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Elõzmények: Ormos Balázs fõtitkár úr a
f. év tavaszán történt találkozásuk alkal-
mával az OEE kapuvári vándorgyûlésé-
re meghívta Friedrich Ganster urat, az
Osztrák Erdészek Szövetsége elnökét
és Thomas Baschny urat, egyebek mel-
lett az erdei iskolák minisztériumi refe-
rensét. A vándorgyûlésen F. Ganster úr
és az OEE techn. alelnöke elvben meg-
állapodott az együttmûködés szándéká-
ról, és annak módját a jobb megisme-
rést segítõ, kölcsönös látogatások ta-
pasztalatai alapján javasolták megfogal-
mazni. F. Ganster úr felajánlotta, hogy
2004 õszén szívesen látja vendégül az
OEE érdeklõdõ tagjait. Fõtitkár úr java-
solta, hogy fahulladék energetikai hasz-
nosítása, valamint erdei iskola témák
körében kérjük a látogatás programjá-
nak szervezését.

A programra 4 fõ erdész jelentkezett
(közülük 1 fõt a SEFAG Rt. kívánt jutal-
mazni az utazással), illetve az EGER-
ERDÕ Rt. H.Cs. titkára jelezte, hogy 2005-
ben az osztrák erdészek csoportjának fo-
gadását kész megszervezni. Kb. háromhe-
tes egyeztetéseket követõen, a Pilisi Park-
erdõ Rt. Budakeszi Erdészete terepjáró
gépjármûvével indultunk útnak. A tolmá-
csolást az egyik jelentkezõ vállalta. Jelké-
pes ajándékokról a résztvevõk gondos-
kodtak.

A tanulmányút résztvevõi: Sponga Jó-
zsef erdész,  Alba robinia Bt. Táborfalva,
Stánicz László ker. vez. erdész, Tanul-
mányi Erdészeti Rt., Pál László ker. vez.
erdész, SEFAG Rt., Apatóczky István
mûsz. vez., Pilisi Parkerdõ Rt. (Köszönet
illeti a résztvevõket támogató magáner-
dészeti és rt.-i társaságokat, h. cs-okat.)

Az utazás napján  kora délben érkez-
tünk meg Felsõ- és Alsó-Ausztria hatá-
rához, Amstettenbe. A nyárias és a késõ

õszi idõjárás hatá-
ra is volt a hely,
ahol a sûrû köd
még tartotta ma-
gát. F. Ganster úr-
ral találkozva, egy
rövid levezetõ sé-
tára a Duna túlsó-
partján fekvõ Grein
városkába látogat-
tunk. A keskeny
völgybe szorított
városka parti sétá-
nya szentendrei
hangulatot idézett
(két éve az árvíz
emeleteket is ká-

rosított), a felszálló köd látni engedte az
õszies hegyeket is. 

A délutáni programot munkaebéd
közben rögzítettük. A fa és a feldolgo-
zása, energiaként hasznosítása köré
csoportosuló következõ látnivalók
megtekintése közben, F. Ganster úr az
erdõtulajdonra (meghatározóan ma-
gántulajdon, a tartományban átlag
1,8 ha/tulajdonos, az erdõ tulajdoná-
nak  családon belüli történelmi
szerepérõl), a kezelésre (a használat
nem csökkentheti 50% alá a záródást,
nem kell engedélyeztetni fahasznála-
tot, nincs mesterséges erdõfelújítás,
nincs erdõfelügyelõség, természetvédel-
mi felügyelõ, van felelõs tulajdonosi
hozzáállás, felelõs erdészeti szakirányí-
tás és felelõs szakmunka – esetleges
felelõtlenség következményeivel) vonat-
kozó tájékoztatást adott. Az erdészek
szövetségérõl elmondta: mintegy 1800
fõ aktív és kb. 800 nyugdíjas erdész ér-
dekeit figyelik, képviselik.

