kötelez, hogy Kaán Károly gazdag
szellemi örökségébõl az alföldi erdõk
és a természetvédelem szolgálatában
elért eredményeket emeljem ki. 

Kaán a kiegyezés évében született,
a maga erejébõl felépített karrierje a
Selmeci Akadémia padjaiból indult.
Besztercebányán lépett állami szolgá-
latba. A Felvidék és a nagy elõdök
szellemisége inspirálta a szakma min-
den területére kiterjedõ érdeklõdését.
Indulása a kincstári erdészek mintáját
követte: erdõmérnök, fõerdõmérnök,
majd erdõmester.

Kvalitásával korán magára vonta Da-
rányi Ignác miniszter figyelmét, aki »a
védelemre érdemes dolgok« összeírásá-
val bízta meg. Az általa készített javaslat
késõbb jelentõs döntések megalapozója
lett! Emellett kimondhatjuk, hogy Kaán
az Egyesületben kezdte meg a termé-
szetvédelmi tevékenységét. Az elsõ ilyen
tárgyú dolgozatait az OEE karolta fel. 

A Minisztériumban negyvenévesen
vette át Bedõ Albert szellemi öröksé-
gét. Erdõtanácsos, majd helyettes ál-
lamtitkár, az ország erdõ- és faügyei-
nek kormánybiztosa. Újjászervezte az
erdõigazgatást, kidolgozta és mûködés-
be hozta a természetvédelem szerveze-
tét. Gazdaságunk szellemi fegyvertárát
gyarapító mûködését rendkívüli intéz-
kedések sora kísérte.

Neki jutott a feladat, hogy a Tria-
nonnal megcsonkított ország erdõgaz-
daságának kiutat adjon a reményvesz-
tettségbõl. Önzetlenül karolta fel a
megszállóktól üldözött Kárpát-meden-
cei erdészeket.

»Erdõt az Alföldre!« – mutatott irányt
a nagyra törõ programjával. Erõs kéz-
zel teremtette meg a Haza faellátását.
Csonkaország erdõgazdaságának egyen-
súlyba hozásáért törvényjavaslatokat
alkotott, közöttük a híres Alföld-fásítá-
si törvényt. Hogy »fából ne csak böl-
csõre és koporsóra teljék«, és »az év-
százados fatõkét ne tékozoljuk«,
világos alapelveket fogalmazott meg:
minden arra érdemes helyen, így az Al-
földön növelni kell az erdõk és fásítá-
sok területét, a megmaradt erdõkben
szakszerû, értéknövelõ, belterjes gaz-
dálkodást kell folytatni! 

Máig érvényes vezérelve volt, hogy
gyarapítsa a magyar föld embereltartó
képességét. Ideálja a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi István: »Ha elsorvad a
Duna–Tisza köze népe, el fog hervadni
az egész magyarság!« – írta a gróf szel-
lemében.  Megszervezte a szegedi er-
dõigazgatóságot az erdõhivatalokkal,
mellette a kecskeméti és a püspökla-
dányi kísérleti telepeket. 

Kaán Károly érdemben tett az alföldi
nép felkarolásáért: 100 ezer hold új er-
dõ telepítését indította el! Karrierje csú-



csán államtitkár, valamint a Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagja. Küldeté-
sét mutatja székfoglaló elõadásának cí-
me is: Változások a Nagy Magyar Alföld
képén. Késõbb, Gróf Széchenyi István és
a Nagy Magyar Alföld címmel tartott elõ-
adást az Akadémián. 

Határozott személysége megosztotta
korának érdekköreit – a közcélúságot
»széllel szemben« is harcosan képvisel-
te. Állami erdõirányításra törekedett, az
erdõmérnökök vezére és atyai barátja
volt. Bírálói szerint »az eget is királyira
akarta festeni«. Vasakarattal állt ki az
elvei és a munkatársai mellett.

Nyugdíjazása után töretlenül alko-
tott tovább – egy második életmûvel
felérõ teljesítményt produkált. Gazda-
ságpolitikai és természetvédelmi tárgyú
dolgozatai kitûntek történelmi távla-
tukkal, a lényeg mesteri kifejtésével.
Máig forrásai a kutatásoknak, megjele-
nésüket akadémiai díjak sorával jutal-
mazták. Legismertebb munkái: A ma-
gyar Alföld, Az Alföld problémája és az
Alföldi kérdések.

Széchenyi elveinek magaslatán állva
értékelte azokat a természeti és köz-
gazdasági kérdéseket, amelyek elve-
zetnek az Alföld problémáinak megol-
dásához. Gondolatainak aktualitása a
21. század elsõ évtizedének végén is
megdöbbenti az olvasót.

Markáns szerepet tulajdonít az alföl-
di városok identitásának, hagyománya-
inak, lokális társadalmi szervezettségé-
nek. Számtalanszor tér ki például
Debrecen, Kisújszállás, Karcag gazda-
sági vagy éppen politikai típusú, hely-
ben érvényes megoldásaira. 

A Természetvédelem és természeti
emlékek címû mûvel megalapozta az
erdõkrõl és a természet védelmérõl
szóló 1935. évi törvényt, egyben útjára
indította a hazai természetvédelem esz-
méjét is. A Természetvédelmi Tanács
elnöki tisztét 1938-ban fogadta el – két
évre rá elragadta a váratlan halál.

Madas András szerint (akinek cen-
tenáriuma az idei év): »Kaán hazasze-
retete volt az a példás mozgató erõ,
mely halála pillanatáig tevékenységre
sarkallta õt«.

Bizonyságát adta, hogy az erdõgaz-
dálkodás békésen megférhet a modern
természetvédelemmel. Elve volt az er-
dõk klímát kiegyenlítõ hatásának alkal-
mazása, a vizek megtartása – ami a glo-
bális felmelegedést kompenzáló
cselekvés látnokává tette õt. Elsõdle-
gesnek tartotta a termõföld védelmét,
harcot hirdetett a homok és a szik ter-
jedése ellen. Ma az erdõk vidékfejlesz-

tésben gyakorolt szerepérõl sokat be-
szélünk. Kaán is e szerint gondolko-
zott, amikor az állami erdõket a vidéki
népesség munkaadójává tette.

Az elsõk között ismerte fel, hogy az
erdõknek közjóléti, turisztikai és
egészségvédelmi hasznuk is van: »A kö-
zönség, mely a legkedvesebb órákat éli
az erdõben, hovatovább jobban becsü-
li meg fáit. Megszületik az erdõ kultu-
sza, mely az erdõgazdaság felvirágzá-
sával együtt elsõ feltétele az erdõs vidék
jólétének s az erdõk fenntartásához fû-
zõdõ államgazdasági érdekek biztosí-
tásának.« – írta egyszer.

