
Előzmények 

A rendszeres erdészeti oktatás - felsőfokon - 1808-ban 
kezdődöt t meg Se lmecbányán . Az alsó fokú erdészeti ok
tatás kezdetei is erre az időszakra nyúlnak vissza. így a gróf 
Festetics György által 1806-ban alapított Georg ikonhoz is 
kapcsolódot t az „Erdei és Vadász Oskola" . Az oktatók az 
uradalmi e rdészek és vadászok közül kerültek ki, az oktatás 
nyelve magyar volt. A köve tkező évt izedekben egyre foko
zottabban merül t fel az erdészeti oktatás hiánya. 

Az 1851-ben megalakul t „Ungar ischer Fors tverein" , azaz 
. .Magyar Erdészegyle t " is céljai közé tűzte, hogy az erdő
gazdá lkodás s z ínvona l ának eme lé se véget t „ a l sóbb rendű 
műszaki szemlyzet részére tanintézet létesí t tessék". 1866-tól 
az Országos Erdészet i Egyesü le t vette át és képvisel te a 
magyar erdők ügyét, és a kezdetektói következetesen har
colt az alsó fokú erdészeti szakokta tás megteremtéséér t . Az 
Egyesüle t Szakoktatás i Bizot tsága, me lynek tagjai Bedő Al
bert. Fekete Lajos, Hofmann Antal és Wagner Károly vol
tak. 1877-ben két erdőőri szakiskola felállítására tett j avas 
latot. Az e lképzeléseik szerint a tanulóknak az elméleti tan
anyag elsajátítása mellet t az erdei munkákban is részt kellett 
venniük, és közben elsajátí taniuk a szakmai fogásokat. 

A hetvenes évek végén már olyan hiány volt a szakkép
zett emberekben , hogy egyes kincstári erdőhivata lok és né
hány nagyobb m a g á n u r a d a l o m is megkezd te saját köl tségén 
az erdőőrök oktatását . 

Ráadásul az 1879. évi e rdőtörvény előírta, hogy a tör
vény kihirdetése után 10 évvel már csak erdőőri szakvizsgát 
igazoló b izonyí tvánnyal a lka lmazha tók e munkakörben az 
emberek. 

Iskolaalapítás 

Az iskola he lysz ínének megválasz tásában je lentős szere
pet játszott az 1879-es szegedi nagy árvíz, amely szinte tel
jesen elpusztí tot ta a várost . Az újjáépítést Tisza Lajos irá
nyította királyi biz tosként , aki egyúttal az Országos Erdé 
szeti Egyesüle t e lnöki tisztét is ellátta. Ő, Bedő Albert or
szágos főerdőmesterrel m e g tudta győzni az akkori minisz
tert, hogy itt a legjobb a lka lom az e l ső erdőőri szakiskola 
megépí téséhez . 1881-ben e lkészül tek a tervek, melyek sze
rint az iskola Szeged szabad királyi város legerdősül tebb 
részén, Ásot tha lmon épü lne fel. A város az iskola létesítését 
földterület b iz tos í tásáva l és készpénzze l is segí tet te . Az 
összeg másik részét az Erdészet i Alapból fizették ki. Ezt 
követően az iskola ép í tése gyors ü temben megindul t , és 
1883. október 10-én Bedő Albert átvette az iskolát Pálffy 
Ferenctől, Szeged város polgármesteré tő l . Az iskola átadá
sakor kijelöltek az iskola területe mellett 665,51 katasztrális 
hold területet a gyakorlat i oktatás céljaira. 

A tanítás 11 hal lgatóval és 2 tanárral indult meg. Egy 
korabeli leírás szerint: „Min t e l ső az országban, ennek szer
vezete minden pé ldánykép nélkül, önállólag és függetlenül 
volt fejleszthető, és így a kezdet nehézségeivel erősebben 
küzdöt t ." 

1883. október közepén I. Ferenc József ura lkodó megte 
kintette Szeged újjáépítését. Lá toga tásának ha rmad ik nap-

ján, október 16-án az ura lkodó és kísérete látogatást tett 
Szeged határában, ahol megtekintet te az újonnan épüli er
dőőri szakiskolát . A személyes látogatás emlékére az isko
laszék e lnöke kérte, hogy Alsó-Ásot tha lom ezentúl „Király
ha lomnak neveztessék", s a rajta l evő állami intézmény, az 
erdőőri szakiskola így lett Kirá lyhalmi Erdőőri Szakiskola 
hosszú évt izedekre . 

Az e l ső erdőőri szakiskola átadását követte 1885-ben Te
mesvár -Vadászerdőn , 1886-ban Liptőújváron és 1893-ban 
Görgényszen t imrén erdőőri iskola megnyi tása . Ezek az is
kolák azonban néhány évt izeddel később 1920-ban az új, 
tr ianoni ha tárokon kívül maradtak. A négy testvériskola tan
a n y a g á b a n is el tér t e g y m á s t ó l . T e m e s v á r - V a d á s z e r d ő a 
lölgyrégiő, Liptóújvár a fenyőrégió, míg Görgényszent tmre 
a bükkösök szakembere i t képezte . Ásot thalom megmaradt 
az alföldfásítás és a homoki fásítások oktatóbázisának. Ezt 
látszik a lá támasz tan i , hogy Áso t tha lmon hosszabb ideig 
mindössze két t ankönyvből oktattak. Az egyik Bedő Albert 
Erdő-őr c í m ű műve , a más ik Illés Nándor A futóhomok 
megkötése , be fásítása és használa ta c í m ű munkája . 

