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A harmadik oldal

M
ozgalmas év elé néz Egyesületünk 2014-ben. Az
eddig megszokott, sokszor rutinszerûen zajló
egyesületi tevékenységekben az új szabályzatok

kisebb-nagyobb változásokat, újításokat hoztak és hoz-
nak. A törvényszék tavaly októberben jóváhagyta az új
Alapszabályt, aminek alapján a mûködést meghatározó
dokumentumok sora módosul. Elkészült már a Kitünteté-
si Szabályzat, folyik a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
és a Választási Szabályzat átdolgozása. Az Erdészeti La-
pok kiadását meghatározó keretek megújítása is megtör-
tént már.

A legfontosabb a tagsággal és a helyi csoportok, szak-
osztályok mûködésével kapcsolatos feladatok rögzítése. Az
új Alapszabály hangsúlyosan a helyi csoportokat nevezi
meg az egyesületi mûködés alapegységeiként. A tagok e
csoportokon keresztül gyakorolják jogaikat, szólnak bele
az Egyesület mûködésébe. Örvendetes az Erdélyi Helyi
Csoport és a Soproni Hallgatói Csoport létszámának jelen-
tõs növekedése. Komoly eredmény lenne a felvidéki kollé-
gák hatékonyabb integrálása.

Az új szabályozás egyértelmûen szakmai mûhelyként
határozza meg a szakosztályokat. Az Egyesület jelmon-
datában rögzített szakértelem alapvetõen ezek munkáján
nyugszik. Az egyes szakmai érdekképviseleti kérdésekben
a számít felelõs véleményükre az Egyesület. Ezzel párhu-
zamosan változik a szerepük a kifejezetten egyesületi
ügyeken belül, a jövõben például a helyi csoportokon ke-
resztül terjeszthetnek elõ kitüntetési javaslatot. Megszûnik
ezzel az az aránytalanság, hogy akik egy vagy több szak-
osztályban voltak tagok, szavazatuk bizonyos kérdések-
ben többször számított.

Az Erdészeti Lapok megkülönböztetett helyet foglal el
Egyesületünk életében. A Lapok ügyével az új Alapszabály
hangsúlyosabban foglalkozik és a Könyvtárral együtt ettõl
az évtõl szerepel az Egyesület vagyonában. Jelentõs lépés
ez, egyben szimbolikus is: egyértelmû jelzés arról, hogy
Egyesületünk mit tekint kiemelten megõrzendõ értéknek. 

Új rend szerint dönt a tagság a tisztségviselõk szemé-
lyérõl is. Az idén esedékes egyesületi választások az év
második felében zajlanak, az országos tisztségviselõk
mandátumának átadása az év végéhez kötõdik. Az elsõ
hónapok feladata a Választási Szabályzat átdolgozása,
ami pontosan meghatározza majd a szeptember 30-ig
esedékes helyi csoport és szakosztály választások és a no-
vember 30-ig lezajló országos tisztségviselõi választások
menetét.

A változások mindig felpezsdítik egy szervezet életét.
Ezt a jó értelmû pezsgést kívánom mindannyiunknak és
Egyesületünknek a 2014-es esztendõben!

Lomniczi Gergely
fõtitkár



A folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodás je-
lentése és bevezetése a hazai erdészet egyik legvitatot-
tabb témájává vált az elmúlt években. A fogalom helyes
értelmezéséhez ismerni kell gyökereit és kialakulását.
Bár hazánkban ez a fogalom az utóbbi két évtizedben ter-
jedt el szélesebb körben, a nemzetközi szakirodalomban
már az 1920-as években ismert volt!

A folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodás az an-
gol „continuous cover forestry” (CCF) fordításából létrejött
fogalom, amely korántsem új keletû. Az értelmezése, hazai
bevezetése körül kialakult – olykor feszültségektõl sem men-
tes – szakmai párbeszéd miatt különösen érdekes téma. Szá-
mos forrás támasztja alá azt a tényt, hogy a szóban forgó fo-
galom angol megfelelõje Möller örökerdõ eszméjébõl („der
Dauerwaldgedanke”) ered, tehát a gyökereket ott kell keres-
nünk. A fogalom angol megfelelõje Robert Scott Troup pro-
fesszorhoz (1874–1939), az Oxfordi Egyetem Erdészeti Tan-
székének vezetõjéhez köthetõ, aki az 1927-ben megjelent
„Dauerwald” címû cikkét így vezeti be: 

„Few terms in European forestry have enjoyed more noto-
riety in recent years than that of Dauerwald. This term may
be translated concisely as ’continuous forest’, that is, forest so
treated that the cover is continuously maintained, and the
soil is never exposed.” (Az európai erdészetben kevés foga-
lom örvendhet olyan ismertségnek az utóbbi években, mint
a Dauerwald. Ez a fogalom tömören úgy fordítható le, mint
„folyamatos erdõ”, azaz erdõ, amelyet úgy kezelnek, hogy
borítását folyamatosan fenntartják és a talaj soha nem marad
fedetlenül.)

A külföldi szakirodalom (több szerzõ, akiket a terjede-
lem korlátai miatt nem idézek) azt is leírja, hogy a folyama-
tos erdõborítás nem egyenlõ a klasszikus szálalóerdõ fogal-
mával, ugyanis a koncepció a szálaláson kívül minden
olyan erdõmûvelési rendszert magában foglal, amely a fák
(értékesítésre érett méretû) állandó, folyamatos jelenlétét
biztosítja. A hazai szakirodalomban Roth Gyula 1925-ben
így ír errõl:

„Möller örökerdeje nem azonos a szálalóerdõvel, mert an-
nak változó meghatározásaiból is mint elismert jelleg az ál-
lománynak bizonyos határozott felépítése hámozható ki,
ilyent az örökerdõ nem ismer; ha pedig a szálalóerdõt a fel-
újítás idõtartamával vagy a használat módjával akarjuk
meghatározni, akkor ismét különbségre jutunk a szálalóerdõ
és az örökerdõ között, mert az örökerdõ nincs kötve sem a
felújítás idõtartamához, sem a használat módjához. Möller
azt mondja, hogy az õ intenciójának megfelelõen gondozott
erdõ lehet szálalóerdõhöz hasonló, de nem kell olyannak
lennie.”

Hazánk termõhelyi adottságai miatt ez a téma igen nagy
jelentõségû, mivel a folyamatos erdõborítás pontos keretei-
nek meghatározása nagyban korlátozhatja, vagy éppen elõ-
segítheti e módszerek itthoni bevezetését és további fejlõdé-
süket.

A korábbi erdõtörvény (1996. évi LIV. tv.) a folyamatos er-
dõborítás fogalmát még nem írta le, csak a szálalás meghatá-
rozásánál említi mint „folyamatos borítottságot és készletgaz-
dálkodást biztosító fakitermelés”-t. Az említett jogszabály a
természetes felújítás egyik lehetõségeként is felsorolta a szá-
lalást [41. § (2) bekezdés ac) pont]. Dacára annak, hogy e tör-
vény alapján már 1996-tól lehetõség volt a szálalásra, a gya-
korlatban csak hosszú idõ után, 2005 környékén kezdõdött a
szálaló üzemmód bevezetése kisebb, elszigetelt méretekben.
Akkor került be az eddig hiányzó láncszem – az üzemmód –
az Erdõrendezési Útmutatóba és a nyilvántartás rendszerébe.
A bevezetés másik nagy akadálya azonban egészen az új er-
dõtörvény hatályba lépéséig kifejtette visszafogó hatását, ez
pedig a 29/1997. (IV. 30.) FM-rendelet (Vhr.) 81. §. (6) be-

Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 1. szám (2014. január)2

SZAKMAI FÓKUSZ – FOLYAMATOS ERDÕBORÍTÁS

A folyamatos erdõborítás fogalma és 

értelmezése
Csépányi Péter – termelési és természetvédelmi fõmérnök, Pilisi Parkerdõ Zrt.

1. kép. Szálaló üzemmódban kezelt bükkös, a folyamatos erdõ-
borítás õstípusa
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kezdése volt, amely kimondta, hogy: „Ha az erdõgazdálkodó
a szálalást nem évente végzi, az erdészeti hatóság enge-
délyezheti két évnél nem hosszabb visszatérési idõ esetén a
kimaradt év folyónövedékének megfelelõ mennyiség kiterme-
lését is”. A szabályozás nem erdõtömbökre, üzemosztályokra,
hanem erdõrészletekre vonatkozott. Ez persze azt jelentette,
hogy az adott erdõrészletben legfeljebb kétévi növedéket le-
hetett kitermelni, és kétévente feltétlenül vissza kellett térni.
A kétévi növedék általában összesen 6-20 bm3/ha fakiterme-
lést tett lehetõvé, és kétévente a teljes területet érinteni kellett
fahasználattal. Üzemi méretekben hosszú távon ez a jelölési
és a fakitermelési munkák értelmetlen sokszorozódásához
vezethetett volna. 

A folyamatos erdõborítás nemzetközi megfogalmazását
Schütz és munkatársai (2012) a következõkben foglalták
össze, a szakirodalom és a nemzetközi szinten folyó gyakor-
lat áttekintésének eredményeként:

„A folyamatos borítást biztosító erdõgazdálkodást Mason
és munkatársai (1999) szerint az jellemzi, hogy a tarvágást
a kétszeres famagasságot meghaladó átmérõjû (visszaha-
gyott idõs fák nélküli) területeken elkerülik. Davies és mun-
katársai (2008) szerint a folyamatos erdõborítás azokat az
erdõmûvelési módszereket öleli fel, amelyek nagyjából két
csoportba sorolhatók: a szálaló- és a felújítóvágásos („irregu-
lar” azaz „szabálytalan felújítóvágásos” megnevezés ajánl-
ható, mely kevésbé szabályozott, mint annak klasszikus típu-
sa) erdõmûvelési rendszerek. A szálaló rendszerekben a fa-
kitermelés és az erdõfelújítás egyidejûleg, folyamatosan zaj-
lik, emellett a fák méretei nagymértékben váltakoznak. A
szálaló rendszereket továbboszthatjuk; a szálankénti vagy a
csoportos szálalásra. Váltakozó erélyû gyérítés szintén alkal-
mazható a vegyeskorú erdõkben, hogy az a természetes er-
dõkre jellemzõ térbeli változatosságot megteremtse és tovább-
fejlessze.

A szabálytalan felújítóvágásos rendszerekben a felújítás a
meglévõ felsõszint védelmében történik, amelyet fokozatosan
távolítanak el, és a létrejövõ újulat többé-kevésbé egykorú.
Davies és munkatársai (2008) szerint a folyamatos erdõbo-
rítás erdõmûvelésének három alapelven kell nyugodni:

a) Folyamatos borítás: a nagy tarvá-
gások elkerülése. Mason és mun-
katársai (1999) szerint az idõs
fák borítását 0,25 ha-nál na-
gyobb egybefüggõ területen nem
szabad teljesen eltávolítani.

b) Stabilitás: stabil erdõszerkezet
fenntartása a biotikus és abioti-
kus bolygatások minimalizálása
érdekében.

c) Természetesség: õshonos vagy ter-
mõhelyhez alkalmazkodott fafa-
jok alkalmazása, amely a biodi-
verzitás és a stabilitás megkívánt
szintjét támogatja.”

Tehát a nemzetközi szakirodalom a
folyamatos erdõborításhoz alapvetõen
a szálaló üzemmódot és olyan erdõmû-
velési módszereket sorol, amelyet a
hagyományos vágásos üzemmódból
ismerünk: a fokozatos felújítóvágásos
és a szálalóvágásos természetes felújí-
tásos erdõmûvelési alrendszereket. Az
utóbbiakat azonban szigorú megköté-

sekkel! A véghasználati jellegû beavatkozások területi ki-
terjedése nem mehet túl bizonyos határokon, határozottan
vegyes korú (nem csak néhány évvel különbözõ) erdõket
kell kialakítani. A gazdálkodást pedig nem úgy szabályoz-
zák, mint a klasszikus vágásos rendszereket, hanem hason-
lóan, mint a szálaló üzemmódot. A fák kitermelését nem az
elõre meghatározott vágáskor, hanem az egyedenként
megállapított vágásérettség, az optimális készletre való tö-
rekvés és a növedék valós ellenõrzése vezérli. A kiscsopor-
tos felújító-, illetve szálalóvágás sem az egész erdõrészlet-
ben 30 év belüli vagy azon túlnyúló újulat-felszabadítást ta-
karja, hanem egy adott kis részterületen (<0,25ha) álló, vá-
gásra már megérett fák fokozatos kitermelését. Azonban a
szálaló üzemmóddal ellentétben nem törekednek szigorú-
an meghatározott átmérõeloszlásra. Ez a megközelítés le-
hetõséget ad arra, hogy a különbözõ adottságokkal rendel-
kezõ erdõterületeket egyaránt bevonják a folyamatos erdõ-
borítás fogalmi körébe, miközben nem nyesegeti le az
egyéni kezdeményezõkészséget, valamint a helyi adottsá-
gokhoz illeszkedõ változatok kialakulását.

A hazai szabályozás témával kapcsolatos jogszabályi vo-
natkozásait a 2009. évi erdõtörvény tartalmazza, amelyeket
az alábbiakban kivonatoltam:

„5. § 13. folyamatos erdõborítás: olyan állapot, amikor a
többkorú erdõállomány folyamatosan, egyenletesen borítja
az erdõ talaját és az erdõ megújulása, felújítása az erdõál-
lomány védelmében, véghasználati terület nélkül történik,
az erdõ tájképi megjelenése nem változik;”

„29. § (1) Az üzemmód meghatározza az alkalmazható
erdõfelújítási eljárásokat és a fakitermelés módját.

(2) Az üzemmód lehet:
a) vágásos: az erdõben a véghasználatok rendszeres cik-

likussággal követik egymást;
b) szálaló: felújítási kötelezettséget keletkeztetõ véghasz-

nálati fakitermelés nem történik, a faállomány fakész-
lete a szálalási tervben foglaltaknak megfelelõen ala-
kul, és a faállomány összetétele, kor- és térbeli szerke-
zete változatos, és ezzel a folyamatos erdõborítást szol-
gálja;

SZAKMAI FÓKUSZ – FOLYAMATOS ERDÕBORÍTÁS

2. kép. Örökerdõ-elvek szerint kezelt kocsánytalan tölgyes a Hárs-hegyen, egy példa a
folyamatos erdõborításra



c) átalakító: a fõ szakmai cél a vágásos üzemmódról a
szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdõ-
mûvelési tevékenységnek és fakitermelési módnak az
átalakítást, a folyamatos erdõborításra való átállást
kell szolgálnia.”

„71. § (1) A fakitermelés módja lehet:
c) a véghasználati kor elérése elõtt az erdõ szerkezetét

károsan nem befolyásoló, faanyagnyerésre lehetõséget
adó fakitermelés (készletgondozó használat);

g) a folyamatos erdõborítás fenntartása mellett végrehaj-
tott – vegyes korú és szerkezetû erdõ kialakítását és
fenntartását célzó – fakitermelés, amelynek mértéke a
készletgazdálkodáson alapul (szálalás);”

Mindebbõl nyilvánvalóan következik, hogy a folyamatos
erdõborítás a hazai definíciók alapján szûkített jelentésû. Ez a
megközelítés – amennyiben a faanyagtermelést nem szolgá-
ló üzemmódtól eltekintünk – kizárólag a szálaló üzemmód
azonnali, vagy hosszú távú (átalakító üzemmód) bevezetését
tûzi ki célul.