Látnoki képességgel nyitott a termé-
szetjárók elõtt, amit olyan jeles turista-
szervezetek illetnek máig elismeréssel,
mint a Magyar Természetjáró Szövet-
ség. Az érdekképviseleteket megerõsít-
ve küzdött az erdõk érdekét szolgáló
közmegegyezésért. 1920-tól egy ciklu-

son át az OEE alelnöke, megújítója,
emellett jelentõs támogatója. A ma 155
éves Erdészeti Lapok újraélesztése is az
õ elévülhetetlen érdeme volt.

Számos elismerés érte életében –
majd a halála után napjainkig. Ferenc
József császártól Vaskoronarendet,
Horthy kormányzótól Magyar Érdem-
rendet kapott. Alma materünk tisztelet-
beli doktorává, a Finn Erdészettudomá-
nyi Társaság tiszteleti tagjává fogadta.
Nevét õrzi az OEE szakmai kitünteté-
se, a Kaán Károly-emlékérem, a mo-
dern kor diákjainak szóló Kaán Károly
Tanulmányi Verseny, valamint kilátók,
források, turistaházak szerte az ország-
ban. Emlékhelye van már a Felvidéken
is. Páratlan életmûvét Magyar Örökség
Díjjal ismerték el, így az a Nemzeti
Aranykönyv része lett.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Egyesüle-
tünk az ünnepi év alkalmából megújítva
adta ki a Kaán Károly életmûvét össze-
foglaló kiadványát, amely a honlapun-

król is teljes terjedelmében letölthetõ.
Mindannyian érezzük, hogy gondolatai-
nak ereje ma is erõsen hat. Gazdag szel-
lemisége elevenen él az erdészekben és
más természetbarátokban.

Oroszi Sándor gondolataival zárom
a mai megemlékezést: »Kaán Károly
öröksége keresi az örökösöket. Keresi az
államot, amelyik anyagi áldozatokat
hoz a természet megóvására, kutatásá-
ra és értékek továbbadására. Keresi a
társadalmat, amelyik okos törvényeivel,
önmagát is korlátozva, biztosítja a jö-
võ nemzedék természethez való jogát.
Keresi azokat az embereket, akik pél-
dát mutatnak, és megtanítanak a ter-
mészettel való együttélésre.« Jó Szeren-
csét, üdv az erdésznek!”

Az OEE elnökének beszéde után
dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti
Park igazgatója úgy fogalmazott: a
NYÍRERDÕ Zrt. és az igazgatóság kap-

csolata az elmúlt években nagyon so-
kat fejlõdött, egyre sikeresebb az
együttmûködés. Ahogy Kaán Károly
személyében jól megfért egymással az
erdészeti és a természetvédelmi elköte-
lezettség, mi, akik itt vagyunk, ugyaner-
re törekszünk. Igyekszünk összehangol-
ni az erdészeti és természetvédelmi
teendõinket, szem elõtt tartva egymás
érdekeit, nem megfeledkezve a közös
célról, ami nem lehet kevesebb, mint
az, hogy utódaink egészséges környe-
zetben, a Debreceni Nagyerdõhöz ha-
sonló gondozott parkerdõkben, gazdag
természeti értékek között élhessenek. 

A kettõs évforduló tiszteletére emlék-
oszlopot avattak az ünnepségen, Vass
Tamás erdõmérnök alkotását. Az em-
lékoszlop fája az Debreceni Nagyerdõ-
ben élt és halt el. A törzs már a védet-
té nyilvánítás idején létezett, és akkor
is tisztes dimenziójú törzs volt.   

Forrás: OEE, NYÍRERDÕ Zrt.
Szerkesztette és képek: Nagy László
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Egyesületünk mélyen gyökerezõ hagyományt kíván teremteni,
amikor november legelején, halottak napja alkalmából felhívja
a helyi csoportok és a szakosztályok figyelmét az elhunyt erdész
elõdök emlékápolásának közösségteremtõ és éltetõ fontosságá-
ra. Reményik Sándor alábbi verssoraival rájuk emlékezünk… 

Halotti beszéd a hulló leveleknek 

Látjátok feleim, hogy mik vagyunk? 
Bizony bíbor és bronz és arany 
És örökkévaló szent szépség vagyunk. 
Ahogy halódunk, hullunk nesztelen: 
Bizony, e világ dõre, esztelen 
Pompájánál nagyobb pompa vagyunk. 
Nem történhetik velünk semmi sem, 
Mi megronthatná szép, igaz-magunk. 
Míg a fán vagyunk: napban ragyogunk 
S ha alászállunk: vár a hûs avar, 
Testvér-levél testvér-lombot takar, 
Ott is otthon vagyunk. 
Ha megkeményedünk és megfagyunk: 
Zuzmara csillog rajtunk: hermelin. 
Bíbor után a fehér hermelin. 
Bizony szépek vagyunk. 
Látjátok feleim, hogy mik vagyunk? 
Ha végre földanyánk része leszünk, 
Ott is szépek leszünk, 
Ott is otthon leszünk. 
És árvaság csak egy van, feleim: 
Az erdõn kívül lenni. 
Otthontalannak, hazátlannak lenni. 
Nagyvárosok rideg utcakövén 
A széltõl sepertetni. 
Sok más szeméttel összekevertetni. 
Árvaság csak ez egy van, feleim. 
S amíg itthon vagyunk: 
Bizony bíbor és bronz és arany 
És örökkévaló szent szépség vagyunk. 

Reményik Sándor,
Kolozsvár, Hója-erdõ, 1923. október 
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Az OEE Miskolci Helyi csoportja 2017. szeptember 27-én — több
mint 80 fõ részvételével — szakmai napot tartott az ÉSZAKER-
DÕ Zrt. Répáshutai Erdészeti Igazgatóságának területén. A szak-
mai napon a 2017. április 19—20. közötti idõszak szélsõséges
idõjárása miatt bekövetkezett károk és a szükségessé vált kár-
felszámolási munkák kerültek bemutatásra.

A napot Bányai Péter, az OEE Miskolci Helyi csoport titká-
ra nyitotta meg a Szinva-forrásnál, majd átadta a szót Vasas
Ernõnek, a Répáshutai Erdészeti Igazgatóság vezetõjének, a
rendezvény házigazdájának.