Iskolatörténet 

Az 1883-ban megindul t erdőőri képzés során a tanulók 
két évet megszakí tás nélkül az iskolában töltöttek. Az in
tézmény szigorú rendszabá lyok szerint működöt t . Kötelező 
volt az internátusi bent lakás és az erdész egyenruha viselé
se. A tanulók karácsonykor és húsvétkor l - l , nyáron 2 hét 
szünetet kaptak. A tanulmányi évek sikeres e lvégzése után 
egy év kü l ső gyakorla tot kellett teljesíteniük, és csak ennek 
letöltése után tehették le az erdőőri vizsgát . 1908-ig 11 tan
tárgyból kaptak osztályzatot . 1908-ban a 3 éves oktatás 2 
éves re c s ö k k e n t , u g y a n a k k o r a t an tá rgyak s záma 21-re 
emelkedet t . Erdőőri képzés 1918-ig folyt az iskolában. 

Ezt követően 1935-ig erdőőri és vadőri képesítést sze
rezhettek az iskola tanulói . A képzési idő 2 év volt, ám a 
tantárgyak száma 10-re csökkent . 1935-ben ismét változott 
a képzés, 1945-ig a lerdészeket képeztek. Az oktatás 2 éves 
maradt , a tantárgyak számát megemel ték 18-ra. Ebben az 
időszakban a tanítás korábbi szabadsága megszűnt , mert a 
kiadott rendtar tás részletes óraterveket tartalmazott . 

A II. v i lágháborút követően Kirá lyhalmot újra Ásottha
lomnak nevezték. Az iskola neve is Ásot thalmi Magyar Ál
lami Erdész Szakiskolára változott . Az 1945-1950 között 
végzet t hal lgatók erdészképesí tés t szereztek. „Az erdők ál
lamosí tása és az új rendszer szocialista gondolkodású szak
embereket kívánt". 1950-ben kü lönböző okok miatt meg
szűnt az e rdészképzés Ásot tha lmon. Az ezt köve tő években 
10 hónapos tanfolyami je l l egű képzések léptek az erdész-
képzés helyébe, 1954-től pedig M R P és E R P típusú motor
fűrészek kezelőit oktatták tanfolyamokon. Közben az isko
lát szervezet i leg is a Szegedi Erdészeti Techn ikumhoz csa
tolták. Az 1953-1956 közötti gazdasági és politikai nehéz
ségek már -már megpecsé te l t ék az iskola sorsál, a teljes 
megszünte tés közelébe került . 

1958 őszén ismét megindul t az oktatás az iskolában. Ez 
az évszám egyben az iskola új jászületésének dá tuma is. Az 
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előző, zűrös évek során az iskola rendkívül gazdag szak
könyvtára és szertári anyaga jelentősen megcsappant. Ebben 
az időszakban az iskolában végzett tanulók „Szakiskolát 
végzett erdész" bizonyítványt kaptak. 1961-ben az iskola 
nagynevű alapítója, Bedő Albert nevét vette fel. 1964-ben 
ismét önállóvá vált a szakiskola. Az új típusú szakiskolai 
képzés 1969-ig tartott. 

1969-től indult meg iskolánkban a szakmunkásképzés. 
Az 1969. évi VI. törvény a következőket írja: „A szakmun
kásképzés célja korszerű, szakmai és általános műveltséggel 
rendelkező szocialista világnézetű és erkölcsű szakmunká
sok nevelése." Az iskolában folyó képzés során a tanulók 
három évet töltenek az iskolában és a képzés végén szak
munkásvizsgát tesznek. Ennek sikeres letétele után erdőmű
velő-fakitermelő szakmunkás-bizonyítványt kapnak. Az 
1989-es békés rendszerváltással a politika az iskola kapuin 
kívülre kerül, más változás nem történik. Az egységes szak
munkásképzésre való áttérés idején is születtek olyan ter
vek, melyek az intézményt megszüntették volna. Szerencsé
re ez nem így történt. Úgy tűnik az iskola állta ezt a próbát 
is. Az elmúlt 3 évtizedben az iskola 3 évfolyamában ösz-
szesen 80-100 tanuló tanult. Évente közel 30 tanuló szerzett 
szakmunkás-bizonyítványt. A hároméves erdőművelő-faki
termelőszakmunkásképzés utolsó évfolyama 1997 szeptem
berében kezdte meg és 2000 júniusában fejezi be tanul
mányait. 

Iskolánk a legősibb, eredeti épületegyüttesében működő, 
erdészeti oktatás céljait szolgáló intézmény hazánkban, 
amely egyúttal a legkisebb is. A gondozott parkban talál
ható öreg épületek fontos agrár- és kultúrtörténeti emlékek 
is egyben. A több mint egy évszázados történelmet az iskola 
centenáriumi ünnepségére létrehozott iskolatörténeti kiállí
tás mutatja be. 

Az iskola történetét Fröhlich András erdőmérnök-tanár, 
az iskola akkori igazgatója írta meg, az iskola 100 éves 
évfordulójára megjelent jubileumi évkönyvben. Az érdek
lődők részletesebb adatokat itt találhatnak. 

Jelen és jövő 
Az 1998-99-es tanév, amikor iskolánk 115 éves évfor

dulóját ünnepeljük, sok szempontból fordulópont életünk
ben. Ebben a tanévben kezdtünk először az iskolát fenntartó 

Csongrád megyei Önkormányzat által elfogadott pedagógiai 
program és helyi tanterv szerint dolgozni. 