Elsõként a városban alapított, né-
hány fõt foglalkoz-
tató kisüzembõl
több, mint száz
fõnek (egy szegedi
fiatalembernek is)
munkát adó
SKLOIB bútoripari
gyárba látogat-
tunk. A tulajdonos
70 hektár erdõvel
is gazdálkodik,
maga végzi a fa-
használatot (ebbõl
is dolgoz fel a
gyárban), a fiával
vezeti a gyári
munkát. Hétnapos
terminusra készí-

tenek elõ alapanyagot (a megrendelõk
igényeit tervezõk pontosítják, fordítják
alapanyag-nyelvre stb.), majd a
következõ hat napon elkészül a min-
denféle bútorból álló, változó számú
rendelés. Csomagolás elõtt próbakép-
pen összeállítják (nincs meglepetés a
megrendelõnél!). A keletkezett hulla-
dék, fûrészpor a kazánba kerül, ahol fû-
tési, vízmelegítési céllal használják fel.  

A hétnapos (napi 8 óra munka, 20 perc
szünet) terminusra a Teremtés bibliai üte-
mét említve, a tulajdonos elmosolyodott:
a fia találta ki ezt a rendszert, nem is gon-
dolt erre a hasonlóságra. Az itteni terem-
tésben a folyamatosan munkát nem végzõ
dolgozók rugalmas alkalmazása (sokuk
földmûves is), alkalmazhatósága érdekes
megoldás. Ezzel a rugalmas munkavég-
zéssel állja a versenyt a SKLOIB-cég.

Fél háromkor elcsendesedett a gyár,
ahonnan Neustadtlba indultunk. A kiste-
lepülés határában erdõtulajdonosi, ön-
kormányzati és szakiparosi (továbbá
40% különféle, vissza nem térítendõ! tá-
mogatásból) tõkébõl épült új, már
üzemelõ 320 kW-os hõközpontot néz-
tünk meg (a beruházók és a támogatás
másutt  és más teljesítményû berendezé-
seknél is jellemzõ, egyben tanulságos!
Az erdõtulajdonosi érdekeltség a helyi
erdész szakember folyamatos munkáját
is feltételezi!). Az automata vezérelte
fûtõmû felügyelete reggel és este 5-10
perc (nem több másutt sem!), a betárolt
fahulladék utánpótlása szükség szerint
történik. Veszély, hiba esetén automata
biztosít telefonkapcsolatot a mûszaki
személyzettel. Õrzés eo ipso: nincs. 

A következõ látnivaló a közeli erdõ-
ben szálalást követõ hosszúfás anyag-
mozgatás megtekintése volt. A két, te-
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rephez illõ traktor egyrészt a lucfenyõ
vastag törzs rakodóra vonszolását végez-
te kíméletes módon, másrészt a vékony
anyag utánfutós kiszállítását. 

Innen a település másik határán álló
erdõ nemrég épített feltáró útjához indul-
tunk. A baggerolással kialakított út felüle-
te „kavicsburkolatot” kapott, a vízelveze-
tést a vízvetõ árkokkal oldották meg (nem
voltak eltömõdve), láthatóan jó ered-
ménnyel. A kitermelt erdei talajjal helyen-
ként rézsû-kiegészítést végeztek, ahol
vörösfenyõ (!) fásítással kötik meg a talajt.
Visszaútban az erdõszéli udvarház gazdá-
ja, a polgármester úr és családja rövid is-
merkedésre invitálta csoportunkat, köl-
csönös üdvözlések és az elmaradhatatlan
fotózás után a kissé távolabbi szálláshely-
re utaztunk. A strengbergi szállás elfogla-
lása után munkavacsorán értékeltük a lá-
tottakat, továbbá megállapítottuk, hogy a
szakmai szervezeteink kapcsolatának ki-
építésében az ilyen, kisebb létszámú cse-
reutak szervezése célszerû. Megbeszéltük
a másnapi programot.

Reggel a vendéglátónk rövid hivatali
ügyintézése alatt, a helyi Holzer cég
munka-, védõ- és sportruházati vállal-
kozásával, bemutatójával ismerked-
tünk. A belföldi ellátásban is kiterjedten
dolgozó cég, a vezetõ elmondása sze-
rint, a magyarországi vámszervekhez
lábbeli szállítását járta ki! 