Az áprilisi rendkívüli idõjárás a Bükk-hegység 500-600 m
magas sávjában, elsõsorban a déli, délnyugati és nyugati ki-
tettségekben okozott jelentõs hó- és szélkárokat. A lombfa-
kadás után leesett és a friss lombfelületen megtapadt jelentõs
mennyiségû hó, valamint az erõs szél a Bükk-hegység ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. által kezelt területén mintegy 3000 ha érintett te-
rületen, 100 000 m3 nagyságrendben fõleg bükkös-, kocsány-
talantölgy-, elegyes bükkös- és lucfenyvesállományokban
okozott dõlési és törési károkat, melynek több mint 60%-át
(közel 60 000 m3) a Répáshutai Erdészeti Igazgatóság szen-
vedte el. A kárfelszámolási munkákat jelenleg 3 harveszteres
és 5 LKT-s brigád végzi az er-
dészet területén.

A közeljövõben komoly
szakmai kihívást fognak je-
lenteni a hó- és szélkárok
várhatóan elhúzódó kárhely-
reállítási munkái a szaksze-
mélyzet számára. Fõként ott,
ahol az eddig is jelentõs mér-
tékû lucfenyõszáradás mel-
lett a hó- és szélkárral érin-
tett lucfenyvesek (közel 100
ha) szerkezetátalakításos új-
raerdõsítése is szükségessé
válik. Az ágazatot is érintõ
egyre nagyobb mértékû munkaerõhiány különösen nagy
problémát okoz már jelenleg is.

A program terepi része öt állomáson keresztül kísérelte
meg bemutatni a kárfelszámolás folyamatát és a felmerü-

lõ nehézségeket. Elõször a sérült lucfenyõállományok har-
veszterekkel (Timberjack, Königstiger és PONSSE) törté-
nõ letermelése került bemutatásra. A faanyag és a vágás-
téri hulladék kihordását PONSEE forwarderrel, illetve
átalakított URAL teherautóval végzik. A vágástéri hulladék

egy része a rakodón aprítás-
ra, majd értékesítésre kerül,
másik részét a vágásterüle-
ten égetik el.

Az aprítás megtekintése
után különbözõ korú károso-
dott bükkösállományok ke-
rültek bemutatásra. Az idõ-
sebb állományok esetében
elsõsorban a völgyes, lápás
állományrészek dõlése volt
jellemzõbb. 

Hol teljes állományrészek
dõltek le, hol csak szálan-
kénti, „gyérítés jellegû” dõ-

léskár keletkezett. Érdekes, hogy a kocsánytalan tölggyel
elegyes bükkösökben több helyen is csak a tölgyek dõl-
tek ki. 

A fiatalabb erdõrészletekben bekövetkezett hajlás helyre-
állításának módjáról, a lehetséges kö-
vetkezményekrõl kialakult vita nem ke-
rült megnyugtatóan lezárásra. 

A bemutató zárásaként egy 115 éves,
szálaló vágással kezelt bükkösállomány
tekintettünk meg, ahol a hatalmas fa-
matuzsálemek látványa némileg feled-
tette a nap folyamán látottakat. A tere-
pi programot vegyes érzésekkel,
valamint közös ebéddel zártuk Répás-
hután.

Szabó Zsolt erdõmûvelési 
mûszaki vezetõ, Répáshutai EI, 

Bányai Péter titkár, OEE Miskolci H.Cs.
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Tavaszi hó- és szélkárok a Répáshutai 
Erdészeti Igazgatóság területén

Az OEE Miskolci Helyi csoportjának szakmai napja
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A fenti jelmondatnak mint az Egyesü-
let alapszabályában leírt hármas
alapértéknek a szellemében érkeztünk
õsszel Zalába, hogy az OEE Zalaeger-
szegi Helyi csoportjának meghívására
a magánerdõknek a zalai erdõgazdál-
kodásban betöltött szerepével és je-
lentõségével ismerkedhessünk meg. 

A Szajki-tavaknál szervezett tavalyi ta-
pasztalatcsere viszonzásaként látogat-
tunk el magánerdõs kollégáinkhoz,
hogy szomszédolva a természet adta
adottságokkal, a hatóság engedte lehe-
tõségekkel és az erdészek évek során
szerzett tapasztalataival ismerkedhes-
sünk.

A Vas megyei szemeknek már az el-
sõ programpont látványa is szokatlan
volt, ahogy az egymás mellett lévõ er-
dõrészletben az árbócakácok hosszú
egyenes törzsei az égnek meredeztek. 

JóŸwiak Bernard, a Zalaegerszegi
Helyi csoport volt elnöke telepítette a
Zalaszentgyörgy határában lévõ 3G és
3J erdõrészletet kísérleti jelleggel elté-
rõ származású szaporítóanyagokból.
Ennek a szelektált akácfajtának a terü-
lete 43 ha a Zala megyei 117 ezer hek-
táros erdõsültség mellett. A két külön-
bözõ korú állományba betekintve
látható volt, hogy a „kommersz”
akáchoz képest sûrûbben tartott állo-
mányról van szó, hiszen a cél a hosszú
egyenes, nem pedig a dimenziós törzs
elérése.

Ezt követõen frissítõnket elfogyaszt-
va Vissi Géza, a Zalaegerszegi Helyi
csoport titkára, JóŸwiak Bernard, vala-
mint Varga István magánerdõ-gazdál-
kodó tolmácsolásában tájékoztatót
kaptunk a magánerdõk speciális admi-
nisztratív és pénzügyi teendõinek kihí-
vásairól, valamint a magánerdõk sze-
repérõl a zalai erdõgazdálkodásban.
Az állami és a magánszféra 50-50%-os
területi megoszlása mellett a fatömeg
55–45%-os megoszlást mutat, amit az
erdõgazdálkodók eget verõ 18–2372
fõs megoszlása tetéz.

A magánerdõk gazdálkodásainak it-
teni viszonyait megismerve újabb két
akácosállomány bemutatása követke-
zett, ahol egy növedékfokozó gyérítés
végrehajtását követõ állapotot és egy

felújítás alatt lévõ gyökérsarjaztatott ál-
lományt tekintettünk meg.

A következõ erdõrészletnél szomo-
rúan konstatáltuk, hogy a lucfenyõ er-
rõl a viszonylag csapadékos területrõl
is kiszorul. Utána marad a felújítási kö-
telezettség, amit itt kocsánytalan tölgy
fõfafajú, bükk elegyes szerkezetátala-
kítással oldanak meg. Egy sikeres mag-
vetést követõ erdõfelújítás példájával
demonstrálták a szervezõk a munkáju-
kat, ami szemmel láthatóan gondos
gazdáról tanúskodik.