Ezek alapján a szakképzési és a közoktatási törvény szel
lemében rátértünk a 2+2 típusú szakmunkásképzésre. Ez azt 
jelenti, hogy a diákjaink az első két évben a közismereti 
tantárgyak mellett szakmai előkészítő ismereteket tanulnak. 
Ez utóbbi ugyan csak elméleti képzést jelent, de tanul
mányutakkal, szakmai kirándulásokkal színesítve igyek
szünk a szakmát megkedveltetni, a szakma iránti elhivatott
ságot kialakítani a tanulóinkban. 

A 9. és a 10. osztály elvégzése, majd az azt követő alap
műveltségi vizsga után tanulóink több szakma közül vá
laszthatnak. Az iskola 115 éves hagyományokkal büszkél
kedhet és természetesen erdészarculatát a jövőben is meg 
kívánja őrizni, azonban, alkalmazkodva a munkaerőpiaci 
igényekhez, újabb, mezőgazdasági és kertészeti szakmákat 
is kíván oktatni. A kétéves képzések mellett iskolarendsze
ren kívüli képzések során számos egyéb, elsősorban erdé
szeti, faipari és vadászati szakmák oktatását kívánjuk meg
kezdeni, illetve folytatni. 

Az iskola személyi és tárgyi feltételei adottak arra, hogy 
jelentős szerepet vállaljunk a munkaerőpiaci képzésben, a 
munkanélküliek át- és továbbképzésében. 

Mindezek mellett készek vagyunk felvállalni a magáner
dő-tulajdonosok képzését, továbbképzését. Ugyancsak aktí
van részt kívánunk venni az erdőőrök képzésében is. 

Iskolánk országos beiskolázású, tanulóink számára kol
légiumi elhelyezést biztosítunk. Egy évvel ezelőtt már hírt 
adtunk arról, hogy az iskola kezdeményezésére az iskolát 
fenntartó Csongrád megyei Önkormányzat címzett támoga
tást nyert 160 férőhelyes kollégium építésére. Örömünkre 
szolgál, hogy az építkezés jó ütemben halad, és a műszaki 
átadásra már ez év végén sor kerül. 

A kollégium ünnepélyes átadására és az iskola 115 éves 
évfordulójának megünneplésére együttesen 1999 tavaszán 
kerül sor. Bízom abban, hogy a 115 éves erdészeti hagyo
mányokkal rendelkező szakiskola még hosszú évtizedeken 
keresztül a kor követelményeit kielégítve, a gazdálkodók 
megelégedésére szolgálhatja az erdészeti szakképzést. 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 
igazgató 

Az Ember az Erdőért alapítvány 1998. II. félévében 
az alábbi célokat támogatta: 

Vadas Jenő Szakközépiskola, Mátrafüred (Fafaragó tábor megrendezéséhez) 
SE Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék Sopron (Magyarország ritka fa- és cserfajai c. kiadvány 
megjelentetéséhez) 
VÜSZI Kht. Gödöllő (Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park 100. évfordulójára c. könyv 
megjelentetéséhez) 
Dr. Csóka György, ERTI, Mátrafüred (Xylofág rovarok c. könyv megjelentetéséhez) 
Selmeci Társaság, Sopron (Roth Gyula: Erdőművelés II. c. könyv újra kiadására 
KÖR-TE Környezet- és Természetvédő Nevelők Egyesülete, Miskolc („Erdők Hete" rendezvény 
költségeire) 
Erkel Ferenc Általános Iskola, Sopron (Erdei Iskola programra) 
Erdészeti Múzeum, Sopron (Erdészeti vonatkozású kiadványok; Diákhagyományaink: Steingrube 
nagyközség c. kiállítások megrendezéséhez) 

Dauner Márton 
elnök h. 

100 ezer Ft 

300 ezer Ft 

100 ezer Ft 
1000 ezer Ft 
500 ezer Ft 

160 ezer Ft 
200 ezer Ft 

150 ezer Ft 



| Az Erdőművelési és az Erdőhasználati Szakosztály 
! kétnapos rendezvényt tartott a Bakony térségében, 
I melynek témája a 

MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÁS 
volt. A z első nap a Szentgáli Erdőbirtokossági Tár
sulat fogadta a szakosztályok tagjait. 
Vecsei Ferenc e lnök és Bodor Károly erdőmérnök
szakirányító ismertették a Társulat helyzetét és a 

(^tulajdonukba tartozó erdők történetét. vp 

Községünk a Bakony sz ívében, a róla elnevezett szentgáli m e 
dencében fekszik. A z erdő szolgálta Szentgál ősi lakosságát, vad
állománya révén váltak királyi vadászokká, őrizhették meg szinte 
1945-ig kiváltságaikat, és az erdő biztosította a viszonylag magas 
jólét alapjait. 

1328-ban I. Károly adott szabadalomlevelet , mely szerint: „...a 
község lakosai, kik elébb királyi pohárnokok voltak, de már hosz-
szabb idő óta királyi vadászati szolgálatot teljesítenek, ennek fe
jében földjeik el nem adományozhatok, csak a király bíráskodhatik 
felettük, s az egész országon vámot nem fizetnek." 

A kiváltságlevelet aztán a későbbi királyok is megerősítették. 
Gyakorlatilag a szentgáliak kiváltságos királyvadászi jogukat, he
lyi nemességüket , nemzetes voltukat 1848-ig megtartották, illetve 
a hagyományok megőrzéséve l 1945-ig ápolták. 1857-ben még a 
község külterületének 62%-a erdő. 1935-re e z 41%-ra csökkent. 