A szálaló üzemmódot hazánkban még fenntartásokkal
kezelik. Egyik indok, hogy a nemzetközi értelmezés a
klasszikus szálalást csak erõsen árnytûrõ fafajokkal (pl. je-
genyefenyõ, lucfenyõ és bükk) végzett speciális gazdálko-
dásra vonatkoztatja, miközben hazánkban a bükk kivételé-
vel e fafajok jelentõsége elenyészõ. Mi legyen például a vé-
dett helyeken nagy területarányban jelenlévõ cseresekkel és
tölgyesekkel? Egyik megoldás a szálaló üzemmód nemzet-
közitõl eltérõ értelmezése lehetne? Ezt a legtöbben elutasít-
ják – amivel egyet lehet érteni –, akkor viszont ki kellene
egészíteni a folyamatos erdõborítás fogalmát!

A német szakirodalomból (Krutzsch, 1952) átvett készlet-
gondozás (Vorratspflege) – amely Möller örökerdõ eszméjé-
nek lényegét próbálta megfogni – és eszköze, a készletgon-
dozó-használat (vorratspflegende Nutzung) hazai meghatá-
rozása is eltér annak eredeti tartalmától. Bár Madas László
kiváló fordításának (1999) köszönhetõen tudható a pontos
jelentése. Nemcsak középkorú, hanem bármilyen korú er-
dõben folytatható ez a rendszer (amely egyébként is ve-
gyes korú erdõt eredményez), és benne az erdõnevelési és
a véghasználati elemek a készletgondozás jegyében ötvö-
zõdnek.

Ennek ellenére, az elõzõ és a jelenlegi erdõtörvény meg-
határozása szerint a véghasználati kort el nem érõ, magántu-
lajdonú erdõk egyik lehetséges használati módja. Ezt meg-
erõsítik a körzeti erdõtervezéshez kiadott rendeletek is:

„Készletgondozó fahasználat – erdõgazdálkodói javaslat-
ra – elsõsorban azokon a kis magánbirtokokon tervezhetõ,
ahol hagyományos nevelõvágás elvégzése szakmailag nem
indokolt.”

„A 100%-os állami tulajdonban lévõ erdõkben készletgon-
dozó használat nem tervezhetõ.”

(60/2013. (VII. 19.) VM-rendelet)
A leírtakból megállapítható, hogy a hazai felfogás sok te-

kintetben a nemzetközi eredeti és a jelenlegi tartalmi meg-
határozástól is eltér. A kérdés az, hogy ez a tény mennyi-
ben szolgálja e módszerek elterjedését és hazai beilleszke-
désüket.

Hazánkban, ahol a folyamatos erdõborítás bevezetésének
különleges jelentõsége van a védett állami erdõterületeken,
érdemes lenne a fogalmi meghatározást a nemzetközihez
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A 2013-ban alapított, a folyamatos erdõborítás elméleti
alapjainak és gyakorlati megvalósításának sorozata, a Silva
naturalis periodika 2. kötete látott napvilágot a múlt év vé-
gén. A kötet szerkesztõi, Bartha Dénes és Barton Zsolt (az
Ipoly Erdõ Zrt. Királyréti erdészetének mûszaki vezetõje)
olyan régi mûveket válogattak össze, amelyek a folyamatos
erdõborítással, a szálalással foglalkoznak, de eddig a szak-
közönség különféle okok miatt nem férhetett hozzájuk.
Jablánczy Sándor az Erdõmérnöki Fõiskola Erdõmûvelés-
tani Tanszékének vezetõjeként és egyetemi tanáraként
kandidátusi értekezését „A szálalóerdõ jelentõsége Magyar-
országon” címmel 1953-ban írta meg. Mivel Jablánczy pro-
fesszor 1956-ban Kanadába távozott, „az értekezéseknek is
megvan a maguk sorsa” alapon mûve ismeretlenül és hoz-
záférhetetlenül hevert a Magyar Tudományos Akadémia
raktárában. Az értekezés most teljes terjedelemben jelent
meg, amelynek értékét az is fokozza, hogy a szerzõ Cseh-
országban végzett, s ezért már abban az idõben is széles
körû külföldi szakirodalom-feldolgozást végezhetett. A kö-
tet másik részét Fekete Lajos, a selmeci akadémia utolsó po-
lihisztor tanára írásaiból válogatták. Az Országos Erdészeti
Egyesület által annak idején kiadott három füzet öt fejeze-
te jelent meg e kötetben, amelyekbõl többek között élveze-
tes stílusban az õserdõ képét, a szálalás jelentõségét, a szá-
lalóerdõk kezelését ismerhetjük meg az akkori látásmód
szerint.

Dr. Puskás Lajos

igazítani. A folyamatos erdõborítás rugalmasabb, helyi viszo-
nyokhoz alkalmazkodó értelmezése minden érdekelt fél
számára elõnyös, mert így van lehetõség a természetközeli
erdõgazdálkodás fejlesztésére.

A folyamatos erdõborítás értelmezésénél a hangsúlyt a folya-
matos és optimális készletre kellene fektetni (inkább arra, mint
azon belül egyféle módszer favorizálására), amelyet már az er-
dõrészletek szintjén biztosítani kell! A szálalás, a csoportos gyé-
rítés, a kiscsoportos szálalóvágás és a kiscsoportos felújítóvágás
közül (az utóbbi kettõben a külföldi szakirodalomban meghatá-
rozott negyedhektáros területi felsõ korláttal) egyedül az adott
termõhelyen jelen lévõ fafajok optimális fejlõdési, elegyedési,
minõségi igényeihez mérten van értelme válogatni, és az utóbbi
hármat akár egyszerre is lehet alkalmazni ugyanabban az erdõ-
részletben. Persze ez nem vezethet az alapeszme felrúgásához,
például nem szabad a felújítást elsõdleges célnak tekinteni, vagy
elõre meghatározott vágáskorra alapozni. Az ellentéteket –
amely az ezzel foglalkozó erdészeket alapvetõen megosztja – fel
lehetne oldani, ha a készletgondozás eredeti értelmezését beve-
zetnénk. Így a szálaló üzemmód tipikusan az árnytûrõ bükkö-
sök folyamatos erdõborítással kezelésének a fõ iránya lehetne
(1. kép), miközben a készletgondozás mint üzemmód és hasz-
nálati mód jelenne meg rugalmasabb megoldásként a cseresek-
ben és a tölgyesekben (2. és 3. kép) vagy azokon a hegyvidéki
területeken, amelyek gépekkel korlátozottan járhatók. A kü-
lönbség az, hogy a készletgondozás során a kiscsoportos szála-
lóvágás és felújítóvágás, valamint a csoportos gyérítés – mint a
készletgondozó használat eszköztára – egyaránt elfogadható.
Azonban ez a rendszer ugyanúgy az optimális készlet és a mi-
nõség gondozására épülhetne, mint a szálaló üzemmódban. A

klasszikus felújítóvágásokkal szemben nem egy részterület felú-
jításának, hanem a vágásra megérett fák törzsenkénti vagy cso-
portos, fokozatos eltávolításának eredményeként alakul ki a ve-
gyes korú erdõ (2., 3. kép). Nem is kell ezeket a használati mó-
dokat külön definiálni, hanem a szálaláshoz hasonlóan egy
használati módot, a készletgondozó használatot lehet alkalmaz-
ni. A készletgondozással kezelt erdõrészletek esetében szintén
nem szabad vágáskorról beszélni. Az optimális készlet és a nö-
vedék valós alakulásának függvényében kell az adott idõszak
beavatkozásait megtervezni. Szlovéniában is hasonló erdõkeze-
lési megoldásokat figyelhetünk meg.

A folyamatos erdõborítás nem sablonos gazdálkodási
rendszer, megkívánja az erdõökológia és a helyi viszonyok
mély ismeretét. Hiszem, hogy józan gondolkodással nemcsak
a folyamatos erdõborítás területi mértékét növelhetjük, ha-
nem rugalmasabbá és bõvebbé tehetjük elérésének eszköztá-
rát – úgy, hogy a fogalom eredeti gyökereit nem veszítjük el,
és nem hígítjuk fel elvtelenül annak lényegi esszenciáját!

A cikk a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004 „Silva natu-
ralis” projekt kutatásaihoz kapcsolódóan jelent meg.
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A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során átte-
kintettük a kihordók elvi megoldásait,
megfogalmaztuk az erdõtechnikai kö-
vetelményeket, kijelöltük a fejlesztési
súlypontokat, valamint meghatároztuk
a tervezési alapadatokat. 

A fejlesztendõ géppel szemben meg-
fogalmazott fõbb elvárások a követke-
zõk voltak:

• legyen alkalmas a vágástéri mel-
léktermék és egyéb vékony fa-
anyag közelítésére;

• a vékony faanyag szakaszos tö-
mörítését elvégezni tudó, mozgó
rakoncákkal rendelkezzen;

• tudjon közelíteni hengeres fa-
anyagot is;

• hidraulikus daruja a pótkocsi ele-
jén helyezkedjen el;

• az IKR Zrt. BPT-220 típusú pótko-
csijának az alvázára épüljön.

Pótkocsi alvázra épült hidraulikus
darus, mozgó rakoncás kihordót jelen-
leg sem a hazai, sem a tágabb körû er-
dészeti gyakorlatban nem alkalmaznak,
így a fejlesztés újszerû és innovatív. A
prototípus a BPT-10MOZ típusjelet kap-
ta.

Az erdészeti többcélú kihordó
jellemzése, mûködése

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömörítõ)
kihordó a fakitermelés közelítési, illetve
kiszállítási mûveletének munkagépe.
Szerkezeti kialakításánál fogva elsõsor-
ban a vágástéri melléktermék és egyéb
vékony faanyag (pl. rövid vágásfordu-
lójú energetikai faültetvények faanya-
ga) közelítésére alkalmas. Mozgatható
rakoncái segítségével a gyûjtéssel, ra-
kodással párhuzamosan a felterhelt vé-
kony faanyag szakaszos tömörítésére is
képes, amelynek következtében öko-
nómiai szempontból kedvezõbb az
anyagmozgatás. A vágásterületen a kö-
zelítõ nyomokon haladva gyûjti, tömö-
ríti, majd közelíti, illetve kiszállítja a vá-
gástéri mellékterméket (az apadék) és a
készletezõ helyen elvégzi a faanyag le-
terhelését. Természetesen nemcsak a
vékony, hanem a hengeres faanyag kö-
zelítésére is alkalmas a berendezés.
Olyankor a rakoncái a közelítés, illetve
a kiszállítás egész folyamatában rögzí-
tett helyzetûek. (A gép alkalmas továb-

bá egyéb mezõgazdasági szálas anya-
gok – bála, kukoricakóró, nádkéve stb.
– akár tömörített szállítására is.)

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömö-
rítõ) kihordó (1. ábra) hidraulikus da-
rus, mozgó rakoncás pótkocsi, amelyet
univerzális traktor üzemeltet. A gép fõ
szerkezeti részei a következõk (2.
ábra):

A vázszerkezet – melynek elsõ ré-
szét a vonórúd alkotja – hordja a továb-
bi szerkezeti elemeket. A vázszerkezet
a BPT-220 típusú pótkocsi alvázával
egyezik meg.

A stabilan rögzített mozgó rakon-
cás felépítmény hegesztett vázból, és
a hozzá csuklósan csatlakozó, hidrauli-
kusan mozgatható rakoncaoldalakból
áll. A hegesztett váz és a rakoncaolda-
lak négyszög keresztmetszetû zártszel-

vényekbõl készülnek. A rakoncaoldala-
kat 2-2 hidraulikus henger mozgatja. Ez
az elmozdulás biztosítja a rakomány tö-
mörítését. A stabilan rögzített mozgó ra-
koncás felépítmény elejét zártszelvény-
bõl és lapos acélból kialakított rácsszer-
kezet határolja.

A futómû a BPT-220 típusú pótkocsi
tandem járószerkezete. Oldalanként két
gumiabroncsozású kerékkel rendelke-
zik, azok tengelyei laprugókon keresz-
tül csatlakoznak az alvázhoz. A kerekek
mindegyike fékezhetõ, kétvezetékes
légfékrendszerrel. A gépen kézi rögzí-
tõfék is található.

A hidraulikus daru a vontatást vég-
zõ erõgép és a mozgórakoncás raktér
között, a vonórúd felett és a rakfelületet
határoló rácsszerkezet elõtt helyezke-
dik el. A hidraulikus daru komplett hid-
raulikus rendszerrel rendelkezik,
amelynek hidroszivattyúja az erõgép
teljesítmény-leadó tengelyérõl kapja
hajtását, kardántengelyen keresztül. A
hidraulikus daru a Kaposgép Kft. gyárt-
mánya.

A hidraulikus rendszer hidraulikus
munkahengerek segítségével biztosítja a
rakoncaoldalak mozgását. A kihordó a
felhasználási helyet illetõen nem rendel-
kezik teljes hidraulikus rendszerrel, csak
annak motoroldalával, amit a mûködte-
tést végzõ erõgép hidraulikus rendszeré-
vel kell összekapcsolni a kielégítõ mun-
kavégzés érdekében. A gyorscsatlako-

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI GÉPESÍTÉS

Erdészeti többcélú kihordó fejlesztése
Prof. Dr. Horváth Béla – intézetigazgató egyetemi tanár, NymE EMK EMKI

Horváth Attila László – intézeti mérnök, NymE EMK EMKI

A Nyugat-magyarországi Egyetem

ERFARET Nonprofit Kft. szervezésé-

ben 2009-ben indult kutatás-fej-

lesztési projekt, amelyben – az

együttmûködõ külsõ partnerek elvá-

rásaival összhangban – több ered-

ményes gépfejlesztés is megvaló-

sult. A projekt egyik részfeladata –

az IKR Zrt.-vel közösen – erdészeti

többcélú kihordó létrehozását cé-

lozta, a gép tervezésén, kísérleti

fejlesztésén, gyártásán, vizsgála-

tán, tesztelésén keresztül.

1. ábra. BPT-10MOZ típusú erdészeti többcélú kihordó
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zók révén könnyedén és rövid idõn be-
lül létrehozható a kapcsolat.

Az elektromos rendszer biztosítja
a hidraulikus daru vezérlését, továbbá
ellátja a gép jelzõ és világító funkcióit.
Az elektromos szerelvények héteres ká-
bellel csatlakoznak a traktorhoz. A gép
hátsó részén két kombinált helyzetjelzõ
lámpa, két oldalán két-két borostyán-
sárga, az elején pedig két fehér helyzet-
jelzõ lámpa található.