A nap második felében a dél-zalai
táj Páka melletti különös betonépítmé-
nyével, a déli védelmi vonal bunker-
rendszerével ismerkedhettünk meg. Ez
a 630 km hosszú erõdrendszer biztosí-
totta volna az ország védelmét Jugo-

szlávia felõl a Sztálin által elõre jelzett
III. világégés során.

A rövid kultúrprogramot és néhány
falatot követõen a Muraszemenye 4H
erdõrészlet B-KTT fokozatos felújítóvá-
gását vettük szemügyre. A JBH Magán-
erdészet Kft. ügyvezetõje, Gergán Sza-
bolcs által elmondottak alapján
érzékelhettük a klímaváltozás okozta
problémákat, amelynek következtében
az erdõfelújításban a bükk fafaj térfog-
lalását kénytelenek a kocsánytalan
tölgy javára visszaszorítani. Ezt a felújí-
tóvágás után megsemmisült bükkújulat
is megerõsíti, mivel a bükkös klíma fel-
tételei a délnyugati kitettségnél már
nem teljesülnek.

A következõ állomáson hasonló kihí-
vásokkal találkozhattunk a keleti kitett-
ségû Csörnyeföld 38A erdõrészletben.

A cél Gergán Szabolcs által kiemelve
ugyanaz, mint az elõzõ példánál a
bükk visszaszorítása a tölgy javára,
amennyire csak lehet, amit a klímavál-
tozás jelen helyzet szerint megkövetel.
Bejárva a területet Szabolcs elmondta,
hogy az erdõmûvelési munkálatok üte-
mezése kevésbé kötött, általában nem
programszerû.

A nap zárásaként a Borovics Ven-
dégházban Borovics József erdésztech-
nikus kollégánk gondoskodott róla,
hogy senki ne menjen haza éhesen.
A kiváló estebédet követõen Bakó Csa-
ba, a Szombathelyi Helyi csoport elnö-
ke és Horváth Gábor titkár köszönték
meg a színes szakmai programot, vala-
mint a baráti vendéglátást, és meg is
hívták a Zalaegerszegi Helyi csoport

tagjait egy Vas megyei szakmai prog-
ramra. 

Vissi Géza is megköszönte, hogy ér-
deklõdõn végigkísértük a napot, és né-
hány gondolattal köszönt el tõlünk.
Annyit még hozzáfûzött a látottakhoz,
hogy amit õk megmutattak, azok a leg-
jobb magánerdõk közé tartoznak mind
az állomány minõsége, mind a szakmai
munkát tekintve. Természetesen a zalai
magánerdõkben is vannak problémák,
itt fõleg a folyamatosan növekvõ erdõ-
sítési hátralékra kell gondolni, amely
veszélyezteti a fenntartható gazdálko-
dást. Ennek megakadályozása a hatósá-
got erõsen próbára teszi, mert az esz-
közei korlátozottak és nem hatékonyak.

Szöveg: Tóth Péter, 
OEE Szombathelyi HCs

Fényképek: Raposa Gábor
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Szakmai kihívások és sikerek 
a zalai magánerdõkben

„Szakértelem—erkölcs—összetartozás”
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Tájékoztatás erdészeti oktatási ösztöndíjról

Az Erdészcsillag Alapítvány a 2017/2018. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szakmai középfokú iskolai tanulók részére.
A pályázati kiírásra az alább felsorolt oktatási intézményekbõl érkezett be pályázat:

FM ASzK Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma, Gyöngyös–Mátrafüred – 2 pályázat
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium, Sopron – 1 pályázat
Kaposvári SzC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Barcs – 2 pályázat
Széchenyi Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Somogyzsitfa – 4 pályázat
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ Iskola, Szeged – 1 pályázat
Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda – 2 pályázat
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2017. július 19-i ülésén értékelte, és az alábbi döntést hozta:

Eperjes Adrienn (Sopron), Márton Róbert (Csíkszereda), Molnár Ervin (Csíkszereda), Nagy Réka (Somogyzsitfa), Szeberényi
Balázs (Gyöngyös–Mátrafüred)

részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján került átadásra.
Gémesi József,

az Erdészcsillag Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány szociálissegély-határozata

10/2017. (szeptember 26.) sz. határozat:

A kuratórium 4 tagja egyhangúan úgy határozott, hogy a beérkezett 50 segélykérelem közül 41 fõ kérelmét elfogadja, de 9 fõ támogatását
nem javasolja. Ennek alapján a szociális segély megadását javasolja az alábbiak szerint:
Kategóriák:
– Kiemelt: külön elbírálás alapján
– 1. egy fõre jutó jövedelem 50 000–75 000 Ft + kisgyermekesek
– 2. egy fõre jutó jövedelem 75 000–100 000 Ft + egyedül élõk
– Nem javasolt

Sorsz. Támogatási kategória Fõ Jóváhagyott segély (Ft) Összesen (Ft)
1. Kiemelt 3 100 000 300 000
2. 1. 7 50 000 350 000
3. 2. 31 30 000 930 000
4.  Nem javasolt 9 0 0 

Összesen:   1 580 000 

A kuratórium felkérte az OEE titkárságát, hogy a segélyben részesülõk, valamint a helyicsoporttitkárok számára készítse el az értesítõ levele-
ket, és a segélyek kifizetését indítsa el a Magyar Postán keresztül.

Gémesi József,
az Erdészcsillag Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Holdampf Gyula tagtársunk újra, immár harmadik alkalom-
mal lepte meg könyvtárunkat jelentõs adományával. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület nevében ezúton is szeretnénk
hálás köszönetet mondani a közel 250 dokumentumért és
az értékes relikviákért.