A magánerdők államosítását követően is jelentős erdőterületek 
maradtak a termelőszövetkezet tulajdonában, valamint 1963-ig a 
jól működő erdő-közbirtokosság keze lésében. 

Sajnos a tájékozatlanság vagy esetenként a jószándék az erdők 
jelentős részénél e g y e n l ő fe losztáshoz vezetett, s ez azt jelentette, 
hogy sok esetben 3 0 - 4 0 ha-os földrészleteknek 100-150 tulajdo
nosa lett. Ennek eredményeként 1995. február 25-én 1282.8 ha 
területen. 6 1 1 6 . 9 2 A K értékben megalakítottuk a Szentgáli Erdő
birtokossági Társulatot. Alapító tagjaink száma 352 fő volt. Az, 
azóta eltelt időszakban területeink mintegy 150 ha-ral gyarapodtak 
és tagjaink létszáma is 4 0 0 fölé emelkedett . Az, indulás pénzügyi 
nehézségeit leküzdendő, tagjaink 2 0 0 Ft-ot fizettek be aranykoro
nánként, me ly összeget az e l s ő gazdálkodási év végén már vissza 
tudtunk fizetni. A társulat kilenctagú elnökséget és felügyekíbi-
zottságot választott a munkák irányítására. 

A szakmai munkákat e g y fő erdőmérnök irányítja, továbbá két 
erdésztechnikust és e g y erdőkerülőt alkalmazunk. A teljes élőfa-
készletünk 240 0 0 0 m' . A birtokosság területe a hegyvidéki , lassan 
növő , k e m é n y szálerdők kategóriájába tartozik. Mivel a fafaj
összetétel 77%-át a bükk. gyertyán és cser adja, ez a tény egyben 
a gazdálkodás szükségszerűségét is meghatározta. 

2000- ig: éves felújító vágás: 3 4 0 0 m ; növedékfokozó gyérítés: 
1400 m": törzskiválasztó gyérítés: 9 0 0 m ; tisztítás 3 0 0 m". 

Komoly gondot okozott , h o g y tagjaink e g y része olyan területet 
vásárolt, amely 8-10 éve végvágott volt. 

Ilyen területünk volt mintegy 40 ha, melynek újratelepítését az 
elmúlt években elvégeztük. 

Az erdőművelési munkák dandárját az. ápolási munkák jelentik, 
ez. évente 175 ha. Tagjainknak évente 4 A K után 1 m tűzifát 
tudunk járandóságkent kiosztani. Bevétele inkből felszereltünk egy 
irodaépületet, szárzúzót vásároltunk és mos t tervezzük e g y fűrész
gép beállítását. 

Előnyei: hogy elbír egy m e g f e l e l ő szakembergárdát, így a mun
kák tervezése, szervezése és el lenőrzése, valamint az adminisztrá
ció megfe l e lő színvonalú végzése biztosítható. 

Hátrányai, amit viszont nagy taglétszámunk és méreteink aka
dályoznak: 

- tagjainkkal a megfe l e lő kapcsolattartás. 
- határozatképes taggyűlések szervezése , 
- vagyonarányos szavazások rendjének lebonyolítása, 
- azonos minőségű tűzifa-járandóság kiosztása, 
- közösen végezhető munkák szervezése . 
A terepi bemutató előtt Bús Mária erdőfelügyelő felhívta a fi

gyelmet, hogy az. e g y e s erdó'részletekben nem történt semmiféle 
„kozmetikázás", a valós képet láthatják a je lenlévők. 

Balról jobbra: Vaspöri Ferenc, Bús Mária, dr, Pethő József, 
Mezővári Miklós és Bodor Károly 

A végtelennek tűnő gépkocsisor elindult a terepre. Változatos 
minőségű erdőket láttunk. Ezek felújítása kétségtelen biztos szak
tudást igényel . Látva és hallva Bodor Károly erdőmérnökéket, biz
tosak lehetünk abban, hogy a Szentgál környéki magánerdők jó 
kezekben vannak. 

Bakonybél felé autózva mar az ugodi házigazda, Vörös Tibor 
elnök fogadta a szakosztályokat a helyi EBT nevében. Szép bük
kös-felújítást láttunk. Bakonybélben az Erdők Házában folytató
dolt a program. A magánerdő-gazdálkodás eredményeiről és gond
jairól fejtették ki többen véleményüket . 

Vaspöri Ferenc igazgató, ÁESZ Veszprém, felhívta a figyel
met, hogy alaposan tanulmányozni kell a volt erdőbirtokosság ha
gyományait . 60 hektár felett m e g kell fontolni az engedélyek ki
adását. Fontos a szakember-foglalkoztatás. 

Bodor Károly e lmondta, hogy a határközelség még nyereséges 
exportot tesz lehetővé. Akác- és nyárerdősítést vállalnak egyelőre. 
A magánosnak szinte biztos bukás az, erdőfelújítás költsége. A 
szaktanácsadásnak jelenleg nincs piaci értéke. Évente 1-39? jöve
de lmezőség van. Panaszkodott a sok és bonyolult adminisztrációra 
és a Fenntartási Alap anomáliáira. V é l e m é n y e szerint a növedék
fokozó gyérítés után nem szabadna járulékot fizetni. 