Az erdészeti többcélú kihordó
üzeme

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömörí-
tõ) kihordó mûszaki alkalmasságának
elemzése terepi (erdei) körülmények
között valósult meg, a Vértesi Erdõ Zrt.
Kisbéri Erdészetének területein, vala-
mint a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt. Bugaci Erdészetének terüle-
tén. Az erdészeti többcélú kihordó
munkájának értékelési módjai:

– szemrevételezés;
– az idõszerkezet meghatározása;
– a térfogat (ciklusonként közelített

faanyag laza térfogata [ürm], ill. tö-
mör fatérfogata [m3]) és közelítési,
ill. kiszállítási úthossz (üresjárat, te-
herjárat, ill. az átállások során meg-
tett útszakasz hossza [m]) mérése;

– a munkateljesítmény [ürm/h], ill.
[m3/h] meghatározása.

Az idõszerkezet meghatározásakor a
következõ mûveletelemeket különítet-
tük el:

– üresjárat: nagyobb távolságú, teher
(rakomány) nélküli mozgás a ra-

kodótól a vágástéren lévõ apadé-
kig, illetve a hengeres faanyagig;

– teherjárat: nagyobb távolságú
anyagmozgatás a vágásterülettõl a
rakodóig;

– felterhelés: a vékony faanyag
(gallyak, ágak), illetve a hengeres
faanyag felhelyezése a földrõl a rak-
térbe a letalpalt hidraulikus daruval 

– leterhelés: a közelített faanyag földre
vagy már ott lévõ faanyagra lerakása
a letalpalt hidraulikus daruval; 

– hidraulikus darukar-mozgás: a rak-
tértõl a felterhelendõ vágástéri mel-
léktermékig, illetve a hengeres fáig
történõ darukar-mozgás idõtartama;

– tömörítés: a felterhelt vékony fa-
anyag tömörítése a mozgatható
rakoncákkal; 

– átállás: a vágásterületen véghezvitt,
rövid távolságú mozgás, a felterhe-

lendõ faanyag hidraulikus daruval
történõ elérése érdekében.

Az elõzõ mûveletelemek igény sze-
rint további mûveletelemekkel bõvíthe-
tõk, ha indokolt, nevezetesen:

– letalpalás: a hidraulikus daru tá-
masztólábainak földre helyezése;

– feltalpalás: a daru támasztólábai-
nak alaphelyzetbe hozása;

– javítás: a terepi körülmények kö-
zött kivitelezhetõ javítási munká-
latok idõtartama;

– pihenõ: a személyi szükségletek
kielégítésének idõtartama (pl.
ebédszünet);

– várakozás: a munkavégzést hát-
ráltató egyéb cselekvések (pl. be-
szélgetés, telefonálás);

– egyéb: az elõzõ kategóriákba nem
sorolható tevékenységek.

Vágástéri melléktermék közelíté-
sének összesített eredményei

A gép vágástéri melléktermék gyûjtésé-
re, tömörítésére és közelítésére való al-
kalmasságát 10 alkalommal 6 erdõrész-
letben vizsgáltuk (3. ábra). Összesen
2792 percnyi adatsort rögzítettünk és
értékeltünk ki.

Az összesített munkaidõ közel 25%-a
volt a vágástéri melléktermék felterhelése,
18%-a a leterhelése. Az átállások összessé-
gében 13,5%-ot képviseltek. 7,2%-nyi idõ
fordítódott javításra. A tisztán megjelenõ
tömörítési idõ csak 0,5%-ot tett ki, ennek
oka, hogy a tömörítés a felterheléssel pár-
huzamosan zajlott (4. ábra).

Az erdészeti többcélú kihordó átla-
gos teljesítményei vágástéri apadék (vé-
kony faanyag) közelítése közben:

– mért produktívóra-teljesítmény:
25,4 ürm/h, ill. 5,4 m3/h;

– mért mûszakóra-teljesítmény:
20,8 ürm/h, ill. 3,3 m3/h;

– várható mûszakóra-teljesítmény:
14,7 ürm/h, ill. 3,2 m3/h.

2. ábra. Az erdészeti többcélú kihordó fõ szerkezeti részei: 1. vázszerkezet, 2. mozgó-
rakoncás felépítmény, 3. futómû, 4. hidraulikus daru, 5. hidraulikus rendszer

3. ábra. Az erdészeti többcélú kihordó vágástéri melléktermék közelítése közben



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 1. szám (2014. január)8

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI GÉPESÍTÉS

A várható mûszakóra-teljesítmény
60%-os gépkihasználáskor valósul meg
(a mérések alatt a gépkihasználás ennél
jobb volt).

A hengeres fa közelítésének
eredményei

Az erdészeti többcélú kihordó használ-
hatóságának repertoárját bõvítendõ,
vizsgáltuk a gép hengeres fa közelítésé-
re való alkalmasságát. 2 m-es papírfa
közelítése folyt egy alkalommal, kb. 3
óra idõtartamban. A hengeres faanya-
got a vágástéren kisebb sarangokban
készletezték, a gép ezen faanyag rako-
dóra közelítését végezte (5. ábra).

A munkaidõ kb. 12-12%-át tette ki az
üres-, illetve a teherjárat. A felterhelés a
21%-át, a leterhelés (a sarangba igazga-
tás miatt) pedig a 36%-át. Egy-egy alka-
lommal kb. 6 m3 faanyag közelítését vé-
gezte el a gép (6. ábra).

Az erdészeti többcélú kihordó átla-
gos teljesítményei hengeres faanyag
közelítése közben:

– mért produktívóra-teljesítmény:
9,4 m3/h;

– mért mûszakóra-teljesítmény: 6 , 2
m3/h;

– várható mûszakóra-teljesítmény:
5,6 m3/h.

A várható mûszakóra-teljesítmény

60%-os gépkihasználáskor valósul meg
(a mérések alatt a gépkihasználás ennél
jobb volt).

Összefoglalás
Kutatás-fejlesztési munkánk eredmé-
nyeképpen elkészült egy olyan erdõt
kímélõ közelítõgép – erdészeti többcé-
lú (gyûjtõ, tömörítõ) kihordó – prototí-
pusa, amely az adott munkakörülmé-
nyekhez (terepviszonyok, a talaj adott-
ságai, fafaj stb.) jól alkalmazkodik. A
gép a vékony faanyag (vágástéri mel-
léktermék) teljesen felemelt formájú
mozgatását, illetve tömörítését oldja
meg. Továbbá alkalmas hengeres fa-
anyag közelítésére és egyéb mezõgaz-
dasági szálas anyagok szállítására is. Az
erdészeti többcélú kihordó tehát kielé-
gíti a vele szemben támasztott erdõ-
technikai követelményeket, alkalmas a
rendeltetésének megfelelõ feladatok
elvégzésére. Ezt igazolja, hogy a gép:

– a 2012. évi Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapokon Különdíjat,

– a 2013. évi AGROmashEXPO szak-
mai kiállítás és Agrárgép-show-n
Hazai Termékfejlesztési Díjat,

– a 2013. évi Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapokon pedig MEGOSZ-
díjat kapott.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû kuta-
tás-fejlesztési projekt.
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– A tulajdonosi stratégiáról, koncepció-
ról is beszélgettünk eddig. Várható-e a
jövõben egységesítõ, központosító törek-
vés szervezeti szinten?

– Olyan fejlesztési folyamatot vázol-
tam fel, amiben nem akarjuk tulajdono-
si oldalról meghatározni, hogy konkré-
tan ki, mit csináljon. Stratégiai lehetõsé-
geket vetünk fel. Ha egy erdõgazdaság
jelentkezik egy gazdasági elképzeléssel,
mi lehetõség szerint elõhúzzuk a fiók-
ból az üzleti elképzeléséhez alkalmaz-
ható koncepciókat. Ezt követõen a tulaj-
donosi joggyakorló kilép az operatív
megvalósulásból, mivel minden erdé-
szeti társaság gazdasági mikroklímája
egyedi. El kell felejteni, hogy a legki-
sebb részletek szintjéig központosítva
mondjuk meg, hogy mit és hogyan, ki-
vel kell elvégezni az adott gazdasági cé-
lok eléréséhez. Minden helyben dõl el.
Az erdészszakmánk maga is diktálja ezt
az alapelméletet. Ez egyben válasz a
mindig visszatérõen felvetõdõ erdõgaz-
dasági összevonási kérdésre. Ebben a
témában amúgy is van egy kissé atavisz-
tikus megállapításom, miszerint az er-
désznek elsõsorban nem a fejében van a
tudás, hanem a lábában. Ezt áttételesen
úgy kell értelmezni, hogy minden a te-
repen dõl el. Az erdõ és a szituáció
mondja meg, hogy mit kell csinálni. Ne-
künk tulajdonosként a lehetõségek tár-
házát kell megnyitni. És ebben kardiná-
lis kérdés az együttmûködés megterem-
tése is, melynek két nagy területe lehet.
Az egyikben látványos elõrelépések tör-
téntek az elmúlt három évben. Az össze-
hangolt közös beszerzésekre gondolok.

– Valódi gazdasági elõnyök érhetõek
el ebben a bizonyos mértékben mégis-
csak központosító együttmûködésben.

– Nem mindegy, hogy mekkora 
darabszámban, mekkora volumenben
rendelünk meg szükséges eszközöket.
Jelentõs árengedmények és további,
egyedi igények, szolgáltatások érhetõ-
ek el. Ráadásul van egyfajta uniformizá-
ciós törekvés is, ami kifelé nagyon jól
kommunikálható. Nemcsak egy újság-
cikk lehet hatékony médiaeszköz, ha-
nem az is, ha minden szakmabelin
ugyanaz az egyenruha látható. A vezér-
igazgatótól a kerületvezetõ erdészig.

– És mi a másik fontos szegmens?
– A valós kooperáció. Ebben megint

nem szabad központosított, univerzális
receptet mondani. A gazdasági lehetõ-
ségekre kell a figyelmet felhívni. Ve-
gyük példaként a fûrészüzemeket. Ez
az a gazdasági szegmens, amire adott
esetben még a magán-erdõgazdálko-
dók is felfûzhetõek lennének. Végre
egységesen nézhetnénk a magyar er-
dõk egészét. Biztos vagyok benne,
hogy a magán-erdõtulajdonos is öröm-
mel venné, ha nem Csehországból kel-
lene rönkátvevõt hívni, hanem itthon,
helyben találná meg azt. Magyar átvevõ
a magyar terméket részesítené elõny-
ben. Ez egyben nagyobb fizetési biz-
tonsággal is járna. Nem lebecsülendõ az
sem, ha a fûrészüzemek mellett felépül-
hetne a magyar másodlagos faipar is.
Ma ez a burkolólap, vagyis a parketta
piacában csúcsosodik ki. Különösen
fontos azonban a józanság megtartása.
Azok a termékek ne essenek a változta-

tások áldozatául, amelyek most kedve-
zõbben adhatóak el a piacon. Például
ott vannak a franciák, akik a magyar,
már feldolgozott akáctermékeket szíve-
sen megvásárolják. Új alapkoncepció
indítása esetén nem lehet azt mondani,
hogy innentõl készítsünk minden akác-
faanyagból inkább parkettát. Ami sike-
resen mûködik, azt át kell venni, to-
vább kell éltetni. A tulajdonosi joggya-
korló székében ülve sohasem szabad
elfelejteni, hogy a tulajdonosi vagyon
lehetõ legkedvezõbb kezelése és fejlesz-
tése, gyarapítása az elsõdleges cél.

– Hogyan illeszkedik ebbe a humán-
erõforrás kérdésköre?

– Magyarországon az ágazat, min-
denfajta áttételeken keresztül, közel 
40 000 embernek ad munkát. A terme-
lés növelése mellett minimum ezt a fog-
lalkoztatási szintet kell tartani, de a ka-
pacitás növekedése ennek a bõvülését
is magával kell, hogy hozza. Ugyanak-
kor a humánerõ potenciálját javítani
kell. Ez alatt értem az egészségi állapot
és az anyagi biztonság javítását. Ezzel
együtt egy biztosabb jövõkép kialakítá-
sát, illetve a képzettségi szint folyama-
tos fejlesztését. A tulajdonos fejében a
képzettségnek a beosztástól független
kérdésként kell megjelennie. Aki, amit
csinál, az ahhoz szükséges legfrissebb
tudás birtokában kell, hogy legyen, az
ahhoz szükséges legkorszerûbb szak-
mai információkat kell megszereznie.
Sajátítsa el a szükséges szaktudást.
Hogy ezt egy szakmérnöki továbbkép-
zés sikeres befejezésével, vagy egy gép-
kezelõi tanfolyam vizsgájának letételével

2013. október elejétõl dr. Jung

László, az Egererdõ Zrt. korábbi ve-

zérigazgatója, az OEE Egri Helyi

Csoportjának elnöke tölti be az ál-

lami erdészeti társaságok tulajdo-

nosi jogait gyakorló MFB Zrt. Agrár

és Turisztikai Befektetési Fõigazga-

tóság ügyvezetõ igazgatói posztját.

A gazdasági visszatekintés és az

ágazati helyzetelemzés után a be-

szélgetést stratégiai elképzelések-

kel, a szakmai képzés fontosságá-

val, a közjóléti erdõgazdálkodással

és az erdészeti kommunikációval

folytatjuk.

Pozicionálni kell magunkat! II.
Beszélgetés dr. Jung Lászlóval, az MFB Zrt. ügyvezetõ igazgatójával
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éri el, az az adott személyre levetítve
ugyanolyan érdem, mintha ha éppen
doktori vizsgát tenne.

– A munkaerõ potenciajavítása
szempontjából valóban.

– Szomorú dolog, hogy a korábban
magas szintû szakmunkásképzés és to-
vábbképzés, ha õszinték vagyunk, ko-
moly mértékben visszaesett.

– Nyersebben fogalmaznék, romok-
ban van.

– Így van. De ez elsõsorban nem tör-
vényi, rendeleti jogszabályozás kérdé-
se. Egészen egyszerûen ennek a kultú-
rája megrekedt Magyarországon. Annak
idején a cégek maguk képezték ki adott
feladatokra az embereiket. Elképzelhe-
tetlen volt, hogy egy erdészeti közelítõ
gépre, egy LKT-ra olyan ember üljön
fel, akinek arra nem volt jogosítványa.
Vagy éppen fakitermelésnél motorfûrész-
kezelõi végzettsége. Ma mi van? Oldd
meg vállalkozó, ahogy tudod. Persze
azért a többsége igyekszik betartani a
munkavédelmi és egyéb szabályozáso-
kat, de ez nem elég. A másik véglet,
hogy megengedjük azt a luxust maguk-
nak, hogy függetlenül attól ki, mikor
végzett az egyetemen (a már megszer-
zett erdõmérnöki diplomát jogosan
nagy becsben tartva), bárki nyugdíjba
mehet az Alma Mater kapujának újbóli
kötelezõ átlépése nélkül. Ez egy nagy
probléma. Idõközben számos techno-
lógiaváltás történt, számos szemlélet-
változás zajlott, új és újabb szakmai és
tudományos eredmények születtek.

– Ráadásul a változások rendkívül
felgyorsultak.