A mostani ajándék alapvetõen az 1930-as évektõl napjainkig
tartalmazza a magyar és részben európai erdészeti, vadászati,
szakigazgatási irodalom fontos és értékes, olykor hiánypótló
dokumentumait. Ezek között szép számmal találni különle-
nyomatokat, szakfolyóiratokat, katalógusokat, egyetemi jegy-
zeteket, összefoglaló munkák egyedi kéziratait is. A különbö-
zõ dokumentumok között olyan érdekes és számunkra
rendkívül becses munkák bukkantak elõ, mint amelyek a kö-
vetkezõ, korántsem teljes felsorolásban találhatók:

• Vadas Jenõ: Akác monográfia, 1911;
• Fekete Zoltán: Akác-fatermési táblák a Magyar Alföld

számára, 1937;
• Béky Albert: Útmutatás az Alföld fásításának munkájá-

hoz, 1936;

• Véssei Ferencz: Tûzifa árkérdése 1939. év tavaszán;
• Majer Antal: Az aljnövényzet szerepe bükköseink felújítá-

sában, 1952;
• Az erdõgazdálkodás alapjai és az erdõgazdasági szak-

munkák I. A–B., OEF, 1959;
• Bertóti István: Vadgazdálkodás és vadászat, 1959;
• Tuskó László: A Soproni Erdészeti Technikum XI. tan-

évi évkönyve, 1961;
• Bencze Lajos: Vadgazdaságtan. Egyetemi jegyzet, 1961;
• Az 1962. évi erdészbál alkalmából készült újság egy

példánya.
A tárgyi emlékek és a személyes, családi dokumentumok

közül pedig szintén szeretnék kiemelni néhányat:
• A francia Mezõgazdasági és Halászati Minisztérium ál-

tal kiadott fakockagyûjtemény;
• Az 1971. évi Budapesti Vadászati Világkiállítás érmei

és plakettjei;
• Korabeli erdészeti és faipari gyufacímkegyûjtemény.
Külön köszönettel vettük kézhez id. Holdampf Gyula több

igazolványát, közöttük az Országos Erdészeti Egyesület 1952-
es keltezésû tagsági könyvét. Még egyszer köszönjük az érté-
kes adományt!

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre

Három a magyar igazság!
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1967-ben 42 erdész-vadász végzettségû szakember fejez-
te be tanulmányait az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti
Szakiskolában, akik az ország különbözõ vidékeirõl érkez-
tek. Az osztályon belül nagy volt a korkülönbség. A legfia-
talabbak alig 16 évesen kerültek az iskolába, míg a legidõ-
sebb 31 évesen már családos ember volt. 

Fél évszázad múltán, 2017. június 17-én
a végzettek közül 13-an jelentek meg az
osztálytalálkozón, többségük a Dunán-
túlról.

Az osztály a jeles évfordulóhoz kap-
csolódóan két kiemelkedõ erdõmér-
nöktanáruk emléktábláját avatta fel
az iskola fõépületének folyosóján. Az
egyik kedves osztályfõnöküknek, Csó-
ka Istvánnénak (1931–1975), a másik
dr. Dózsa Józsefnek (1933–2014) állít
emléket. 

Csóka Istvánné, Ica néni a szakmai
tárgyak oktatása mellett osztályfõnök-
ként igyekezett a távol lévõ szülõket
szívvel-lélekkel pótolni. Dr. Dózsa Jó-
zsef erdõmûveléstant és vadgazdaság-
tant tanított, majd 1970–1976 között az
iskola igazgatójaként tevékenykedett.

Az ünnepség résztvevõit elõször And-
résiné dr. Ambrus Ildikó iskolaigazgató
köszöntötte. Méltatta a két erdõmérnök-
tanár munkásságát, szakmaszeretetét, el-
hivatottságát. Majd köszöntötte a megje-
lent hozzátartozókat. 

Kiemelte, hogy az 1967-ben végzett
osztály az emléktáblák avatásával törté-
nelmet írt. Az osztály nevében Förster
Gyula méltatta jeles tanáraikat. Rámuta-
tott, hogy az iskolában a kiemelkedõ
szakmai tudás mellett emberséget, tisztes-
séget, küzdeni akarást, katonás fegyel-
met, emberi tartást tanultak, ami végigkí-
sérte egész életüket. Tanáraik azon
fáradoztak, hogy ne csak jó szakembe-
rek, hanem becsületes, hazájukat szeretõ
emberekké váljanak. Munkájuk nem volt

hiábavaló, hiszen az életben mindnyájan sikeresen helytálltak. 
Dr. Dózsa Józsefné, az osztály hajdani tanára meghatód-

va köszönte meg a kiemelkedõ elismerést. Dr. Csóka György,
a NAIK ERTI erdõvédelmi osztályvezetõje tisztelettel kö-
szönte meg édesanyja elismerését. Az emléktáblák avatását
követõen az osztály tagjai, az iskola és a család helyezték
el az emlékezés koszorúit.

Az avatás után az osztály hajdani tan-
termébe vonultunk. Az osztályfõnöki
óra keretében Andrésiné dr. Ambrus Il-
dikó az iskola történetében elõször ju-
bileumi díszokleveleket adott át a meg-
jelent öregdiákoknak. 

Az osztályfõnöki órát dr. Dózsa József-
né nyugdíjas tanárnõ, a hajdani tanári kar
tagja vezette le. Elõször elhunyt tanáraik-
ra és 22 osztálytársukra emlékeztek, akik
jelképesen részt vettek a találkozón.
Förster Gyula egyenként olvasta fel az el-
hunytak nevét, születési és halálozási
évét, majd Nyilasi László minden névnél
meggyújtott egy gyertyát. Mire a névsor
végére ért, valóságos gyertyaerdõ égett,
majd egyperces tiszteletadással emlékez-
tünk az elhunytakra.

Andrési Pál, okl. erdõmérnök

50 éves osztálytalálkozó Ásotthalmon
Emléktábla-avatás és díszoklevél-átadás
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Szerencsés esetben elérkezik életünk-
nek egy-egy olyan idõpontja, amikor
valamilyen korábbi jeles esemény
(érettségi, házasság) kapcsán jubileu-
mot ünneplünk. Az alkalom addigi éle-
tünk átgondolására, egyfajta számve-
tésre késztet bennünket. Így volt ez az
1967-ben Sopronban végzett erdész-
technikusokkal is, amikor az 50 éves
érettségi találkozóra gyûltünk össze
az egykori Erdészeti Technikumban.

Vártuk ezt az alkalmat! Vártuk, pedig
évente találkoztunk, minden fontos
dolgot tudtunk egymásról. Az alaphan-
gulatot a volt 4/b osztály esetében már
az „osztályfõnöki óra” megadta. Szokat-
lan volt, egyfajta zavart és bizonytalan
állapotot jelzett, hogy elsõ alkalommal
kellett szembenéznünk osztályfõnö-
künk hiányával. 

Szeretett tanárunk, dr. Jereb Ottó ta-
valy még velünk volt, bölcs tanácsaira
és intelmeire most fájón emlékeztünk.
Talán emiatt is a beszélgetés nem mos-
tani önmagunkról, hanem a régmúlt
diákévekrõl, tanárainkról és arról folyt,
mit is adott az iskola nekünk. Csend-
ben emlékeztünk azokra az osztálytár-
sainkra is, akik már nem lehettek kö-
zöttünk.