Pcdaczky József (Dunaker Kft., Barcs) je lezte , hogy cégének 
forgalmából a magánerdőből kikerülő anyag mindössze 2-3%. 
Egyelőre zavarosak a piaci v iszonyok, és sok olyan v e v ő van. aki 
megkárosítja az erdőtulajdonost. 

Major László (erdészeti igazgató, Bakonyszentlászló) „A Ba-
konyszentlászloi Erdészet szakirányítási tapasztalatai" c. előadását 
bol idézünk: 

Az erdészet területe 1080 ha-ral csökkent a kárpótlási törvények 
következtében. Az. rt. 1994 őszén, tehát m é g éppen időben készí
tette el ajánlatát magánerdők szakirányítására. 

A z ajánlat tartalmazza: 
- a teljes körű erdészeti szakirányítás keretében vállalt szolgál

tatasokat, azok dijait; 



- a különféle tervdokumentációk (erdőtelepítés, erdőfelújítás, 
erdőnevelés, fakitermelés) készítését és azok díjait területnagyság 
szerinti kategóriák és előhasznál at-véghasználat bontásban. 

A szolgáltatások kialakításakor arra törekedtünk, hogy azok 
magukba foglalják a teljes folyamatot, vagyis a tervezést, a kivi
telezés ellenőrzését, számbavételét, valamint az elvégzett munkák
nak az erdészeti hatóság felé történő elszámolását (K lap. K lap. 
F lap). Gondolkodtunk azon ís. hogy kidolgozzuk a gazdasági, 
pénzügyi könyvelés ajánlatát is. ezt azonban elvetettük, késó'bb 
kiderült, erre nincs is igény. Az első szerződést 1995. szeptember 
l-i hatállyal kötöttük a Gézaházi HBT-vel 500 Ft/ha szakirányítási 
díjjal, teljes körű szakirányításra (94 ha). 1996-ban további négy 
FBT-vel kötöttünk szerződést 463 ha erdőterületre. A Fenyőfői 
Legeltetési Bizottság jogutódjával a Fenyőfői F.BT-vel is ebben 
a/, övben kötöttünk szerződést, amelynek két érdekessége is van: 

- a Fenyőfői F.BT három éven át más erdész szakemberek al
kalmazásával próbálkozott, utána visszatért hozzánk: 

- ez volt az első olyan szerződés, amelyet a vadászati jog gya
korlásáért a haszonbérleti díj fejében kötöttünk. 

Jelenleg X erdőbirtokosságot irányítunk, melyeknek összes te
rülete 1294 ha. Egyéni gazdálkodókkal nem sikerült szerződést 
kötni. Nagyon fontos, hogy vállalt szerződéses kötelezettségeinkéi 
tisztességesen teljesítsük, még véletlenül se keveredjünk visszaélés 
vagy csalás gyanújába, mert azonnal eljátsszuk az. irányunkba n 
megnyilvánuló bizalmat. Mindenképp bizalmat növelő dolog az, 
ha az erdész állandóan jelen van a területen. 

Fontos szempontnak tartottuk: 
- az elhúzódó kárpótlási folyamat miatt ..gazdátlan", jórészt 

tönkrement erdősítések rendbetételét, a természeti károk felszámo
lását; 

- a finanszírozhatóság megteremtését. 
A gazdálkodás folytonossága végett a birtokosságoknak a ho

zamok egyenletes időbeli elosztását javasoltuk. Az elképzelések 
alapján erdőrészlet szinten javaslatot teszünk az egyes erdőgazdál
kodási tervre. Egyeztetés az Állami Erdészeti Szolgálattal. 

Erdészeink a szakirányítási feladatok elvégzéséért plusz, jöve
delmet kapnak (alapbérnövelés, prémium), bar véleményem szerint 
a jelenleginél többet kellene ezért a munkáért fizetni. A szerző
désben szabályozott szolgáltatásokon kívül igen sokrétű kapcsolat 
alakult ki az erdőbirtokosságok és az erdészet között: 

- Segítettünk megfelelő minőségű csemetét beszerezni. 
- Esetenként kölcsönadjuk speciális erdészeti gépeinket, kerü

letvezető erdészeink keresnek vállalkozót a fakitermelésben. 
- Esetenként az erdészet segít a faanyag értékesítésében. 
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Az 1998-ban felvásárolt 1000 m faanyag az általunk irányított 
erdőbirtokosságok termelésének alig 15%-a. Általában a birtokos
ságok nettó befizetők. A normatív támogatásokból a működés kez
detén kevés a bevétel. 

Az erdőbirtokosságok a pályázati lehetőségeket nem tudják ki
használni, mert 

- egyes pályázati lehetőségek diszkriminatívak a kis területű 
erdőbirtokosságokra nézve (pl.: a szakirányítási díj 50%-ának té
rítése csak 300 ha felett): 

- a pályázatok formai előírásai viszonylag bonyolultak. 

A helyzet javítása végett 
- jelentősen emelni kellene az erdősítések normatív támogatá

sát, hogy az közelítsen a valós erdősítési költségekhez; 
- csökkenteni kellene a járulékelvonást, legalább a növedékfo

kozó gyérítések után ne vonjanak járulékot: 
- növelni kellene a tényleges állami támogatást; 
- szélesíteni kellene a normatív támogatások, szűkíteni a pá

lyázati támogatások körét: 
- lehetőséget kellene a társasági adótörvényben is biztosítani a 

bevételek időbeli elhatárolására a később megjelenő erdősítési 
költségek finanszírozására; 

- a jövőben keresni kell az. FU és a PHARE támogatások igény
bevételének lehetőségét, hiszen ezek a források F̂ U tagság előtt is 
rendelkezésre állnak. 