– Ez megint a tulajdonosi vagyon-
gazdálkodás kérdéskörébe tartozik. Eb-
ben is látható: annak ellenére, hogy az
erdészeti ágazat állami szektora felett
egy bank gyakorolja a tulajdonosi érde-
kek felügyeletét, nem tapasztalható az
az általánosan elképzelt banki szem-
lélet, hogy egy forintból mindenáron 
1,2 forintot kell csinálni. És ehhez ren-
delünk kõbe vésett direktívákat. A leg-
fontosabb feladat, amivel megbízták a
bankot, az a jó gazda gondossága, a jó
vagyonkezelõ gondoskodása. Ez a
szemlélet egyaránt benne van az ágazat
ökológiai, ökonómiai és humánerõfor-
rás kérdésköreiben. Én mindent ennek
a hármasnak rendelek alá, mindent en-
nek a három pillérnek az egysége érde-
kében teszek meg. Ha ezeknek a szin-
tézisét a tulajdonos erdõrészlet szinten
elvégzi, akkor biztosan nem fogja sérte-
ni a természetvédelmi érdekeket, és
nem sért gazdálkodási és társadalmi ér-
dekeket sem. Ha az alapvetõen ökoló-

giai alapokon nyugvó erdõtörvény
alapján végezzük a szakmai munkán-
kat, akkor jó ökonómiai lendületben
lévõ erdõgazdaság esetében sem látom
a felületét annak, ahol ez a természet-
védelemmel valóban ütközhetne. En-
nek az ütközési felületnek egyetlenegy
problémája mi emberek vagyunk és
nem az erdõ. 

– Kiásták a lövészárkokat?
– Pontosan. Szektorokká váltunk.

Valaki ezért kapja a fizetését, valaki
meg azért, és ha valaki ezt veszélyben
érzi, azonnal meg van a felület és a
helyzet az ütközésre. Én ezt ilyen egy-
szerûen látom.

– Visszatérve a korábbiakhoz, en-
gedj meg egy kérdést. Hogyan látod, eb-
ben a koncepcionális keretben mennyi-
re lesznek motivált partnerek az állami
erdõgazdaságok, mekkora lesz a foga-
dókészség vagy mennyire válik ez csu-
pán egy végrehajtandó feladattá?

– Nyilván nem vagyok látnok, de ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy ismerem a kollégáimat. Nemcsak
a vezérigazgatókat értem ez alatt, ha-
nem majdnem a teljes, nevezzük így
„tisztikart”. Az utóbbi idõben nem volt
olyan ágazati esemény, rendezvény
ahol, ha több szakember leült egymás-
sal beszélgetni – mindegy milyen be-
osztásban is dolgozzanak –, ne csengje-
nek egybe az alapgondolatok. Aprósá-
gokban mindig lesz különbség és ez így
egészséges. Jobbnak tartom azt is, hogy
ha valaki szakmailag valamivel nem ért
egyet, azt nyíltan vállalja és nem magá-
ban forrong. Úgy gondolom, hogy az
erdészek egymással mind a mai napig
õszinték. Legalábbis bízom ebben.
Nem hinném, hogy ha a tiszta és egyér-
telmû szakmai célok bármelyikét is
nézzük, abban ne lenne közös a kon-
szenzus. Az én egyik feladatom épp en-
nek a közös alapnak a megteremtése.
Természetesen azon belül majd lesznek
sokszínûségek és eltérések. 

– A közös konszenzus a jelenleg zaj-
ló, talán nevezhetjük így, profilváltás
esetében is fontos cél, akár a közjóléti
erdõgazdálkodásra, akár az ehhez szo-
rosan kapcsolódó erdészeti kommuni-
kációra gondolok.

– Valóban, a kettõ nem szétválaszt-
ható. Az erdészeti kommunikáció terén
úgy gondolom jó irányba indultunk el.
Ennek ellenére még mindig komoly de-
ficitben vagyunk. Az önmagában elõre-
mutató, hogy már nem mennyiségi prob-
lémáink vannak, de az már kevésbé,
hogy inkább minõségiek. Hadd idézzek
egy saját példát. Az „A mi erdõnk” ma-

gazin banki kezdeményezésre indult el.
Ennek a folyóiratnak lettem a szerkesz-
tõbizottsági elnöke. El kell, hogy árul-
jam, talán én voltam az egyetlen, aki
nem hitt abban, hogy ez valaha is mû-
ködõképes lesz. 

– Szerkesztõbizottsági elnökként ez
azért meglepõ.

– Sõt azt is bemerem vallani, hogy
abban sem hittem, hogy ennek van
egyáltalán értelme. Úgy gondoltam a
kezdetekben, hogy majd belecsempé-
szünk szakmai magyarázó cikkeket és
például elmagyarázzuk az embereknek
mi is a fokozatos felújítóvágás. Így
kezdtem neki ennek a munkának.

– Ahhoz képest egészen más lett a vég-
eredmény.

– Így van. Ezt maguk az újságot szer-
kesztõk érték el. Nekem ebben, mint el-
nöknek a legfõbb feladatom az volt,
hogy a szerkesztõi csapat összetételét
kitaláljuk. Úgy gondolom jó döntés
volt, hogy fele-fele arányban kommuni-
kációs szakembereket és kommuniká-
ciós vénával megáldott erdész kollé-
gákat sikerült egy asztalhoz ültetni. A
fenti aránynak köszönhetõen nagyon
érdekesen alakult ki az egymást kiegé-
szítõ munkamegosztás. Amikor az er-
dész bizottsági tagok erdész kollégákat
kértek meg, hogy szakmai témákban ír-
janak cikkeket, akkor azt a professzio-
nális újságírók fordították le késõbb
magyarra. Amikor pedig a szerkesztõk
riportokat készítettek, azt az erdészek
terelték helyes szakmai irányba. Sike-
rült filmsorozatot is készítenünk. Lehet,
hogy nem egy Oscar-díjas alkotás, de
nem is ebben van a lényeg. Megjelen-
tünk a televízió képernyõjén, kiírva,
hogy magyar állami erdészeti társasá-
gokról szóló filmsorozat. Ebben már a
szûkebb szakmán túl megjelennek a 
tájesztétikai szépségek, az erdészeti-
vadászati kulturális értékek, az ipari
emlékek, sok minden egyéb, amin ke-
resztül egyszer csak eljutunk az embe-
rekig. Megjelenik az erdész mint ember.
Mint fogalom is, mely az utóbbi idõ-
szakban egyszerûen eltûnt a társadalom
kollektív szeme elõl.

– Az egykori nimbuszával együtt.
– Sajnos. És máris áttérhetünk a köz-

jóléti erdõgazdálkodásra is. Gyakorlati-
lag paradigmaváltásra volt szükség,
mert fordítva kellett a problémát meg-
közelíteni. Az állampolgárok anyagi le-
hetõségeinek bõvülésével párhuzamo-
san a szabadidõs tevékenységeikre for-
dítható idõ és energia is fokozatosan
bõvült. Az erdõk iránt is fokozódott a
társadalmi igény, melyre nem lehetett
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gátként azt mondani, hogy oda nem
szabad belépni. A tiltások itt nem értel-
mezhetõek. Egyetlen recept létezik,
hogy egyensúlyt teremtsünk az ökoló-
giai kívánalmak, a szakmai, gazdasági
feladatok és a társadalmi igények kö-
zött, nevezetesen a megfelelõ iránymu-
tatás, irányítás. Élére kellett állnunk en-
nek a folyamatnak. Ez egyrészt az inf-
rastruktúra megteremtését jelentette.
Gondoljunk egy egészen egyszerû autó-
parkolóra. Ez mindjárt együtt jár azzal,
hogy szeretném legalább viszonylagos
biztonságban ott hagyni a személygép-
kocsimat. A kijelölt parkolóban ez 
mégiscsak könnyebben megvalósítható,
mint bent az erdõben egy sáros út szé-
lén. A parkolóhoz kapcsolódnak egyéb
szolgáltatások is. A legfontosabb a sze-
mélyes higiéné biztosítása, majd a moz-
gáskorlátozottak kiszolgálása, vagy a
kisgyermekes szülõké, például egy pe-
lenkázóval. És egyszer csak ezekbõl az
elemekbõl teljes infrastrukturális rend-
szer kezd összeállni. Kulturáltan lehe-
tek az erdõben. Meg kellett tanulni ru-
galmasan és rendszerben gondolkodni.
Az infrastruktúrákat dinamikusan ki- és
felhasználni.

A másik fontos elem maga a látvány.
Szilvásvárad esetében, hogy kicsit haza-
beszéljek, már nem volt elég annyi,
hogy föl- meg lesétálunk a völgyben, és

van-e víz a Fátyol-vízesésben vagy
nincs. Attraktív és interaktív megoldá-
sok kellettek, új közösségi tereket kel-
lett létrehozni, új programok számára.
Ugyanez a szemlélet kellett az erdei kis-
vasutak fejlesztése terén is. Mindez
azért is rendkívül fontos, mert ezek az
infrastruktúrák, az üzemeltetésük, a
kapcsolódó szolgáltatások egyben a vi-
déki lakosság megtartó erejét adják,
helyben munkát kínálva a helyieknek.
Ezt jelenti az Országos Kéktúra fejlesz-
tése is az erdészeti társaságok objektu-
mainak bevonásával. És itt rögtön visz-
sza is kanyarodunk a koncepcióban
megnevezett együttmûködéshez. Hi-
szen rendben van, megteremtettük az
erdészeti turisztikai infrastruktúrát a
hozzárendelt látványfejlesztésekkel. Na
de ki tud róla? És erre a kérdésre maguk
a kollégák hozták az ötletet, hogy létre
kell hozni egy szállás és turisztikai szol-
gáltatáskeresõ központi honlapot, fel-
használóbarát adatbázist. Ami egyben
információs és foglalási felület is. E mö-
gött kell lennie egy operatív rendszer-
nek is, mely az összes ide rendelt erdé-
szeti szállás, szolgáltatás lehetõséget át-
látja, koordinálja, az érdeklõdõ felhasz-
nálót kiszolgálja. Ez az erdészeti társa-
ságok közötti együttmûködés nélkül
nem mûködhet, hiszen eleve kell egy
erdõgazdaság, aki ennek a feladatnak a

gesztorságát felvállalja. Ahogy ez meg
is valósult, nem az én székembõl diktál-
va, hanem önmagától.

– A fejlesztési koncepciókat átgon-
dolva, itt is elmondható, hogy kerülni
érdemes a központi direktívákat.

– Isten ments tõlük! Ehhez kapcsoló-
dóan szólni kell még a banki hozzáállás-
ról a fejlesztések terén. Egyrészt a bank a
felvázolt stratégiai irányvonalakat érvé-
nyesülni hagyja. Másodsorban, ahogy
eddig sem, úgy ezután sem fog osztalé-
kot elvonni. A bank megteremti a vissza-
forgatás lehetõségét. Ez kulcsfontosságú
lépés. Ettõl függetlenül, kõkeményen
megköveteli a cégek jóváhagyott üzleti
terveinek megvalósulását. A terveket az
erdõgazdaságok készítik el maguknak
és leteszik ide az asztalra. Ez a piaci vo-
nal, amiben nincs pardon. Összesen két
dolgot lehet tolerálni az esetleges nem
teljesülés esetén. Az egyik, ha természe-
ti katasztrófa következik be, a másik pe-
dig, ha elõre nem látható okok miatt töb-
bet kellett fordítani a jövedelmet nem
termelõ szolgáltatásokra, a közjólétre.
Tervet módosítani nem engedünk, de a
teljesítéskor ezek az esetek górcsõ alá
kerülnek. A fegyelem az erdészek életé-
ben mindennapos, így a bank fegyelme-
zett üzleti filozófiája nem áll távol az ága-
zat egészének szellemiségétõl.

Nagy László  

Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiadásában és
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a „Versenyképes erdõgazdál-
kodás és fatermesztés” címû kiadvány. A mû
az „Erdõgazdák új könyve” tematikája alap-
ján huszonkét szerzõvel követi a korszerûsí-
tett fejezeteket. A kiadvány elõszavában
Pápai Gábor szerkesztõ az alábbiakat írja:
„Hajdani iskolámban, ha túlzott eleven-
séggel zajongtunk, a tanító néni azzal uta-
sított rendre, hogy nem vagyunk az erdõ-
ben. Mert valóban nem voltunk. Késõbbi
tanulmányaim során megtudtam, hogy
az erdõ nem a rendetlenség, hanem a
természet szigorú rendjének helye.
Ahol, ha az erdõtulajdonos rendetlen-
kedik, és nem az erdõ, a természet
iránt érzett alázattal gazdálkodik, bi-
zony zsebében is érezheti szakszerût-
len munkájának következményeit.
De gazdálkodásunk során nem elég a ter-
mészet törvényeit betartani, mert az ember alkotta jogsza-
bályokat is figyelembe kell venni, még akkor is, ha azokat
olykor felülírja a sokszereplõs életközösség, az erdõ. Az iga-
zán jövedelmezõ erdõgazdálkodást hosszú évszázadok meg-

figyelése alapozza meg. Ez nem csoda, hiszen a fáknak a fa-
anyaggal hasznot hajtó kitermelésükig olykor évszázados
kort kell megélniük. Ez alól csak az ültetvényszerûen telepí-

tett és a gyorsan növõ állományok a kivéte-
lek. A könyv egyes fejezeteinek szer-
zõi jeles szakemberek, akik kísérletet
tettek arra, hogy az erdõgazdálkodás-
sal kapcsolatos ismereteik lényegét
röviden összefoglalják. Az erdõtulajdo-
nos hasznos és tanulságos könyvet tart
a kezében, melynek tanulmányozása
során megtudhatja, hogy a birtokában
lévõ életközösséggel való munkálkodás
során olyan tényezõket is figyelembe kell
venni, mint a természetvédelem kívánal-
mai, a vadgazdálkodással és a vadászattal
kapcsolatos elõírások. Gazdálkodásunk
során ne legyünk türelmetlenek. Az erdõ-
bõl kivehetõ hasznot – lehetõleg a tartamos-
ság figyelembevételével – mindig hosszú
távra, szakember bevonásával tervezzük.”

A szakkönyv elérhetõ a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Gazdálkodói Információs Szol-

gálatának területi irodáiban. 
Forrás: NAK

VERSENYKÉPES ERDÕGAZDÁLKODÁS ÉS FATERMESZTÉS
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– Folytatva a beszélgetést,
hogyan látod a Kar doktori
iskoláinak mûködését, prob-
lémáit, feladatait?

– Az Erdõmérnöki Karon
jelen pillanatban két dokto-
ri iskola mûködik. A Roth
Gyula Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási, illetve a Kitaibel
Pál Környezettudományi
Doktori Iskolák.  Az elõbbi-
nél igazából nincs oktatói
utánpótlási problémánk, jelenleg is jó
esély van a hosszú távú fennmaradásra
és fejlõdésre.  Ettõl függetlenül azt tud-
ni kell, hogy egyre nagyobb az elvárás
az egyetemi oktatók felé. Nagyon sok
mindent kell teljesíteni ahhoz, hogy va-
laki a megfelelõ és szükséges szakmai
lépcsõfokokon sikeresen tudjon lép-
kedni. Már az elõzõ dékáni vezetés ide-
jén is sarokpontos szabály volt, hogy
egyetemi docens csak az lehet, aki ha-
bilitált. Az egyetemi tanári beosztás és
cím elnyerése is egyre nehezebb az
utóbbi években. Már-már azt mondhat-
juk, majdnem azokat a feltételeket kell
teljesíteni, mint egy akadémiai doktori
cím elnyeréséért, melyet az utóbbi idõ-
szakban szintén jelentõsen megszigorí-
tott feltételekhez kötöttek. Még akkor
is, ha az MTA Agrártudományi Osztálya
nem is a legszigorúbb ebben az érte-
lemben, az akadémián belül. Ezeket a
feltételeket teljesíteni egy olyan oktatói
helyzetben, amikor a kutatási projektek
keretében gyakorlatilag pénzt, forráso-
kat kell elõteremteni, nagyon nehéz.