Ennek a beszélgetésnek volt része az
iskola mostani igazgatójának, Hoczek
Lászlónak alapos, igazán gondolatéb-
resztõ és õszinte tájékoztatója. Minde-
zek együttesen erõsítették meg ben-
nem azt a véleményt, hogy egy iskolát
a saját szellemisége, a tartós értékek

megõrzésének és továbbadásának ké-
pessége, tanárainak elkötelezett és oda-
adó munkája, diákjainak szorgalma és
lendülete tesz azzá, ami. Ezt bizonyítja
a volt diákok ragaszkodása és támoga-
tása, akár a szakmai képzés, tanulmány-
utak szervezése, akár a Baráti Kör cél-
jainak elõsegítése révén. Nekem az volt
a határozott benyomásom, hogy a ko-
rábbi értékek tovább élnek, ahogy osz-
tályfõnökünk emlékét is õrzi a Jereb
Ottó-tanterem. Az iskola jövõjére néz-
ve ez bizakodásra ad okot, ahogy ab-
ban is bízom, hogy a jelenlegi – néhol
bizony áldatlan – körülmények javulni
fognak. Megérdemlik!

Az 50 éves érettségi találkozóhoz
kapcsolódott Jereb tanár úr kopjafájá-

nak avatása a Hidegvíz-völgyben,
amelyre igazi õszi körülmények között
került sor. Errõl a kopjafa megálmodó-
ja és alkotója, dr. Vig Péter külön cikk-
ben emlékezett (ld. elõzõ lapszámun-
kat – a szerk.). Az avatáson sok
egykori diák és a jelenlegi tanári kar
mellett a családot a tanár úr gyermekei
közül Katalin és Tamás, illetve néhány
unokája képviselte.

A találkozó harmadik fontos esemé-
nye az iskola tanévnyitó-ünnepsége
volt a kollégiumi díszteremben. A ben-
sõséges hangulatú eseményen Hoczek
László igazgató elsõsorban a most kez-
dõ évfolyamnak nyújtott kapaszkodót,
majd átadta a megjelent öregdiákok-
nak a jubileumi okleveleket. Ennek ru-
bin fokozatát a 70 éve végzett Stoflitz
Ferenc, vas fokozatát a 65 éve végzet-
tek közül 18 fõ, gyémánt fokozatát a
60 éve végzett 4 (!) osztályból 35 sze-
mély, míg arany fokozatát az 50 éve
érettségizett 2 osztályból 47 fõ kapta
meg. 

A jubilánsok nevében az 50 éve
végzett diák és az iskola hajdani taná-
ra, dr. Vig Péter mondott személyes
hangú köszönetet és buzdította a mai
diákokat. A gyémánt oklevelesek kö-
zül Bõdiné Kovács Ilona, illetve a tisz-
teletbeli vas okleveles Radnóti István
köszönte meg az iskola gesztusát és
adott át igazgatójának a diákévekkel
kapcsolatos tárgyi emlékeket.

Bogdán József öregdiák
Fotók: Roth Gyula SZKI
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50 éve végzett soproni erdésztechnikusok
találkozója



Dr. Kozma Ferenc
(1935–2017)

2017. július 28-án
elõzetes kívánságá-
nak megfelelõen
szûk családi körben,
szülõhelyének, Bük-
nek temetõjében öz-
vegye, lánya, rokon-
sága, néhány barát
vettek végsõ búcsút

dr. Kozma (Lõdör) Ferenctõl.
Kozma Feri egyik meghatározó egyéni-

sége volt az 1958-ban Sopronban végzett
évfolyamnak és a gyakorlatba kikerülve a
somogyi erdõgazdálkodásnak is. Mindig
vállalta büki kötõdését. Gyakran tért vissza
ide Kaposvárról is. 

Ebbõl, az akkor még inkább falusi kör-
nyezetbõl a csepregi polgári iskolán át
került a soproni Erdészeti Technikumba.
Itt alakult ki igen szoros, életen át tartó
barátsága osztálytársaival, közülük is
legerõsebben Monostori (Maczka) János-
sal. Tanulmányaink alatt elõször a kollé-
giumban, majd a lõvéreki kamaráikban
együtt töltötték az átlagostól eltérõ „víg
diákéletüket”.

Az elsõ évtõl diákhagyományaink lel-
kes követõje, õrzõje volt. A kizárások utá-
ni 1955-ös, frontáttörést jelentõ valétabál,
késõbbi szakestélyeink, balekfogadások
szervezésében, munkáiban mindig részt
vett. 

Természetesen az 1957-es, 1951 utáni el-
sõ legális, évfolyamunk által szervezett ba-
lekkeresztelõnkön is ott volt. Ágfalvi Imre
és Hreblay László vállalták keresztszülõsé-
gét. Negyedéves korunkban a tragikus tör-
ténelmi események hatására évfolyamunk
kettészakadt. Feri mindig vállalta és ápolta
kanadai társainkkal a kapcsolatainkat. Ha-
tározott egyénisége miatt 1956. november
4. után a fokozatosan megerõsödõ hatalom
képviselõivel számos konfliktusba került.
Egy ilyen alkalommal 1958 elején több tár-
sával együtt kizárásuk folyamata is elindult.
Tanáraink, köztük Roxer Egon diplomati-
kus kiállásának köszönhetõen enyhe ítélet-
tel zárult le fegyelmi ügyük.

Kozma-Lõdör Ferencnek nagyszerû
adottsága volt a baráti kapcsolatok megte-
remtése, erõsítése. Betegsége miatt az utób-
bi években már ritkán találkozhattunk sze-
mélyesen, de telefonon, levélben mindig
jelezte, hogy gondolatban velünk lesz.
2016-os találkozónkra írt „búcsúlevelébõl”
kitûnik fia elvesztése kapcsán érzett fájdal-
ma, az életútja végéhez közeledés gondo-
lata. Kérte, rá is gondolva énekeljük el majd
a Fiúk, ha megremeg kezemben… selmeci
dalunkat.

Végzése után a Kaposvári Állami Erdõ-
felügyelõséghez került, ahol üzemtervezõ-
ként helyezkedett el. Az 1960-as évek ele-
jén az 1961. évi VII. tv. (erdõtörvény),
illetõleg az 1961. évi IV. tv. („földvédelmi
tv.”) szerinti, illetõleg az 1967. évi IV. tv.-

nek az állami arányrészekkel kapcsolatos
munkáit végezték. 1968-ban létrejött az 5.
sz. Állami Erdõrendezõség, és ennek Üzem-
tervezési Kirendeltségén dolgozott tovább.
Ebben az idõben a terepmunka hétfõtõl
péntekig vidéki erdészeti vagy magán szál-
lásokkal együtt járó „hetelést” jelentett.