Az eddigi tapasztalatok alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy 
nem kell az erdőt a magánosoktól félteni, hiszen megfelelő szak
irányítás es felügyeld mellett képesek szakszerűen, tartamosán 
gazdálkodni, erdeik állapota jó. rablógazdálkodásnak a legkeve
sebb nyomát sem tapasztaltuk. 

OLÁH JÁNOS (Ligniwood Kft): A tekintélyes erdőterületek
kel és már ma sem lebecsülendő kitermelési mennyiséggel rendel
kező magánérdek mindezen lehetőségeik ellenére 

- erősen széttagoltak, valamint 
- aktuális termelési céljaikat tekintve nekik - szemben az. állami 

erdőkkel - pillanatnyilag nagyobb lehetőségeik a mennyiségi fa-
termelési célok vonatkozásában vannak. 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a termelő kellően informált 
legyen terméke mindenkori piaci értékéré)!, hogy a választott érté
kesítési csatorna annak reális költségein felül ne szívjon el árbe
vételt tőle. Kézenfekvőnek tetszik a magánerdő-tulajdonosok kö
rében is az egységes szervezett fellépés. 

Nem szabad vonakodni igénybe venni ehhez a szakmai támo
gatást olyan szakemberektói. cégektől, akik bár üzleti alapon, még
is igen elősegíthetik a magánerdő-tulajdonosok sikeres gazdálko
dását. 

A kereskedelem területén kiemelten érvényes ez a tömegáruk 
esetében, ahol a közbeiktatott kereskedő sok egyéb mellett gyűj
tőfunkciói is ellát, miközben nélkülözhetetlen információkat köz
vetít a termelő és a felhasználó közölt. Az egy léteiben továbbel-
adásra kínált árumennyiség esetében szinte kivétel nélkül jobb fel
tételek érhetők el a piacon, mintha mindenki egyenként próbálná 
vagononként áruját értékesíteni. 

Ugyanakkor azt sem szabad letagadni, hogy elsősorban az ál
lami szektorban erős félelem uralkodott és részben uralkodik a 
magánszektor által kitermelt fatömeg dömpingszerű piacra jutásá
val szemben. 

Rendkívül fontosnak tartom közöttük a párbeszéd fenntartását 
és a kapcsolatok erősítését, egymás érdekeit ismerő és szem előtt 
tartó korrekt üzletfelekre van szükség. 

A piaci helyzetről szeretne naprakész tájékoztatást Mezővári 
Miklós vállalkozó, aki évi 40-50 ezer köbméter rönkanyagot for
galmaz. 

Dr. Pethő József erdőhasználati szakosztályvezető sikeresnek 
értékelte a kétnapos közös rendezvényt. Hasonló folytatást vár. 



Fahasználati t 
Ezúttal a Nyírerdő Rt. adott otthont a 

háromnapos rendezvénynek. A Guthi Er
dészet vadászházában fogadta az érkező 
vendégeket Bartucz Péter erdészetigaz
gató. Néhányan igen messziről érkeztek, 
így valamennyiünknek jólesett az Erzsi
ke kínálta lé lekmelegí tő. Pethő József 
szakosztályelnök és Zambó Péter titkár, 
no és a vendéglátók rövid tájékoztatója 
után Szatmár-Bereg felfedezésére indul
tunk. Sokszor hallani, hogy ezekkel a 
„kultúrprogramokkal" fűszerezett szak
mai rendezvények kissé hosszúra sike
rülnek, mintegy megkérdőjelezve a fel-
fedezőutak létjogosultságát. Á m azt hi
szem, nagyon jól teszik azok a rendezők, 
akik nem sajnálják az időt és költséget, 
hogy szűkebb pátriájukat megismertes
sék a vendégekkel. Mert bizony Szat-
már-Beregbe sem jut el mindennap az 
ember. A turistvándi vízimalom - most 
a felújított állapotában - nem mindenna
pi látvány. A szatmárcsekei temető Köl
csey síremlékével - különösen alkonyi 
fényben - az arra fogékonyakból tisztító 
és lelkesítő gondolatokat ébreszt. Tarpa 
község is hasonlóan indukál, noha most 
csak a szárazmalom megtekintésére volt 
idő. 

Ha azt mondom Csaroda, minden bi
zonnyal kevesen tudják, hogy ez a piciny 
falucska milyen értékeket rejt múltjával, 
jelenével. 

Másnap egészen különleges fakiter
melő versenynek lehettünk szemtanúi, 
amit a Guthi Erdészet már több év óta 
minden évben megrendez. A vállalkozók 
között zajlik a küzdelem. A tét a j ö v ő 
évi munkalehetőség, s a legjobbaknak 
egy kicsivel több bér, biztosabb megél
hetés. Természetesen mindehhez elegen-

sztályülés 

dő munkacsapatnak kell beneveznie a 
versenyre. 

A „vérre" menő küzdelem a gép és 
f e l s ze r e l é s s z e m l é z é s é v e l k e z d ő d i k . 
Ilyenkor a benevezettek kisubickolják a 
sokszor már visel tes e rőgépe ike t , és 
egyenruhát vesznek vagy csináltatnak, 
nehogy úgy nézzenek ki, mint a nagyi-
daiak. A különféle versenyszámok közül 
a szakosztály a döntést tekintette meg. 