– Ez az a kényszerpálya, amirõl ko-
rábban beszéltünk, hogy az oktatók le-
terheltsége elsõsorban az intézetek költ-
ségvetésének támogatására fordítódik a
pályázati, kutatási források megszerzé-
sével.

– Jelen pillanatban még szerencsés
helyzetben vagyunk, hisz vannak olyan
nagy volumenû pályázatok, TÁMOP
projektek, mint az AGRÁRKLÍMA és a
Silva Naturalis, amelyek 2014 végéig
megfelelõ hátteret biztosítanak a benne
résztvevõ intézetek mûködéséhez.
Hogy pontosan mi lesz 2015-ben, azt
már kevésbé látom elõre. 

Visszakanyarodva a dok-
tori iskolák kérdéshez. A
Kitaibel Pál esetében már
nagyon alsó határon közelí-
tettük meg azokat a feltéte-
leket, amelyek a mûködés-
hez kellenek, annak ellené-
re, hogy a doktori iskola ve-
zetõje mindent megtett an-
nak érdekében, hogy ezt a
problémát sikeresen meg-
oldjuk.

– Ez azt jelenti, hogy kevés egyetemi
tanár oktat a doktori képzésben?

– Így van! Meghatározott számú,
olyan aktív egyetemi tanárra van szük-
ség, aki csak ezen az egyetemen és az
Erdõmérnöki Karon oktat. Kicsit
messzebbrõl indulva, korábban ennek
a doktori iskolának része volt a szom-
bathelyi Természettudományi Kar dok-
tori programja is, ami kiválással önálló-
sulni szeretett volna. Menetközben
azonban kiderült, hogy ez nem lehetsé-
ges. Így most visszatért a Kitaibel Pál
Doktori Iskola kebelébe, ahol ezzel két
doktori képzési program fog futni pár-
huzamosan. 

– Gyakorlatilag így két lábon fog áll-
ni ez a doktori képzés?

– Mivel az egyetem is a fennmaradás
mellett áll ki, így nem jelent gondot,
hogy tulajdonképpen két Karhoz kötõ-
dik. Fõleg a doktori iskola tématerületé-
nek komplexitása ismeretében nem. Ez
jelentheti a megoldást.

– Az erdõmérnökként végzõk közül
mennyien lépnek tovább a doktori fo-
kozat megszerzése felé, illetve milyen
arányban vannak a külsõ jelentkezõk?

– Nagyon változó, hogy ezek a jelent-
kezési számok hogyan alakulnak. Ko-
rábban többen jöttek külsõsként. A kül-
sõ jelentkezõk is két csoportra bontha-
tóak. Egyrészt az ERTI és más kutatóin-
tézetek munkatársai, akiknek fõ hivatása
a tudományos kutatás. Õk azok a cso-
port, akik viszonylag könnyen ugrották
meg a lécet. A másik ritkább csoport a
gazdálkodásból vagy az erdészeti ható-
sági oldalról jelentkezett, vagyis a gya-
korlatból jött. Nekik már jóval nehezebb
dolguk van. A mindennapok hivatali fel-

adatai nem igazán engedik meg számuk-
ra, hogy valami egészen mással is foglal-
kozzanak. Ráadásul a doktori iskolák-
ban is szigorodtak a feltételek, gondolok
itt például akár az elõírt impakt faktorral
(a tudományos folyóiratok átlagos idé-
zetségi mutatószáma – a szerk.) rendel-
kezõ publikációkra. Az a vonulat, hogy
valaki a szakmai gyakorlatból szerez
doktori címet, egyre szûkülõben van. A
fordított helyzet szerintem hasznosabb
lenne az ágazat számára. A frissen vég-
zett okleveles erdõmérnök elvégzi a
doktori iskolát valamilyen témakörben
és utána kerül ki a gyakorlatba majd ott
hasznosítja a tudását. Ilyenre van azért
néhány példa, ha nem is túl sok.

– Ez számszerûsítve mennyi szak-
embert jelent?

– Ha jók az információim, akkor az
utóbbi évtizedben kb. tíz erdõmérnököt.

– A gazdálkodók mennyire igénylik
az ilyen magasabb szinten kvalifikált
szakembereket? 

– Meglátásom szerint nem nagyon.
Talán csak néhány egészen speciális
szakmaterületen. 

– Nem lenne annak szakmai létjogo-
sultsága, ha maga az Erdõmérnöki Kar
is jobban, hatékonyabban motiválná
erre a gazdálkodókat?

– Célszerûnek biztos, hogy célszerû
lenne, akár egyes erdõgazdaságokkal is
leülni és egyeztetni, hogy van e olyan
témakör, amit õk úgy látnak, hogy egy
doktori hallgató, vagy egy általuk beis-
kolázott fiatal szakember részleteiben
kidolgozhatna és késõbb átültetné az
erdõgazdaság gyakorlatába. Biztos va-
gyok abban, hogy ennek az elõremoz-
dításában a Kar maga is többet tehetne.

– Már csak azért is, mert ez bevett
európai gyakorlat. Hogyan látod a
2014-2020 közötti új költségvetési idõ-
szakban milyen pályázati lehetõségek
nyílnak meg a Kar elõtt?

– Jelenleg az EU-s kutatási források
megszerzésében igen kicsi a sikerszáza-
lék.  Tíz pályázatból egyet nyerünk el.
Egy-egy pályázat rendkívül sok energiát
emészt fel. Ráadásul nagy a konkuren-
cia. A TÁMOP pályázatok egyik kifeje-
zett kormányzati célja éppen az volt,
hogy felkészítse a felsõoktatási intézmé-
nyeket, hogy az új uniós pályázati lehe-
tõségekkel élni tudjanak. Erre az egye-
tem egészének és az intézeteknek is fel
kellett készülnie. Úgy gondolom, hogy
az utóbbi idõk fejlesztéseinek is köszön-
hetõen, sikereket lehet majd elérni a pá-
lyázati források elnyerésében. 

Nagy László
Kép: Greguss László Géza

ERDÉSZETI SZAKOKTATÁS

Vivat Academia! III.
Beszélgetés Prof. dr. Lakatos Ferenc dékánnal

Cikksorozatunkban a soproni Erdõmérnöki Kar, az erdõmérnök-képzés és ok-

tatás jelen helyzetérõl beszélgetünk Lakatos Ferenc dékánnal. A befejezõ

részben a doktori iskolák jelenét és jövõjét jártuk körbe. 
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Megnyitójában dr. Faragó Sándor, az
Erdészeti Tudományos Bizottság elnö-
ke köszöntötte dr. Mátyás Csaba aka-
démikust hetvenedeik születésnapja al-
kalmával. Ismertette életpályáját, külö-
nösen kiemelve hazai és nemzetközi
vonatkozásban egyaránt meghatározó
szerepét a klímaváltozásra való felké-
szülésben és az erdészeti génmegõrzés
megvalósításában. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a magyar tudós társa-
dalom nevében az MTA fõtitkára, dr.
Németh Tamás akadémikus köszöntöt-
te Mátyás Csabát. Ezután olyan nemzet-
közi és hazai meghívottak tartottak elõ-
adást, akiknek munkássága kapcsoló-
dik a Mátyás Csaba által kutatott témák-
hoz, illetve akik Mátyás akadémikus
munkatársai voltak. 

Dr. Ladislav Paule és dr. Dušan Gö-
möry, a Zólyomi Mûszaki Egyetem Er-
dõmérnöki Karának professzorai elõ-
adásukban a származási kísérletekbõl
levonható tapasztalatokat értékelték az
erdei fafajok klimatikus alkalmazkodá-
sa szempontjából. A terepi összehason-
lító kísérletek eredményei egyértelmû-
en bizonyítják, hogy a fajon belüli ge-
netikai alkalmazkodottság összefügg a
helyi éghajlati körülményekkel. Ennek
különösen nagy jelentõsége van a jövõ-
beni klímaváltozásra felkészülés során,
mert egyáltalán nem biztos, hogy a he-
lyileg alkalmazkodott populációk sza-
porítóanyaga (újulata) lesz jövõben a
legjobban alkalmazkodó. 

Dr. Monika Konnert, a Bajor Állami
Szaporítóanyag Hivatal (ASP Teisen-
dorf, Németország) igazgatója a változó
klimatikus körülmények hatására az er-
dõfelújítást érõ kihívásokat ismertette.
Kiemelte, hogy a termõhelyi feltételek
megváltozása komoly kockázatnöveke-
dést jelent az erdõállományokra, ame-
lyek a hosszú vágásfordulók miatt csak
elegendõen nagy genetikai változatos-
ság (diverzitás) esetén képesek a veszé-
lyekre „felkészülni”. A természetesen fel-

újított erdõállományokban ez akkor
valósul meg, ha az anyaállomány diver-
zitása megfelelõ mértékû. A mestersége-
sen felújított erdõállományokban az al-
kalmazkodóképesség a jövõbeni az
ökológiai adottságoknak megfelelõ sza-
porítóanyag felhasználásával növelhetõ.
Ehhez az eddiginél pontosabb adatokra
van szükség a klíma, a fatermés és a to-
lerancia összefüggéseirõl.

Dr. Borhidi Attila akadémikus (Pécsi
Tudományegyetem, TTK) a jövõ erdõi-
rõl és az erdõk jövõjérõl osztotta meg
gondolatait. Kiemelte az erdõknek a
hazai természetvédelmi területekben
betöltött jelentõségét, és ezen belül az
erdõrezervátum-program fontosságát,
az erdõk jelentõségét a biodiverzitás
megõrzésében. Foglalkozott az éghaj-
latváltozás erdõkre gyakorolt hatásával,
amely eredményeképpen behurcolt és
bevándorló növény- és állatfajok ko-
molyan megnehezíthetik a természetes
felújulást. A klímaváltozás miatt meg-
elõzési stratégiát kell kidolgozni, és
ennek részeként élõ génbankok megte-

remtésével, kell megkezdeni a célszerû
fafaj-cserék elõkészítését. Vizsgálni kell
az aszályokat jobban tûrõ keletbalkáni-
pontusi fajok alkalmazhatóságát, így pl.
a hamvas-, az olasz-, és a magyar tölgy,
a keleti gyertyán, a keleti bükk dombvi-
déki ökotípusa, a platán és a juharok
kelet-balkáni-pontusi (al)fajai telepíthe-
tõségét.

Dr. Borovics Attila (Erdészeti Tudo-
mányos Intézet fõigazgatója) dr. Mátyás
Csaba akadémikussal közös elõadásá-
ban számolt be a mindennapokban zaj-
ló evolúciós folyamatok jelentõségérõl.
Az erdei fák lényegesen nagyobb gene-
tikai változatossággal rendelkeznek,
mint más élõlénycsoportok. Ezt elõsegí-
ti, hogy párosodó képességük a szélbe-
porzás miatt rendkívül széles körû, több
nemzetségben (pl. tölgyeknél) jelentõs
a fajok közötti hibridizáció és ezért –
élettartamukhoz képest – aránylag
gyors az alkalmazkodásuk. Ugyanak-
kor vizsgálataik alapján megállapítható,
hogy a szélsõséges klimatikus helyzet-
ben lévõ populációk genetikai változa-
tossága, így alkalmazkodóképessége is,
beszûkült. Ez azt jelenti, hogy szaporí-
tóanyaguk optimális termõhelyekre
nem ajánlható. Emellett segíteni kell az
északi irányú migrációt, vagyis új, dél-
kelet európai származásokat kell kipró-
bálni. Át kell gondolnunk a jelenlegi
szaporítóanyag-gazdálkodási elõíráso-
kat, illetve az erdõmûvelési eljárásokat.  

Dr. Bartholy Judit egy. tanár (Eötvös
Lóránd Tudományegyetem, TTK), a klí-
maváltozással kapcsolatos legfrissebb
eredményekrõl számolt be. 2013 szep-
temberében az IPCC által kiadott 5. szá-

Változó környezet, alkalmazkodó erdõtakaró
Konferencia az Akadémián

Az MTA Agrártudományok Osztálya

Erdészeti Tudományos Bizottsága

„Változó környezet, alkalmazkodó

erdõtakaró” címen, 2013. novem-

ber 26-án, tudományos ülést tartott

a Magyar Tudományos Akadémia

székházának nagytermében.

Dr. Monika Konnert köszönti Mátyás Csaba
akadémikust



mú helyzetértékelõ jelentés az eddig is-
mert eredményeket erõsítette meg, vagy-
is nem felelnek meg a valóságnak azok
a hírek, hogy a melegedési trend leállt
volna. A globális átlaghõmérséklet az
elmúlt száz évben emelkedett és a leg-
melegebb évtized a 21. század elsõ év-
tizede volt, amit az antropogén eredetû
üvegházhatású gázok okoznak. A 21.
század végére a melegedés mértéke
meg fogja haladni a két fokot. A jelentés
kiemeli, hogy tovább nõ a szélsõséges
éghajlati események (pl. aszály, inten-
zív csapadékok) gyakorisága. A többlet-
energia nagy részét eddig az óceánok
nyelték el, így ezek felsõ rétege is jelen-
tõsen melegedett. A klímaváltozás hatá-
sára az északi sarkvidék tengeri jégtaka-
rójának kiterjedése csökkent, a déli sark-
vidéké nõtt.  

Dr. Bordács Sándor (NÉBIH Erdé-
szeti és Energetikai Szaporítóanyag-fe-
lügyeleti Osztály vez.) dr. Bach István-
nal, Gabnai Ernõvel és Pintér Beátával
közös elõadásában az erdészeti génme-
gõrzés és szaporítóanyag-gazdálkodás
jelenlegi jogi és szervezeti alapjait is-
mertette, kiemelve az erdészeti geneti-
kai erõforrások jelentõségét. Utóbbi té-
mában a FAO globális helyzetértékelõ
jelentés kiadására készül. Sajnos a ge-
netikai erõforrások nem szerepelnek
sem az Erdõtörvényben, sem a Nemze-
ti Erdõprogramban és nincs magyaror-
szági hivatalos erdészeti genetikai erõ-
forrás stratégia sem. Ugyanakkor – az
elõre jelzett klímaváltozásra is tekintet-
tel – a genetikai erõforrások figyelem-
bevétele elengedhetetlen az erdõgaz-
dálkodásban. 