Különösen szerette a dél-somogyi vidé-
ket (Barcs, Rigóc, Vízvár), a kaszói erdõket.
Mindig emlegette a „zimonai” halastavak-
nál, valamint az Aranyos pusztán lévõ tere-
pi szállásait. Szeretettel emlékezett vissza
üzemtervezõ idõs kollégákra, akik még het-
venéves koruk után is az erdõt járták, és a
„deklasszált”, segédmunkásként, figuráns-
ként túlkorosan dolgozó „gróf” úrra. Baráti
társaságban tréfásan „Somogy oroszlánja-
ként” mutatkozott be.

Késõbb az 1979-ben alakult Erdõfel-
ügyelõségnél igazgatóhelyettes lett. Kiemelt
figyelmet fordított a különféle fásítási, er-
dõsítési pályázatokra. Ezekben az években
az OEE Kaposvári Helyi csoportjának elnö-
ke is volt.

1982 õszétõl a nyugdíjba vonult Nagy
István erdõmérnöktõl átvette az 1979-ben
létrehozott MÉM Erdõrendezési Szolgálat
Kaposvári Üzemtervezési Iroda vezetését.
Szervezeti átalakulás miatt az 1997-ben Ál-
lami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazga-
tóság erdõtervezési igazgatóhelyettese lett
1998-as nyugdíjba vonulásáig. 

Az iroda átlagos létszáma 15–17 fõ, eb-
bõl üzemtervezõ 10 fõ körül alakult. Az
éves üzemtervezési feladatuk átlagosan
mintegy 15 000 hektár volt. Munkatársai
közvetlen, szociálisan érzékeny vezetõként
emlékeznek rá.

Az erdészeti gazdaságtani kutatások so-
rán rendszeresen találkoztunk. Az 1980-as
évek második felében keresett meg doktori
dolgozatának ügyében. Témaként akkor

szakmánk egyik vitatott, ma is aktuális kér-
dését választotta: a rövid és hosszú távú ér-
dekek összhangján alapuló erdõvagyon-
gazdálkodást. A Gazdaságtani Osztály
szakirodalmára is alapozva 1987-ben siker-
rel védte meg színvonalas egyetemi dokto-
ri dolgozatát.

Az 1985-tõl 1995-ig tartó idõszakban két
kollégájával megalakította az erdészeti és
zöldfelületek tervezésével foglalkozó
ZÖLDTÁJ Zöldövezet, Erdõ- és Fásításter-
vezõ vállalkozást. Évfolyamtársával, Bako-
nyi Istvánnal több nagy tervezés, felmérés
színvonalas megoldását végezték el: Kaszó
hótörött foltok felvétele mintegy 700 ha
nagyságrendben, temetõk komplett fásítá-
sának, parkosításának programterve (Ka-
posvár, Siófok-Kiliti Új köztemetõ), Kaszó
belterület komplett felmérése, Csurgói
Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola te-
rületrendezési és parkosítási terveinek el-
készítése, valamint több száz hektár erdé-
szeti termõhelyfeltárás és erdõtelepítési
terv. Hatósági ügyekben kijelölt erdészeti
szakértõként 1992-tõl dolgozott.

1998-tól szakirányítóként több erdõgaz-
dálkodónál tevékenykedett. Leghosszabb
ideig kedvelt feladatát, mintegy 270 ha-on
a volt Vízvári Mgtsz és jogutódja erdeinek
kezelését végezte.

A Szentbalázs melletti szõlõhegyen, ked-
velt tanyáján sok idõt töltött. Kis pincét,
présházat épített, s ha tehette, több napra
is kivonult a „hegyre”. Jó, baráti kapcsolat-
ban volt a szomszéd gazdákkal. Nagyon
szerette a régi somogyi tájat felidézõ kör-
nyezetet és a baráti közösséget. A halál is
itt ragadta el 2017. július 19-én.

Kedves évfolyamtársunk, nagyszerû kol-
légánk és barátunk emlékét kegyelettel
õrizzük.

Dr. Illyés Benjamin, Major Attila
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„A ködnek anyja a völgy, apja a hegy, sírásója a szél és
siratója a napsugár. A külországi ködöt nem ismerem. Ott
talán a hegyeken is megterem, de nálunk jobbára a völ-
gyek teknõjében születik — néha már nyáron — és csak
akkor megy apjához látogatóba, ha nagyra nõtt. De ekkor
már rendesen november van.”

Idõnként talán megengedhetem magamnak azt a szerzõi-szer-
kesztõi különcséget, hogy a tárgyilagosságra törekvõ erdõmélyi
tájérték bemutatások, földtani, történeti, néprajzi, helytörténeti
leírások sorába az emberközeliség arcát is becsempésszem,
egy-egy erdõesztétikai élmény meg- és felidézésével. 

Tettem ezt korábban is az erdei csend fontosságára vagy
a tél kisebb-nagyobb formai varázsaira hívva fel a kedves
Olvasó figyelmét, hiszen az adatok, számok, feladatok, cé-
lok misztikáján túl, van másfajta, kevésbé kézzel fogható,
nevesíthetõ dimenzió is erdeink mélyén, a hektáronkénti
fatömeg vagy a természetességi kategória besorolások hal-
mazainak értelmezési tartományán kívül esve. 

Most november van, a színes lombtakaró lassan avarta-
karóvá változik, közeleg a Karácsony, ideje van, ideje lenne(?)
a békés szemlélõdésnek, az elgondolkodásnak, a meglassú-
dásnak, az Ünnep elõtti feltöltekezésnek. Van-e alkalmasabb
természetes környezet erre a ködbe burkolózó erdõnél, legyen
az a síkvidéken, vagy a hegyekben?! Fekete István bevezetõbe
idézett sorai is bizonyíték erre.

Kevesen szeretjük a ködöt.
Szürke, hideg, rideg, unalmas
hangzanak el többnyire város-
lakó és a város szürke, rideg,
hideg és unalmas falai közül
ritkán kiszabaduló embertársa-
ink sommás véleményei. Pe-
dig kevés valós élményük van
és lehet az igazi ködrõl, a köd-
ben rejtõzõ csodákról, a fák
törzsén végigfolyó ködcsep-

pek halk surranó, neszezõ
hangjairól és a ködben megél-
hetõ egyedi magány fensé-
gességérõl. És arról, hogy e
szürke, felszínközeli vízgõz
kicsapódás, mint egy nemes
palást miként emeli ki az õszi
erdõk finom pasztelszíneit.
Erdész embereknek ezeket
talán nem is kell különöseb-
ben körülírni. 