Kovács Gábor vezérigazgató adott át
tekintést a részvénytársaság igencsak iz
galmas történetéből. Hiszen minusz hat
száz millióval kezdtek annak idején, s 
mára elmondhatják, hogy pluszra válto
zott ez az összeg. 

Itt is igen komoly erőfeszítés árán va
lósulhatott meg mindez. Megtudhattuk 
Juhász Lajos főmérnöktől, hogy a gaz
daság adottságai erdészeti szempontokat 
figyelembe véve kedvezőek. Nincs mun
kaerőgond, jelentős földterület vár erdő
sítésre, úgy tűnik, hogy az akác a közel
j ö v ő sikerfafaja lesz a piacon. Hátrány
ként érinti viszont a céget a felvevő nyu
gati piac távolsága, az infrastruktúra fej
letlensége, ami a térség általános prob
lémája. 

A Nyírerdő Rt. tűhasználatának főbb 
mutatói: 

Balról jobbra: 
Kovács Gábor, dr. Pethő József és Zambó Péter 

Területkimutatás 
Erdészet Erdőterület (ha 
T i s z a c s e g e 2666 
Hajdúhadház 3155 
D e b r e c e n 8859 
Haláp 6716 
Guth 7305 
N y í r e g y h á z a 4537 
Bakta lórándháza 7355 
Nyí rbátor 9394 
F e h é r g y a r m a t 4534 
Mátésza lka 1940 
Összesen: 56461 

Fafajösszetétel 
Akác 43% 
T ö l g y 29% 
Fenyő' 12% 
Nnyá r 9% 
Eklomb 4% 
Ellomb 2% 
Hnyár 1% 

Kitermelt bruttó fatérfogat %-os 
megoszlása fafajonként 

Fafaj 1995 1996 1997 
Tö lgy 12,3 13,2 14,3 

Akác 46,3 48,5 42,8 

Eklomb 1,8 2,1 2,2 

N y á r 30,5 27,0 32,0 

Ellomb 0,4 0,3 0,4 

Fenyó' 8,7 8,9 8,3 

Ö s s z e s 100,0 100,0 100,0 

Ossz. (m3) 309 700,0 306 700,0 299 000,0 

A fahasználati ágazat fedezeti 
összegének alakulása (eFt) 

Fa-
használat 

1995 1996 1997 

Nettó ár-
bevéte le 

823 87 2 1 006 57 9 1 050 540 

Közvet len 
kö l tsége 

402 88 5 455 25 6 567 755 

Fedezet i 
össz. 

420 98 7 551 32 3 482 785 

Izgalmas volt hallgatni a műszaki ve
zérigazgató-helyettes ismertetését a dol
gozók alapfeladatairól, s a prémiumfel
tételekről. E beszámolóban nincs lehető
ségünk a részletes ismertetésre, minden
esetre a jelenlévők szokatlan aktivitással 
tették fel kérdéseiket. Azt is megtudhat
tuk, hogy a kerületvezetők vállalkozók
ként végzik munkájukat. 

A Guthi Erdészet területét szakadó 
esőben mutatta be Bartucz Péter és csa
pata. Monszunszerű esőben a rálövés 
színhelyén tapogathattuk a jelenleg is vi
lágrekord dámtrófea hasonmását. 

Vendéglátóink nem feledkeztek meg 
a nyírbátori fafeldolgozó üzem bemuta
tása után a természetvédelmi programról 
sem. A Bátorligeti Ősláphoz Máté Ru-
dolf kalauzolt, ahol a látogatókat bemu
tatóház várja az év minden szakában. 

Popovics Mihály erdészeti igazgató 
bemutatta a nyírbátori templomot és a 
nemrég felújított csodálatos ácsolt fa
szerkezetű haranglábat. Jó kis rendez
vény volt. 



Erdők hete - 1998 
„Az erdészet és a társadalom" témá

ban rendezett konferenciát Békéscsabán 
a Délalföldi Erdészeti Részvénytársaság 
Békés megyei Önkormányzata, az. Or
szágos Erdészeti Egyesület, az Erdészeti 
Erdei Iskola Szakosztálya és az Országos 
Erdészeti Egyesület Békés megyei Cso
portja. 

Puskás Lajos oktatási igazgató igazán 
kiváló előkészítő munkát végzett, hiszen 
a helyi napilap egy teljes oldalt szentelt 
a rendezvénynek, az erdészeknek. 

A konferencia levezető elnöke Puskás 
Lajos volt. A résztvevőket Varga Zoltán, 
a Békés megyei képviselőtestület elnöke 
köszöntötte. 

Dauner Márton, az FVM Erdészeti 
Hivatalának elnöke ..Napjaink erdőgaz
dálkodása" címen adott tájékoztatót a 
megjelent pedagógusoknak, kiemelve az 
erdők közjóléti funkcióját, és kérve a pe
dagógusokat, hogy segítsenek az erdé
szek társadalom általi jobb megismeré
sére. 

Ormos Balázs vezérigazgató előadá
sát (akadályoztatása miatt) Puskás Lajos 

olvasta fel „Erdőgazdálkodás és a közön
ségkapcsolat" témában. 

Mőcsényi Miklós, a FAGOSZ főtitká
ra „Célcsoportos szociológiai felmérés 
az erdőgazdálkodásról" és az abból le
vonandó tanulságokról beszélt. (E két 
éve készült felmérés bizonyítja azt a si
ralmas helyzetet, mellyel a társadalom az 

Kovátsné dr. Német Mária előadását tartja. 
Balról Puskás Lajos. 

erdészek tevékenységét látja. Vélemé
nyem szerint nem volt szerencsés ezt a 
belső használatra készült lehangoló 
anyagot a nyilvánosság előtt ismételten 
közreadni. Csak nehezítjük a dolgunkat.) 