A gödöllõi Szent István Egyetem kol-
lektívája dr. Jolánkai Márton pro-
fesszor elõadásában (társszerzõk: dr.
Tarnawa Ákos, Horváth Csaba, Kis Ju-
dit, dr. Kassai Katalin) a környezeti té-
nyezõknek, elsõsorban a klímának a
szántóföldi növénytermesztésre gyako-
rolt hatását mutatta be. Ismeretes, hogy

a termésmennyiség nagyban függ az
idõjárási és talajtényezõktõl, illetve a
megfelelõ technológia megválasztásá-
tól. A jelenlegi ismeretek alapján már
lehetõség van arra, hogy az egyes té-
nyezõk hatását függvény kapcsolatok-
kal jellemezzék, és elõre becsüljék, il-
letve ennek ismeretében a növényfajtát,
illetve a termesztéstechnológiát megvá-
lasszák. A bemutatott módszer a közös
agrár-döntéstámogató rendszer kidol-
gozásában lesz felhasználható.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
munkatársai dr. Führer Ernõ tud. tanács-
adó vezetésével (társszerzõk: Jagodics
Anikó, Csiha Imre, dr. Szabados Ildikó)
a klímának a fatermésre, illetve szerves-
anyag-képzésre gyakorolt hatását mu-
tatták be. Vizsgálataik alapján szoros
összefüggés van a fatermés és az erdé-
szeti szárazsági index (FAI) között. A
kedvezõbb FAI-értékek magasabb fa-
termést eredményeznek. A bükkös klí-
mában évente nagyobb mennyiségû

(3,45 t C/ha) szén kötõdik meg, mint a
gyertyános-tölgyes (3,16 t C/ha), illetve
a cseres–kocsánytalantölgyes (2,16–
2,72 t C / ha) klímában. Ugyanakkor
szárazabb klímában a földalatti bio-
massza mennyisége arányaiban na-
gyobb, mint a nedvesebb területeken. 

Dr. Rasztovics Ervin (társszerzõk: dr.
Berki Imre, dr. Mátyás Csaba – Nyugat-
magyarországi Egyetem, és dr. Koen
Kramer – Wageningen Egyetem, Hol-
landia) a szárazsági határon álló bükkö-
sök egészségi állapotát elemezték. Mo-
dellezték a bükkösök elõfordulását és
egészségi állapotát befolyásoló ténye-
zõket, illetve azok jövõbeni változását.
Vizsgálataik alapján megállapítható,
hogy a bükkösök egészségi állapota
nem lineárisan romlik az idõjárási té-
nyezõk hatására, hanem egy küszöbér-
ték felett (65-ös módosított Ellenberg-
aszályindex) drasztikus romlás, illetve
pusztulás következik be. 

Dr. Gálos Borbála (NymE), dr. Má-
tyás Csabával és dr. Daniela Jacobbal
(Climate Service Center, Hamburg, Né-
metország) tartott közös elõadásában az
erdõtelepítésnek, illetve a felszínborítás-
nak a klímaváltozásra gyakorolt hatását
mutatta be. Az elõrejelzések szerint Ma-
gyarországon a nyári csapadék mennyi-
sége 2071 és 2100 között kb. 24%-kal
lesz kevesebb, mint 1961 és 1990 között
volt. A változás az ország déli, délnyu-
gati részén lesz a legjelentõsebb (30%-
os csökkenés) és az északkeleti részen a
legkisebb (17%-os csökkenés). Vizsgál-
ták az erdõtelepítések csapadéknövelõ
hatásának jelentõségét. A potenciálisan
lehetséges, tervezett erdõtelepítés a csa-
padékcsökkenés mértékét csak minimá-
lis mértékben fogja mérsékelni. A mo-
dellek szerint még ha az ország egész
agrárterületét beerdõsítenénk is,  a csa-
padékcsökkenés csupán 18%-ra „mér-
séklõdne”. Vagyis még egy elméleti
drasztikus erdõsítési program sem mó-
dosítaná jelentõsen a klímaváltozás ha-
tását. 

Az elhangzott nemzetközi és hazai
elõadások felhívták a figyelmet arra,
hogy komolyan kell venni a felkészü-
lést a klímaváltozásra, mivel ez a hazai
erdõállományok erõteljes és rövid idõ
alatt bekövetkezõ átalakulását eredmé-
nyezheti. Ki kell dolgozni egy olyan fel-
készülési stratégiát, amely elõre jelzi az
egyes területeken és termõhelyeken
bekövetkezõ változásokat, az ezekhez
alkalmazkodó fafajválasztást, illetve er-
dõmûvelési eljárásokat. Az elmúlt évek-
ben ez a munka Mátyás Csaba akadémi-
kus irányításával megkezdõdött a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Erdõmér-
nöki Karán és az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézetben (AGRÁRKLÍMA prog-
ram), és Zala megyére, mint mintaterü-
letre vonatkozóan már eredményeket is
szolgáltat. Az egész országra vonatkozó
rendszer kialakítása további erõfeszíté-
seket igényel. Az eredmények azt mu-
tatják, hogy a helyi felkészülés szorgal-
mazása mellett nem halasztható az er-
dészet és a természetvédelem rendeleti
és törvényi szabályzásának részbeni új-
ragondolása sem, mivel a várható hatá-
sok az erdõállományok összetételét,
növedékét és egészségi állapotát nagy-
ban befolyásolni fogják. Ez szükségessé
teszi a jelenlegi fafaj- és természetvédel-
mi politika áttekintését, valamint az al-
kalmazott erdõmûvelési eljárások meg-
újítását. 

Dr. Bidló András, titkár
MTA Erdészeti Tudományos Bizottság

Fotó: Zétényi Zoltán – Forestpress
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Dr. Führer Ernõ

Dr. Bartholy Judit
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A 2013. november 15-én Lakiteleken
megrendezett Kutatói Napon huszone-
gyedik alkalommal gyûltek össze a szak-
emberek, a kutatók, valamint a téma
iránt elkötelezettek, hogy betekintést
nyerjenek a referenciaértékû gyakorla-
ti eredményeket felvonultató gazdálko-
dók és a szakmai kutatómûhelyek mun-
kájába.

Az egyesület története a hetvenes évek
közepéig vezethetõ vissza, amikor az al-
földi erdõgazdálkodók, az ágazati kutató-
intézetek (erdészeti és faipari), valamint a
soproni egyetem megalakították a Fenyõ
és az Akác Termesztési Rendszereket. A
jogszabályi változásokat követve a társu-
lás elnevezése az idõk során többször vál-
tozott. 1979-tõl – Alföldi Erdõkért Polgári
Jogi Társaság-ként, majd 1998-tól Alföldi
Erdõkért Egyesület néven folytatta tevé-
kenységét. Tagjaink: erdõgazdálkodók
(6 síkvidéki állami Zrt. és magángazdál-
kodók), az Erdészeti Tudományos Inté-
zet, valamint az oktatási intézmények, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sop-
ron), a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ
Iskola (Szeged), a Bedõ Albert Erdésze-
ti Szakképzõ Iskola és Kollégium (Ásott-
halom).

A gyakorlati szakemberek és kutatók
közös munkája során, 1993-ban érlelõ-
dött meg az igény, hogy a kutatási ered-
mények gyakorlatba átültetése érdeké-
ben, évente megszervezett, konferencián
– kutatói napon – kellene megosztani a
tudományos gondolataikat.

Az AEE és a KEFAG Kiskunsági Erdé-
szeti és Faipari Zrt. által közösen szerve-
zett rendezvényen a közel 80 résztvevõ
10 elõadást, és egy felkért hozzászólást
hallgathatott meg, valamint 13 posztert ta-
nulmányozhatott át.

Hasonlóan a korábbi évekhez, napja-
ink egyik kiemelt, és egyben legtöbb vitát
kiváltó témája, az „Õshonos fafajok szere-
pe az Alföld erdõgazdálkodásában” sze-
repelt vezérgondolatként.

Nem volt véletlen a témaválasztás, hi-
szen a síkvidéki erdõgazdálkodást alap-
jaiban érintõ, a szárazodó klímát elõre-
vetítõ modellek szerint az állományalko-
tó õshonos fafajaink elterjedési területei
jelentõsen megváltozhatnak. Ez az elõ-
rejelzés az alföldi határ termõhelyeket,
az azokon található fafajokat még érzé-
kenyebben érinti. Ezt a vészjóslónak is
nevezhetõ helyzetet Prof. dr. Mátyás
Csaba így fogalmazta meg: „az er-
désztársadalmat teljesen készületlenül

találja egy olyan törvényességi és társa-
dalmi környezetben, amely a gazdálko-
dótól a feltételezett eredeti állapot (a po-
tenciális vegetáció) helyreállítását, de
minimálisan az eddigi természetességi
állapot fenntartását várja el, csökkenõ
mértékû beavatkozás mellett.”

Mátyás akadémikus nyitó elõadásában
– „Az õshonosság fogalmával kapcsolatos
elvárások és kétségek” címmel – ezt a tár-
sadalmi felelõsséget, és az azonnali cse-
lekvés fontosságát hangsúlyozta, rávilá-
gítva ugyanakkor az õshonosság definíci-
ós problémáira is. Kiemelte, hogy a ter-
mõhely nem tekinthetõ állandónak, hi-
szen a termõhely ökológiai potenciálját
meghatározó egyik tényezõ, a klíma jelen
tudásunk szerint meglehetõsen nagy se-
bességgel változik, jelentõsek a klimati-
kus elmozdulások. 

A konferencia elõadói valamennyien e
központi gondolathoz kapcsolódóan mu-
tatták be a kutatási területeiket, szûkebb
és tágabb környezetüket.

A rendezvényt Sulyok Ferenc, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg,
majd azt követõen Sódar Pál, az AEE el-
nöke köszöntötte a résztvevõket.

Felföldi Zoltán, Lakitelek nagyközség
polgármestere, aki gyakorló erdõgazdál-
kodó is „A lakitelki erdõk leírása, különös
tekintettel az õshonosság tükrében” címû
elõadásában mutatta be a rendezvény
helyszínét adó községet, annak erdeit, az
erdõk múltját, jelenét, illetve kitekintést
tett néhány lehetséges jövõkép felé.

Farkas Andrea, a Klíma Klub elnöke
„A klímaváltozás társadalmi elfogadott-
sága” címmel tartott elõadásában a civil
összefogás erejérõl, és a környezeti tuda-
tosságunk mértékérõl beszélt.

Szabó Tibor József, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatóságának igazgatója „Erdészeti igaz-

gatás, törvényességi és társadalmi elvá-
rások az alföldi erdõgazdálkodásban”
címmel a jelenlegi jogi környezetrõl, az
abban felmerülõ gyakorlati ellentmon-
dásokról, a lehetséges megoldási lehetõ-
ségeirõl beszélt. 

Filotás Zoltán, Sipos Ferenc, Bolla
Bence és Hoksa Attila, a Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság szakemberei „A két
víz közének védett és Natura 2000 erdei a
változó környezeti viszonyok mellett”
címû elõadásukban szintén a cselekvés
fontosságára hívták fel a figyelmet. Kettõs
megfelelési kényszer jellemzi a termé-
szetvédelmi területek erdõgazdálkodását:
az õshonos fafajokkal történõ felújítások
sikeressége, és olykor sikertelensége a
klimatikus, hidrológiai viszonyok által de-
termináltan. Ugyanakkor az idegenho-
nos, invazív fafajokkal történõ erdõfelújí-
tások – bár kézenfekvõ megoldásnak tûn-
nek – a jelölõ élõhelyek sérülését hozhat-
ják magukkal. E két érdek összhangba ho-
zására javaslatok is születtek.

Tóth János és Kaulák Gergõ, a NYÍ-
RERDÕ Zrt. Fehérgyarmati Erdészetének
szakemberei „A Szatmár-Beregi kocsá-
nyos tölgyesek erdõgazdálkodási tapasz-
talatait” osztották meg a jelenlévõkkel.
Öröm volt hallani a mûködõ és széles
körben elfogadott elveken alapuló erdõ-
kezelési, gazdálkodási tapasztalatokról. 

Dr. Gácsi Zsolt, a Kiskunsági Erdõgaz-
da Kft. ügyvezetõje „Napjaink erdõtelepí-
tési tendenciáiról” tartott elõadásában ki-
emelte a telepítési kedv és erély csökke-
nését, annak okait, a fafajpolitikát, fafajvá-
lasztási érveket-ellenérveket. 

Dr. Keserû Zsolt és dr. Rédei Károly, az
Erdészeti Tudományos Intézetbõl ígére-
tes klónkísérlet eredményeirõl adott szá-
mot a „Fehérnyár klónok teljesítményvizs-
gálata alföldi száraz, homoki termõhe-
lyen” címmel tartott elõadásában.

Az Alföldi Erdõkért Egyesület Kutatói Napja



Benke Attila, Cseke Klára és dr. Boro-
vics Attila, az Erdészeti Tudományos Inté-
zettõl az „Õshonos nyárfajok genetikai
változatossága a Dunántúlon” címmel
tartott elõadásában a fennmaradt fehér
nyár és rezgõ nyár, valamint a két faj ter-
mészetes hibridje, a szürke nyár termé-
szetes populációk genetikai változatossá-
gának megismerése és feldolgozásának
módszereire tértek ki.

Ficzere András, a KÖTI-VIZIG vízügyi
fõerdésze a „Szolnoki árapasztó csator-
nában végzett beavatkozások árvízre
gyakorolt hatásai” címmel tartott elõ-
adást. Érdekes számadatokkal szolgált a
különbözõ „simasági együtthatóval” jelle-
mezhetõ vegetációk vízhozam-mérési
eredményeirõl. Megtudtuk, hogy fiatal
sorközápolt nagy sortávolságú (4 m), il-
letve középkorú nemesnyáras erdõállo-
mány esetén kedvezõ áramlási viszonyok
alakultak ki. Ugyanakkor a gyep – bár a
lágy szárú növényzet magassága júniusra
elérheti a 1-1,5 m-t – áramlási szempont-

ból elõnyös, mert növényzete elhajlik ár-
víz idején, azonban e tulajdonság megõr-
zése rendszeres karbantartást igényel, kü-
lönben az invazív fa- és cserjefélék gyor-
san megtelepednek rajta s hirtelen leront-
ják az amúgy kedvezõ hatást.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke fel-
kért hozzászólásában méltatta a Kuta-
tói Nap összeállított programját. Ki-
emelte, hogy az ágazat valamennyi
érintettje jelen volt, a gazdálkodóktól a
felügyeleten át a környezetvédelem, a
vízügy, a kutatás területéig, és nem
utolsósorban a civil szektor, mint a gaz-
dálkodás eredményeinek elsõdleges
megrendelõje.

Szerettük volna a Vidékfejlesztési
Minisztérium illetékes fõosztályainak
állásfoglalását is hallani, de nem sike-
rült idõpontot egyeztetni! 2014-ben
folytatni kívánjuk a párbeszédet a témá-
ban, kiemelten az akác és a nemesnyár
fafajok területfoglalása, jelentõsége
kapcsán.

Az egyesület jogelõdje által 1994-ben
alapított, és elsõ ízben 1995-ben átadott
Alföldi Erdõkért Emlékérem kitüntetést,
és adományozási hagyományait az AEE
tovább kívánta ápolni, biztosítva a kima-
gasló munkát végzõ szakemberek erköl-
csi elismerését. Az „Alföldi Erdõkért
Emlékérem”-mel az egyesület azokat a
személyeket tünteti ki évrõl évre, akik az
alföldi erdõgazdálkodás terén kiemelke-
dõ munkát végeztek és jelentõs mérték-
ben hozzájárultak az AEE eredményes
mûködéséhez.

Ennek szellemében 2013-ban emlék-
érmet adományoztunk Prof. Dr. Mátyás
Csaba akadémikusnak; Sári Zsolt László
kereskedelmi és marketing irodavezetõ-
nek, NYÍRERDÕ Zrt.; Fekete György Béla
erdészeti igazgatónak, NYÍRERDÕ Zrt.;
Luzsi Józsefnek, a MEGOSZ elnökének.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulá-
lunk!