De ne én beszéljek tovább a ködrõl,
idézzük meg ismét az erdõjárás irodal-
mi nagymesterét, hiszen amit és aho-
gyan ír, abban minden benne van.  

„Szeretem a ködöt, amely eltakar és
egyedül lehetek benne. Szeretem a kö-
döt, mert csend van benne, mint egy
idegen országban, melynek lakója a
magány, királya pedig az Álom. Szere-
tem a ködöt, mert túl rajta zsongó jólét,
meleg kályha, ölelésre tárt karok és me-
sék vannak, melyek talán valóra vál-
nak. Szeretem a ködöt, mert eltakarja a
múltat, a jövõt és a jelen is olyan homá-
lyos benne, hogy talán nem is igaz.”

Szöveg: Nagy László
Kép: Bodó Mónika, Nagy László

Idézetek: Fekete István: Köd 
Öreg utakon novellásgyûjtemény

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Köd elõttem, köd utánam…



Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsá-
gi kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvez-
ményt vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a
vadászházi 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 szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

A kedvezményrendszerrõl 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:

HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Lezajlottak az agrárgazdasági
kamarai választások

Elérhetõek a választási eredmények
Az utóbbi három év legjelentõsebb idõ-
közi választási gyõzelmének nevezte dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi mi-
niszter a november 3-i Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara országos küldöttvá-
lasztásának eredményét. A tárcavezetõ
parlamenti felszólalásában gratulált a
gazdáknak és a MAGOSZ szervezeté-
nek a meggyõzõ eredményhez. A föld-
mûvelésügyi miniszter Jakab István fel-
szólalására reagálva emlékeztetett arra,
hogy a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége mind a 19
megyében meggyõzõ fölénnyel gyõzött.
A MAGOSZ a 47 394 leadott szavazat
88,36 százalékát szerezte meg. 

Forrás: FM Sajtóiroda, NAK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ag-

rarkamara_valasztas_2017



Letölthetõ az erdõtörvény VHR
tervezete 

A körzeti erdõtervezéstõl a mûveleti lapig
Az erdõtörvény 2017. szeptember 1-jén
hatályba lépett módosítása miatt több
kapcsolódó jogszabályt is módosítanak.
A kormany.hu oldalon véleményezésre
kiadott jogszabálytervezetek között le-
tölthetõ a „saláta” jogszabály – hívta fel
a figyelmet a dokumentumra a MERD
Magánerdõkért Egyesület. A tervezet
tartalmazza a körzeti erdõtervezés, be-

jelentések és hatósági nyilvántartások
szabályainak, a faanyag-kereskedelmi
lánc felügyeletével kapcsolatos eljárá-
soknak, az erdõgazdálkodási és erdõ-
védelmi bírságok szabályainak, az eljá-
rási díjrendelet, a szállítójegyre és a
mûveleti lapra vonatkozó rendelet és a
végrehajtási rendeletnek a módosításait. 
Forrás: MERD Egyesület, Erdõ-Mezõ

Online
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/vhr_erdotorveny_tervezet



A szenátus megválasztotta a
Soproni Egyetem rektorjelöltjét,

prof. dr. Náhlik Andrást
A köztársasági elnök dönt az emberi

erõforrás miniszter javaslatára
A Soproni Egyetem szenátusa prof. dr.
Náhlik András személyében megvá-
lasztotta rektorjelöltjét. A határozatról
értesítik a minisztériumot, a kinevezés
a köztársasági elnök jogköre. A jelen-
legi rektornak, prof. dr. Faragó Sán-
dornak idén december 31-én telik le
közel 16 éves múltra visszatekintõ
megbízatása, ezért van szükség új rek-
tor választására. Ketten nyújtották be
pályázatukat a rektori tisztségre: prof.
dr. Náhlik András, aki jelenleg is az
egyetem általános rektorhelyettese, va-
lamint prof. dr. Németh Róbert, aki az
intézmény megbízott tudományos és
külügyi rektorhelyettese. A szenátus
tizenegy–hét arányban, titkos szava-

zással Náhlik András jelölése mellett
döntött – nyilatkozta a zárt ülést köve-
tõen prof. dr. Faragó Sándor. A pályá-
zati kiírás szerint az új rektor 2018. ja-
nuár elsejével veszi át a tisztséget.

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

mai/szenatus_egyetem_rektorjelolt_nahlik



Újabb törvénymódosításokat
kezdeményez a NAK az agrárium

versenyképességéért 
A folyamatban lévõ körzeti erdõtervezés

és a módosított erdõtörvény rendelkezései
Az agrárium helyzetének javítása érde-
kében több törvény módosítását kezde-
ményezte Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke. Az erdõrõl,
az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálko-
dásról szóló törvény módosítása az álta-
lános közigazgatási rendtartásról szóló
törvénnyel való összhang megteremtése
mellett egyértelmûvé teszi, hogy az er-
dõtörvény módosított rendelkezéseit a
folyamatban levõ körzeti erdõtervezé-
sekre is alkalmazni kell. Így egyértelmû-
vé válik, hogy az erdõgazdálkodási te-
vékenység folytatását könnyítõ korábban
elfogadott új törvényi rendelkezések al-
kalmazásának nem akadályai az azokkal
ellentétes rendelkezéseket tartalmazó
körzeti erdõtervek. A javaslat azt is rög-
zíti, hogy a körzeti erdõterveket az új tör-
vényi rendelkezésekkel folyamatosan
összhangba kell hozni.

Forrás: NAK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/nak_torvenymodo-

sitas_agar_erdo



Bírják  
a strapát
Tudjuk, hogy erősek. Tudjuk, hogy csendesek. De más tudni, és egészen más testközelből 
megtapasztalni, milyen érzés, amikor minden átmenet nélkül, azonnal rendelkezésre áll  
az ellentmondást nem tűrő teljesítmény. Mindkét típust gyorsláncfeszítés, könnyű kezelhetőség, 
QuickStop Super láncfék és kiváló vágásteljesítmény jellemzi, a STIHL MSA 140 C-BQ  
ráadásul 25%-kal nagyobb teljesítmény leadására képes. Az erősebb lítium-ion akkuval  
ez a gyakorlatban csaknem 180 vágást és jó néhány munkaórát jelent.

Az árak 2017. december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

STIHL MSA 140 C-BQ 
akkumulátoros fűrész

AK 30 akkumulátorral  
és AL 101 töltővel szettben 

124 900 Ft

STIHL MSA 120 C-BQ 
akkumulátoros fűrész

AK 20 akkumulátorral  
és AL 101 töltővel szettben 

99 900 Ft

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