A délelõtt folyamán Amstettenben és
Blindenmarktban egy 8000 és egy 2000
kW-os, biomassza (erdei- és faipari,
mezõgazdasági apríték) alapú hõköz-
pontot mutattak be a vendéglátók. A na-
gyobb központ „táplálása” meleg leve-
gõs befúvással történik, továbbá itt, vá-
rosi környezetben  a távozó égéstermék
vizes szûréssel veszíti el a szilárd részeit.
A város képviselõtestületének elkötele-
zett 2 tagja is  szívesen fotóztatta magát
csoportunkkal, a késõbbi reklám érde-
kében. Nos, a korábban már említett be-
ruházási támogatások mellett, a gázala-

pú fûtési költségek-
hez viszonyított
10–20% közötti
éves megtakarítást,
a helyben maradó
hasznot, a munka-
hely-teremtõ és -
megtartó vonzatot
reklámozni, ked-
vezõnek tûnik.

Ebédünket az
említett központo-
kat felügyelõ me-
nedzser társaságá-
ban fogyasztottuk
el, majd erdei hul-

ladék aprítékolást tekinthettünk meg. A
gépek szervezését a vendéglátó, szak-
irányító erdész végzi. Az aprító gépjár-
mû a fahulladék-rakatból a külön mo-
torral hajtott karmos adagolóra daruzza
a törzs-, ágdarabokat, -végeket, majd a
forgáccsá aprított anyagot a mellé he-
lyezett, kb. 40 laza m3-es konténerbe
fújja. Mintegy 30 perc alatt töltötte meg
a konténert. A gép kiszolgálását a ta-
pasztalat szerint ebben a 40 km kiterje-
désû körzetben 3 konténerszállító te-
hergépkocsi tudja teljesíteni.

A látványos óra elteltével Ybbs vá-
roskába vezetett az út, ahol a festõi
hegyoldalban a Buchenberg Natur-

park, Waldschule rövid bemutatása
volt a cél. A bejárat közelében házi és
vadon élõ emlõsök, madarak bemuta-
tói (de föld alatti figyelõfolyosók is) bi-
lincselik le a látogatókat, kellõ techni-
kai felszereltség bevonásával is. Az ok-
tatást tanösvény is szolgálja, továbbá
jól felszerelt oktatóterem is. A szabad-
téri látnivalók interneten is figyelhetõk!
Az önkormányzat támogatása mellett
pályázati és egyéni pénzforrásból is
gazdálkodnak.

A program befejezõ állomása telepí-
tett kb. 25 éves elegyetlen lucfenyves
(kb. 1,5 ha) harveszteres gyérítésének
bemutatása volt. A kivágandó törzseket
elõbb festékkel kijelölte a tulajdonos,
majd a gépi kitermelés következhetett
(kb. 6 üzemóra). A két soron mozgó
gép a sorok mellé készletezte a két vas-
tagsági csoport anyagát. A gép után
nem található sérült álló fa! Ott jártunk-
kor a vastag anyag már elszállításra ke-
rült. A 6-7 cm-nél vékonyabb csúcsok
kihordásra és aprításra várnak.

A bemutató végére alkonyodni kez-
dett. Vendéglátónktól – megköszönve a
tartalmas két napot – a jövõ évi találko-
zás reményében elköszönve búcsúz-
tunk Amstettenben.

Kép és szöveg: Apatóczky István
techn. alelnök

2000 kW-os hôközpont együttese

Idõpont  (2005.) Szakmai  utazások Kiállításlátogatások Megjegyzések
Március 18-21. IWA Vadász- és Sportfegyver 

Kiállítás, Nürnberg
Április 06-10. Jagen und Fischen

Vadászati, Halászati Kiállítás
München

Április 29-május 03. Interzum, Köln
Május 02-06. LIGNAplus, Hannover
Június 1-5. ELMIA WOOD, Jönköping OEE Gépesítési Szako.-jal

közös szakmai út
Június 01-03. VISION 2015 Erdészeti és Erdészeti szakmai

Papíripari Világkongresszus, Vancouver programmal kiegészíthetõ
Július Mongólia Egyéni kiutazók részére
Július 6-11. Szentpétervár Partnerirodánkkal közös 
(más idõpontokban is) szervezésben

Idõpont módosítható
Szeptember 13-18. Baltikum
Egész évben Dél-Afrika Egyéni kiutazók részére

Kérem, tekintsék meg megújult honlapunkat!
www.erfatours.hu
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