Kép és szöveg: Lipák László
AEE titkár
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Megkapta a mûszaki használatba
vételi engedélyt a SEFAG Zrt. Csur-
gói Faipari Gyáregységében létesí-
tett új, fedett tárolószín. A 770
négyzetméteres alapterületû tárolót
a vállalat 30 millió forint saját for-
rásból valósította meg. E beruházás-
sal a gyár fejlesztései az utóbbi tíz
évben meghaladták az egymilliárd
forintos szintet.

Az ünnepélyes átadó keretében Bar-
kóczi István vezérigazgató elmondta,
hogy a SEFAG Zrt. mindig elkötelezett
volt amellett, hogy a faanyagot hozzá-
adott értékkel vigye piacra, ezért folya-
matos fejlesztéseket valósított meg a
csurgói gyárban. A fejlesztési folyama-
tok egyik eleme a legutóbb átadott csar-
nok is. 

A gazdasági válság hatására beszû-
kült piac okozta kihívásra termékvál-
tással és fejlesztésekkel felelt a cég. Az
elmúlt évben pályázati forrásból egy
horizontális fûrészt állítottak munkába
a legkorszerûbb termékek elõállítására,
valamint hosszúsági, illetve szélességi
optimalizálót, targoncákat szereztek
be, transzportõröket újítottak meg. Jö-
võre tervezik egy rönk-kérgezõ gép be-
szerzését és egy, a telepi anyagmozga-
tást megkönnyítõ tehergépjármû vásár-
lását. A jelenlegi és a várható megren-
delések lehetõvé teszik, hogy az üzem
jelentõs árbevétel eredményeként a jö-

võ évben, további fejlesztéseket ala-
pozhat meg. 

A cég bízik benne, hogy ennek a vál-
ságnak lassan vége van – a faipari meg-
rendelések egyértelmûen ezt jelzik – és
ezekkel a fejlesztésekkel azokat az igé-
nyeket is ki tudják elégíteni, amelyek a
válságot követõen fognak felmerülni. 

Az üzem Csurgó számára is fontos,
hiszen a város legnagyobb foglalkozta-
tója és adófizetõje. A stabil mûködés-
nek köszönhetõen bizakodva tekinte-
nek a jövõbe, hiszen a fejlesztésekkel
megtarthatják a foglalkoztatás jelenlegi
szintjét, illetve esetleg bõvíteni is
tudnak.

Jelen volt az átadáson a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. Agrár és Turisztikai
Befektetési Fõigazgatóság ügyvezetõ
igazgatója is. Dr. Jung László kiemelte,
hogy a bank, a tulajdonosi jog gyakor-
lójaként, alapvetõ feladatának tekinti,
hogy mind a huszonkét állami erdõgaz-
daságában olyan fejlesztéseket hajtsa-

nak végre, melyek stabilizálják a társa-
ságokat. Megjegyezte, hogy az erdész
munkája akkor teljesedik be, amikor a
faanyag végsõ felhasználásra kerül, pél-
dául bútor, vagy építõanyag születik.
Példaértékû és iránymutató szemlélet-
nek tartja, amikor mindez egy kézben
van, és koncepció mentén épül fel a
rendszer, mint a SEFAG Zrt. innovációi
esetében. Az üzem minden egyes szeg-
letében újszerû technológiai megoldá-
sokkal találkozhat az odalátogató, a
késztermékek esetében pedig láthatóan
átgondolt fejlesztésekrõl van szó.

Szászfalvi László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje beszé-
dében kihangsúlyozta, hogy az egykor
lényegesen magasabb foglalkoztatási
mutatókkal bíró gyárnak a jelenben is
kimagasló a fejlõdési potenciálja. Cél-
ként fogalmazta meg a foglalkoztatási
létszám bõvítését. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a gyárban mindig történt va-
lamilyen fejlesztés annak ellenére, hogy
a válság valóban óriási kihívásokelé
állította. Fontos megjegyezni, hogy a
csurgói gyár stabil foglalkoztató a tér-
ségben. Megköszönte a SEFAG Zrt. ve-
zetésének, hogy a legnehezebb idõk-
ben is – az önkormányzattal összefogva
– mindent megtettek annak érdekében,
hogy meg tudják õrizni ennek az üzem-
nek a múltját, tradícióit, értékeit, lehetõ-
ségeit és ezzel a munkahelyeket is.

Szöveg és kép: Detrich Miklós

Beruházás, innováció a gazdasági kihívásokkal szemben
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Mezei juhar
(Acer campestre)

Termése összenyomott szárnyas termés,
majdnem félkör alakú, összenyomott
magházzal, lefelé nézõ szárnyakkal, vas-
tag köldökzsinóron függõ, összenyo-
mott magvakkal. Virágzatai felállóak. Le-
velei simák, egymással szembenállóak,
hosszú vörös nyélen ülõk. Rendszerint
öt, néha három tompa karéllyal, melyek
közül az oldalsók öblösen kiszélesedõk.
Kérge sávosan felrepedezõ.

A mezei juhar lombhullató fa, több-
nyire nagy, széles, kerek lombkoronával.
Leggyakrabban és legtöbbször azonban
csak magas cserjévé nõ, ritkás ágazattal,
melyek csúcsán többnyire moha telep-
szik meg. Az alacsony fekvésû, sík vidé-
kek fája, de elõfordul a magasabb he-
gyek elõhegyein is. A túl száraz, vagy túl
nedves talajt, a sívó homokot és a lápos
területeket azonban kerüli. Legjobban te-
nyészik az alacsony, sík vidékeken és az
alacsonyabb hegyekben. Szereti a védett
nyugati vagy északi fekvést, az árnyékos,

mély talajt, a nyirkos, szemcsés szerkeze-
tû, agyagos, televényes talajt. Ilyen he-
lyen 80–100 év alatt 30–40 láb magas fá-
vá nõ és eléri a 8–16 hüvelyk mellmagas-
sági átmérõt, vagy még annál is többet.

Mint bokor is megnõ 16–20 láb ma-
gasra, és a bokor fõ ágai alul elérhetik a
fél lábnyi vastagságot. A mezei juhar elé-
ri a kétszáz éves életkort is. Oldalgyöke-
rei olykor másfél láb mélyen hatolnak a
talajba, és négy láb sugarú körben ter-
jednek szét. Ha fává nõ, törzse 10–15 láb
magasságot ér el. Nagy, széles koronája
mindig gömb alakú. Letörött ágai helyén
a sebbõl tejszerû nedv folyik.

Sárgásvörös kérge a fiatal hajtáso-
kon és a vékonyabb ágakon 5–6 élû,
úgyhogy majdnem szárnyaltnak lát-
szik. A kéreg szivacsos, paraszerû. A
fiatal ágakon és fiatal törzseken rozs-
daszürke színû, kissé repedezett és
gömbölyû csomók által ízekre tagolt.
Kérge idõs korban piszkosbarna színû
és keresztben-hosszában pikkelyesen
leválik.

Május közepén lombosodik. Levelei
kicsiny, barna, tojásdad alakú, tompa he-
gyû rügyekbõl bújnak elõ. A rügyeket
zöld szélû, fehéren molyhos pikkelyek
fedik. A levelek két hüvelyk hosszúak,
vörös színûek, vékony, szõrös nyélen ül-
nek. Rendszerint öt, néha három karélyo-
sak, öblösen hasogatottak, tompa hegy-
ben végzõdõek. A levelek merevek, szé-
lük sima, de szõrös. A levéllemez felsõ ol-
dala sötétzöld, alsó oldala világoszöld, öt
fõérrel. A levelek tejnedvet tartalmaznak.
A legfelsõ fiatal levelek rendszerint bar-
náspiros színûek. Õsszel, október elején
a levelek megsárgulnak, elhervadnak és
nemsokára lehullanak.

A mezei juhar hol mint hímnõs nö-
vény jelenik meg, amikor vagy teljesen
hímnõs, vagy csak hím nemû; a hímnõs
virágok nem ritkán terméketlen porto-
kokat viselnek. Máskor meg a hímnõs
virágú fákon, hímnõs dichogámia jele-
nik meg.

Virágjai kilombosodás után, május vé-
gén jelennek meg. A virágok hosszú,
gyapjas kocsányokon, felálló bugákban
nõnek, tövükben kicsiny, tojásdad alakú
melléklevelekkel. A virágok kicsinyek,
zöldessárgák. A hímnõs virágoknak fel-
sõállású magháza van. A virágokból,
megtermékenyítés után, közös nyélen
ülõ, 2–3 összenõtt, szárnyas termés fejlõ-

dik. A termések magháza majdnem fél-
kör alakú, összenyomott, egyrekeszes. A
szárnyak pirosabbak, rövidebbek és kes-
kenyebbek, mint a többi juharnál; egye-
nesen szétállóak, a magházban vese ala-
kú, bordázott, összenyomott mag találha-
tó. A mag vastag köldökzsinóron függ.

Október közepén a termésszárnyak
sárgáspiros színt öltenek, és a bennük
levõ mag megérik. Az összenõtt szár-
nyas termések úgy válnak szét, hogy
azok mindegyike külön rövid kocsá-
nyon ül, ezek válnak széjjel. A termések
azonban nem hullanak le november-
ben, hanem a következõ tavaszig az
ágakon maradnak, amikor aztán a szár-
nyak segítségével 60–80 láb távolságra
is elrepülnek az anyatörzstõl. A mag-
vak, ha megfelelõ talajra jutnak, kicsí-
ráznak. De csak az a néhány mag kel ki
a következõ tavasszal, amelyik, a zömé-
tõl eltérõen, még õsszel lehullott. Mert a
nagyobb rész – mint mondottuk – csak
tavasszal hullik le és ezek a magvak
csak a rákövetkezõ év tavaszán, május-
ban csíráznak ki. A magvak két kicsiny,
zöldesbe vagy kékesbe játszó, keskeny,
hegyes sziklevéllel bújnak ki a földbõl.
A barnáspiros csemeték lassan nõnek,
és ha nincsenek zárt állásban, nagyon
ágas-bogasak lesznek.

A fiatal fák 25 éves korukra válnak
termõre.

A fiatal fákat 10. életévükig sikerrel
lehet átültetni. Ha törzsüket 40. életé-

A mezei juhar kétszáz évvel
ezelõtti tananyagban

www.azevfaja.hu

Mint ismeretes, Selmecbányán az
Erdészeti Tanintézetben 1809-ben
megindított erdészeti felsõoktatás
elsõ tanára Heinrich David Wilckens
volt. Elõadásai alapján 1814–15-ben
Nedeczei Nedeczky Ferencz akkori
hallgató német nyelven, Erdészettan
címen, ötkötetes kéziratot állított
össze, amelyet 1973-ban Zakar Já-
nos, az Erdészeti és Faipari Egyetem
könyvtárának munkatársa lefordított.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar Növénytani és Termé-
szetvédelmi Intézete gondozásában
napjainkban kiadásra került az elsõ
két kötet, amely a növénytani része-
ket tartalmazza. A második kötete „Az
erdészeti növények ismerete” címet
viseli, melyben 48 fás szárú növényfaj
ismertetését találjuk, köztük a mezei
juharét is. Az alábbi írás jól példázza,
hogy kétszáz évvel ezelõtt mennyi is-
meret gyûlt össze a fás szárú növé-
nyekrõl, s mit kellett akkor elsajátíta-
nia egy hallgatónak. Az ismertetés
szakmai korrekción nem esett át,
benne terminológiai hibák is megma-
radtak.



vük elõtt a talaj fölött levágjuk, jól sar-
jadzanak, a sarjak gyorsan nõnek, kü-
lönösen az elsõ 10–15 esztendõben. De
az ilyen sarjakból nõtt fák soha nem
nõnek olyan magasra, mint a magról
keltek. A sarjak száma azonban olyan

nagy, mint a hegyi juharnál vagy a ko-
rai juharnál.

Fája fehér, néha sárgásfehér. Idõsebb
korban, különösen a gyökér fája, barna-
színû és szépen erezett. Fája nehéz, ke-
mény, szilárd, nagyon szívós. Rostjai
hosszúak, finomak. Gesztje feketés színû,
fiatal korában a bél széles. A mezei juhar
idõsebb korban a gesztkorhadásnak esik
áldozatul vagy elsorvad. Sorvadáskor az
ágakat teljesen ellepik a zuzmók.

A mezei juhart növekedésében a ki-
növések, daganatok és torz képzõdmé-
nyek nagyon hátráltatják. Erõs cserebo-
gár-rajzás idején lombját a bogarak tel-
jesen lerágják. Levelei a levéltetûk szú-
rása folytán gyakran bibircsesek. A vas-
tag törzsek fájából szép rajzolatú desz-
kák készülnek, amit az asztalosok szí-
vesen használnak fel.

A mezei juhar fája jól felveszi a külön-
féle pácokat, melyek révén nagyon tet-
szetõs színeket nyerünk. Fáját a kerék-
gyártók kerékabroncsok gyártására, to-
vábbá különféle állványokhoz és faedé-
nyek készítéséhez használják fel. Az esz-
tergályosok és fegyveragy-készítõk, szin-

tén nagyon keresik. Az esztergályosok
igen szép tubákos szelencéket, a fegyver-
agy-készítõk pedig finom, bár kissé ne-
héz, fegyver- és pisztolyagyakat készíte-
nek belõle. A fiatal, vékony hajtásokból
pedig fegyvertöltõvesszõk készülnek. A
20–30 éves, szívós ágakból fonott ostor-
nyelet gyártanak. A fafaragók különösen
gyökerének fáját értékelik, amelybõl
rendkívül szép rajzolatú pipákat farag-
nak. A mezei juharból azonkívül kasza-
nyelek és kalapácsnyelek, továbbá ma-
lomkerék-tengelyek és más egyéb hasz-
nálati tárgyak készülnek, így többek közt
pipaszárak is. Tüzelõfának is jó, a belõle
égetett faszén sem rossz.

A fa törzse édes nedvet tartalmaz,
amit a törzs megcsapolásával nyernek,
és amibõl cukrot lehet fõzni. Levelei,
meleg idõjárás esetén, ízletes, a manná-
ra emlékeztetõ nedvet izzadnak ki. Vi-
rágját a méhek szívesen látogatják. A
mezei juhar sûrû sövények létesítésére
is alkalmas, mert a nyírást jól bírja, és a
lenyírt hajtások és levelek a szarvasmar-
hának jó takarmányul szolgálnak.

Közzéteszi: Dr. Bartha Dénes
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2013 decemberében látott napvilágot A
Balaton és a Bakony-vidék természet-
rajzának kutatói és ismertetõi – Termé-
szetkutatók kislexikona a XVI. század-
tól napjainkig címû mû (szerk. Bauer
N., Ilosvay Gy. & Kenyeres Z.; kiadó:
Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest; 308 oldal). 