Ragyogó előadást hallhattunk Kováts
né dr. Német Mária főigazgatótól, aki a 
győri Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskolából jött. „Kihívások, stratégiák 
a nevelésben" című előadásával sejtette 
lehetőségeinket. 

Papp Ferenc helybéli iskolaigazgató 
„Az erdei iskola szerepe a nevelésben" 
c. előadásában ismertette tevékenységü
ket. 

Dr. Csóka György, az ERTI főmun
katársa érdekfeszítő vetítettképes bemu
tatót tartott „Bepillantás az erdő rovar
világába" címmel. A gyönyörű felvéte
lek egyértelműen sikert arattak. 

A záró előadást Köti István és Puskás 
Lajos tartotta „Ökológiai vízpótlás a Fe
kete-Kőrös erdeiben" címmel. 

A konferencia célja az volt, hogy be
tekintést adjon a külső szemlélőknek -
elsősorban a környezeti neveléssel fog
lalkozó pedagógusoknak - szakmánk 
életébe, együttműködésre hívja fel a 
résztvevőket környezetünk és ezen belül 
erdeink jobbítása érdekében. 

SOMOGYI ERDŐKÉRT 
kitüntetés 

A Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. vezetése 1992-ben ala
pította a SOMOGYI ERDŐKÉRT vállalati kitüntetést. Azok 
kaphatják meg, akik magas színvonalú munkájukkal hozzájá
rultak a somogyi erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, hírnevének 
növeléséhez. Az. adományozás időpontja minden év október 
23. 

1997-ben újabb elismerést alapított a részvénytársaság ve
zetése. Elismerő oklevelet kap a cég valamennyi egységének, 
erdészetének egy-egy dolgozója: Szálai Károly (Kaposvár E.), 
Vilmán László (Nagyatád E.), Bóna Péter (Lábod E.), Puskár 
József (Szántód E.), Lengyel Ferenc (Igal E.), Fodor György 
(Barcs E.). Molnár József (Iharos E.). Bek József (Nagybajom 
E.), Gresa Gyula (Marcali E.), Hon'áth Árpád (Somogyvár E.), 
Mike Józsefné (Központ). 

A Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. az elmúlt közel egy 
évtizedben sokat tett és tesz azért, hogy a közvélemény minél 
jobban megismerje az erdőgazdálkodást, az erdész munkáját, 
és mindenekfelett azt a gyakran félremagyarázott tevékenysé
get, amelyet a természeti értékek védelme érdekében kifejtünk. 
Meggyőződésünk, hogy ehhez partnereket leginkább a felnö
vekvő generáció tagjai között találhatunk. Erdei iskolánk, ren
dezvényeink - majálisok, szakmai bemutatók, kiállítások, erdei 
környezetben rendezett sportvetélkedők, iskolai kirándulások, 
erdei kisvasúti programok stb. - , mind ezt a célt szolgálják. 
Ugyancsak ebbe a sorba tartoznak a képzőművészeti kiállítások 
is, hiszen egy szép tájkép, egy ritka pillanatot ábrázoló termé
szetfotó mély benyomást tesz a nézőre. 

Ez évben Prihoda Judit állatfestő és Ferencné Fogarasi Éva 
naturmontázs készítő munkáiból nyitott a SEFAG Rt. kiállítást. 

Köszönjük, hogy gondoltak ránk! 
Az év vége közeledtével általában eltűnődünk az elmúlt napo

kon, heteken, hónapokon és szeretteinkre, barátainkra, ismerőse
inkre többet emlékezünk. Mi is ezt tesszük. Hálás szívvel gondo
lunk azokra az erdészekre, akiket személyesen talán nem is isme
rünk, de mellettünk voltak és vannak édesapánk halála óta. Kö
szönjük azokat a segítő kezeket, amelyek szeretettel nyúltak felénk 
s így érezhettük, hogy nem vagyunk egyedül. 

Ez a nyolc szív karácsonyváró hangulatban gondol mindazokra, 
akik szeretetük melegével veitek és vesznek körül bennünket a 
mai napig is. 

Ezzel a pár sorral szerelnénk békés, boldog karácsonyi ünne
peket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánni mindannyi
uknak a Kincses gyerekek: Anita, Ildikó, Balázs. Máté, Péter, No
émi. Barnabás. Dávid. 

* 

A gyermekek megsegítésére felhívást tettünk közzé, kérve Tag
társaink segítségét. 

1998. november 18-ig 650 480 Ft gyűlt össze. Ebből elnökségi 
határozat alapján Hotváth József helyi csoporttitkár és Bogdán Jó-
ZSef területi képviselő javaslatára a központi fűtés (vegyes tüzelésű 
kazánnal) beszerelését, valamint a szeptemberi iskolakezdéshez 
szükséges ruházat beszerzését támogattuk. 

Felhívjuk tisztelt Tagtársaink figyelmét arra, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek lehetősége 
van adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadására. 
Ehhez szükségünk van az alábbi adatokra: 

Név: (csekken nem mindig olvasható) 
Lakcím: (nem mindig azonosítható) 
Adószám: 
Köszönjük valamennyi Tagtársunknak, Támogatónak a segítsé

gét és reméljük, hogy a továbbiakban sem feledkeznek meg e ne
mes célról, a gyerekek támogatásáról! 