A tematikus kötettel a szerkesztõk
nemcsak hazánk egyik legismertebb és
leglátogatottabb térségének bemutatásá-
hoz, de az elmúlt évtizedekben kissé hát-
térbe szorult tudománytörténet gondozá-
sához is nagymértékben hozzájárultak. A
szerkesztõi munka célkitûzése a térség
megismerésében és megismertetésében
szerepet játszó geológusok, biológusok,
erdészek, orvosok, mûvészek, idegenfor-
galmi és egyéb szakemberek alapvetõ
életrajzi adatainak összegyûjtése és a Ba-
laton–Bakony térségéhez kötõdõ tevé-
kenységük summás áttekintése volt. Az
eredmény egy 1710 személy szócikkét
tartalmazó kislexikon lett, a terület termé-
szetrajzának elsõ leíróitól a kortárs sza-
kemberek bemutatásáig. A szócikkek lé-
nyegre törõk, tömörek: a születési és ha-
lálozási adatok mellett a szakterület, a
legfontosabb munkahelyek, a fõ kutatási

területek, valamint a Balaton- és Ba-
kony-vidék térségéhez kapcsolódó
legfontosabb eredmények kaptak he-
lyet a könyvben. A kötetben minden
olyan személy megtalálható, aki pub-
likációval, vagy más, kézzelfogható
és felkutatható eredménnyel hozzá-
járult a tájat leképezõ változatos ter-
mészeti adottságok megismerésé-
hez, vagy az ahhoz kapcsolódó kul-
tusz megteremtéséhez. A könyv va-
lamivel bõvebben szól azon sze-
mélyekrõl, akik a Bakony-vidék-
kel vagy a Balatonnal érzelmi ala-
pon is szorosabb kapcsolatban
álltak és emiatt hosszabb idõt,
adott esetben egész életmûvüket
a térségnek szentelték. 

A kötet adatgyûjteményként
is jelentõs értéket képvisel. Eh-
hez fogható regionális kutatói adatbázis
egyedülállónak számít nem csak hazai,
de nemzetközi összevetésben is.

A kiadvány alapmunka lehet a térség
tevékeny kutatói, természettudományok-
kal foglalkozó szakemberei, oktatói, a tu-
dománytörténet mûvelõi, vagy a táj és an-
nak megismerési folyamata iránt érdeklõ-
dõk számára egyaránt. Ezen túl, az elõdök

és kor-
társak legfontosabb eredmé-
nyeinek kiemelésével a leendõ kutatók
témaválasztásában, kérdésfelvetéseiben is
komoly segítséget nyújthat.

A kötet a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum Ludovika téri kiállítási
épületében érhetõ el.

Bauer Norbert

A BALATON ÉS A BAKONY-VIDÉK
TERMÉSZETKUTATÓINAK KISLEXIKONA
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Napjainkban egyre gyakrabban hallunk
a lakott területen megjelenõ vaddal
kapcsolatos problémákkal és az ezek-
hez kapcsolódó konfliktusokkal.

A téma immár napi szinten jelen van
a médiában és sajnos egyre gyakoribb
eset, hogy a lakott területen bekövet-
kezett vad által okozott károkat a
szomszédos vadászatra jogosult-
tal kívánja megtéríttetni egy-egy
károsult, és ennek érdekében
nem ritkán akár jogi útra is tere-
li az ügyét.

Az országos szinten is egyre
fokozódó probléma súlyát szak-
mánk felismerte, így egyre gyak-
rabban hallani arról, hogy a bel-
területi károk kezelésére speciá-
lis jogi szabályozást kell alkotni.

A jogi környezet megváltoztatá-
sa alap esetben is évekbe telhet és
a megváltozott jogszabályok sem
biztos, hogy teljes mértékben szakmánk
elképzeléseit, illetve véleményét fogják
tükrözni, a jogalkalmazás szélsõséges
eseteirõl nem is beszélve.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. Budapesti Er-
dészete a budai hegyvidék fõvárosunk-
hoz legközelebb esõ vadászatra jogo-
sultjaként, az elmúlt években több száz
ilyen esettel foglalkozott. A panaszosok
leggyakrabban érzelmileg felfokozottan
(dühösen, mert anyagi kárt okozott a
vaddisznó a kertjében, vagy félelemtõl
reszketve) keresik az illetékest, akitõl a
megoldást várják, lehetõleg azonnal.
Akinek volt „szerencséje” ilyen bejelen-
tõvel beszélnie az tudja, hogy egy-egy

beszélgetés alkalmával milyen nehéz
megértetni magunkat, a higgadtságunk
megõrzésérõl nem is beszélve.

A sok éves tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az ilyen esetekben a legfonto-
sabb a higgadt, érthetõ és következetes
kommunikáció, ami az általában feszül-
tebb légkörben cseppet sem egyszerû

feladat. Amennyiben sikerül a pana-
szossal megértetni a helyzet kialakulá-
sának okait, akkor az esetek csupán 1-
2%-a keresi tovább igazát jogi úton.

Ezeknek a feladatoknak a kezelése
óriási többletmunkát ró a vadászati szak-
emberekre, ezért fontos, hogy a lehetõ
legtöbb kommunikációs csatornát fel-
használjuk az információk megosztására.

Ebben lehetnek segítségünkre pél-
dául a helyi újságok, ahol alapvetõ
tudnivalókkal láthatjuk el az érintette-
ket. Ez egyébként a jogi útra terelt ese-
tek során is jó pont lehet a vadászatra
jogosult szempontjából, mivel ezzel bi-
zonyíthatja, hogy idõben felhívta a la-

kosság figyelmét a lehetséges problé-
mára. 

Másik lehetséges eszköz az internet
használata. Amennyiben a vadászatra
jogosult rendelkezik web-felülettel, ak-
kor azon elhelyezheti az alapvetõ infor-
mációkat tartalmazó anyagot, vagy már
meglévõ, a témával foglalkozó oldalt

ajánl az érdeklõdõ figyelmébe.
Így a telefonos bejelentések al-
kalmával nem kell újra és újra el-
mondani mindent, hanem meg-
kérhetjük a bejelentõt, hogy ke-
resse fel honlapunkat, webolda-
lunkat és ott választ talál a kérdé-
seire. Amennyiben mégis telefo-
non vagyunk kénytelenek kom-
munikálni, mindenképp hangsú-
lyozzuk ki, hogy a vadászatra jo-
gosult a tevékenységét a vadgaz-
dálkodás eszközeivel, a vadásza-
ti törvény alapján, a mûködési te-

rületén mint vadászterületen végzi. La-
kott területen nincsen illetékességünk
eljárni, azonban a mûködési területün-
kön számos vadgazdálkodási tevékeny-
séget végzünk a probléma megoldása
érdekében, pl.: etetés, itatás, dagonya-
fenntartás, létszám-apasztás stb. Érde-
mes megemlíteni, hogy az önkormány-
zat és a lakosság milyen lépéseket tehet
a probléma megszüntetése érdekében.
Mindannyiunknak fontos, hogy a szak-
mánk kommunikációja egységes és ha-
tékony legyen!

Rácz Károly
erdészetvezetõ-helyettes

Pilisi Parkerdõ Zrt., Budapesti Erdészet 

ERDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓ

A belterületi vadkárokkal kapcsolatos
kommunikációról

12. Nemzetközi erdészeti és

erdészettechnikai szakvásár 
2014. július 16-20. között rendezik meg Münchenben a következõ INTERFORST szakvásárt, 1970 óta immár a tizenkettediket. A nemzetkö-
zileg magas szinten jegyzett kiállítás az erdész szakemberek fontos találkozóhelye, ahol mindaz látható, ami fontos és új ebben a szakmá-
ban. A látogatókat érdekes fórumok, külön bemutatók is várják. Kiemelt program a „Grüne Couch”, mely az ipar, a tudomány és a politika pár-
beszédének rendezvénye. 

Az említett eseményeken túl értékes szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására is lehetõség nyílik a magyar erdészeti szakemberek
számára. A négy évvel korábban megrendezett Interforst 2010 vásárra 24 országból 413 kiállító jött el. Kínálatukra 80 országból közel 50 ezer
látogató volt kíváncsi. Az idei kiállítás fõbb témakörei: erdõtelepítés, erdõvédelem, fakitermelés, farönk-tárolás, az erdei út karbantartása, a
szállítás speciális jármûvei, a fából nyerhetõ energia hasznosítása, az erdõk megõrzése, földmérések, munkavédelem és használt gépek.

Az INTERFORST 2014 szakvásárra elõvételben a világhálón keresztül, a szakvásár hivatalos honlapján lehet jegyet rendelni. Csak az eb-
ben a formában rendelt jegy ára kedvezményes. Minden online megrendelt belépõjegyet bankkártyával lehet kifizetni. Az e-mailben megkül-
dött jegyet (Print@homeTicket) kinyomtatva kell Münchenbe vinni a vásárlátogatóknak, amivel elkerülhetõ a felesleges és kényelmetlen sor-
banállás is. További információ és online jegyrendelés: www.interforst.com., www.munchenivasar.hu.

Az Erdészeti Lapok az INTERFORST 2014 szakkiállítás kiemelt hazai szakmai médiaképviselõje.

2014
2014

Vaddisznók Salgótarján utcáin. Fotó: Komka Péter/MTI



Az ÚMVP Monitoring Bizottsága 2013.
december 11-én ülésezett. Ennek kereté-
ben megvitatták és elfogadták a program-
módosítási javaslatokat, a tervezett forrás-
átcsoportosításokat. Ezek között a II. ten-
gelyben erdészeti jogcímeket is érintõ ha-
tározatok születtek az alábbiak szerint:

– A mezõgazdasági területek elsõ er-
dõsítése intézkedés terhére 6,8 millió eu-
rót a kedvezõtlen adottságú területek
támogatására, 17,1 millió eurót a Natura
2000 kifizetések mezõgazdasági terüle-
tekre és 17,1 millió eurót az állatjóléti in-
tézkedések kifizetésre csoportosítottak át.

– A nem mezõgazdasági területek el-
sõ erdõsítése intézkedésrõl 1,9 millió
eurót a kedvezõtlen adottságú területek
támogatására irányítottak át. 

– Az erdõ-környezetvédelmi kifizeté-
sek terhére pedig 3,5 millió eurót a ked-
vezõtlen adottságú területekre, vala-
mint 3,4 millió eurót az Erdõ-Natura és
ugyancsak 3,4 millió eurót az erdészeti
potenciál helyreállítása és megelõzõ in-
tézkedések bevezetésére csoportosítot-
tak át. 

A javaslatok kialakításánál a Monito-
ring Bizottság figyelembe vette az Erdé-
szeti Albizottság erdészeti intézkedések-
rõl hozott forrás-átcsoportosításokra
vonatkozó, írásbeli eljárás keretében
megfogalmazott következõ elveit:

1. Az erdészeti jogcímeken meglévõ
forrásokat mindenekelõtt az e jogcí-
mekre beérkezõ és a támogatási/jogo-
sultsági feltételeknek megfelelõ kérel-
mekben foglalt igények teljes körû ki-
elégítésére kell fordítani. 

2. Ha az 1. pont szerint becsült for-
ráslekötés nyomán a rendelkezésre álló
keret nem kerül teljes mértékben fel-
használásra valamely erdészeti jogcí-
men, az így keletkezõ becsült marad-
ványt elsõsorban olyan erdészeti támo-
gatási jogcímre kell átcsoportosítani,
amelyen a most rendelkezésre álló for-
rás alapján valószínûsíthetõ, hogy for-
ráshiány alakulhat ki. 

3. Az erdészeti támogatási jogcímek-
rõl csak azt a maradvány forrást lehet
más, nem erdészeti jogcímekre átcso-
portosítani, amely az 1. és 2. pontban
foglaltak betartását követõen keletkezik. 

Bár az írásbeli eljárás néhány szavazat
híján nem volt sikeres, a beérkezett vála-
szok a fenti elveket több mint 90 %-ban
megerõsítették, azokat támogatták. 

A Monitoring Bizottság ülésén fel-
szólalt az Erdészeti Albizottság elnöke
és az egyes erdészeti jogcímeken a je-

len költségvetési idõszak végére fenn-
maradó forrásokkal kapcsolatban a kö-
vetkezõkrõl számolt be.

Mindenekelõtt leszögezte, a kiala-
kult helyzet megértéséhez ismernünk
kell, hogy milyen hátrányokat kellett el-
szenvedni az erdészeti jogcímeknek a
2007-2013 közötti idõszak során:

1. A jelenlegi ciklus elsõ három-négy
évében, 2007–2009. között a már koráb-
ban is mûködõ erdõtelepítési jogcímen
kívül szinte egyetlen  erdészeti jogcímet
sem indítottak meg, alig történt ebben
az ágazatban elõrelépés. Nem kétséges,
hogy más, nagyobb jelentõségû, volu-
menû jogcímekre is kellett az erõket
koncentrálni, de hogy szinte semmilyen
elõrehaladás nem volt, az elfogadhatat-
lan. Így az erdészeti jogcímek ténylege-
sen csak a költségvetési idõszak máso-
dik felében nyílhattak meg. 

2. A notifikáció is jelentõs hátrányokat
okozó tényezõ volt, ami azért sújtotta az
erdészetet, mert nincs jelenleg uniós
szinten elfogadott erdészeti politika. A
költségvetési idõszak második felében
ezért több ilyen fájdalmas, sokszor félé-
vet meghaladóan elhúzódó eljárást kel-
lett elszenvedni az erdõs jogcímeknek.
Ezekben az idõszakokban az érintett jog-
címeken a kérelembírálatokat felfüg-
gesztették, gyakorlatilag hibernálták. En-
nek nem volt megfelelõ kommunikáció-
ja, a napi gondokkal küszködõ kis erdõ-
gazdálkodóknak pedig véglegesen elvet-
te a kedvét a további pályázástól.

3. Voltak ugyanakkor olyan világgaz-
dasági változások is, amelyek kedvezõt-
lenül hatottak egyes erdészeti jogcímek-
re. Ilyen volt az erdõtelepítési kedvet je-
lentõsen megnyirbáló mezõgazdasági
terményár-növekedés, ami sok korábbi
erdõtelepítõt inkább a meglévõ területek
agrárhasznosítására ösztönzött. Ehhez
jött még, hogy idõközben a hazai mezõ-
gazdasági területalapú támogatások
szintje beérte az uniós szintet, megköze-
lítve az erdõtelepítések záros ideig kap-
ható jövedelempótló támogatásának
mértékét, ami szintén a mezõgazdasági
termelésre való hajlandóságot növelte.
Ezek a hatások azonban csak a költség-
vetési idõszak utolsó éveiben jelentkez-
tek kézzelfoghatóan.

4. Végezetül pedig nem lehet elhall-
gatni az ágazat saját hibáit sem ebben a
történetben. Az erdészeti jogcímek egy
részénél jelentõsen alulbecsültek voltak
az egységárak, vagy uniós nyomásra
erõsen csökkentették azokat (lásd erdõ-

telepítés). Az erdõk természetvédelmi
funkcióival kapcsolatos jogcímek jelen-
tõs része pedig teljesíthetetlenül bonyo-
lultra sikeredett (lásd erdõ környezetvé-
delmi támogatások). A gazdálkodó pe-
dig nem vesz igénybe olyan támogatást,
ami nem éri meg neki, nem teljesíthetõ,
életidegen és aminek az adminisztráció-
ja kivárhatatlanul lassú, az ellenõrzése
viszont példátlanul túlzó és kíméletlenül
számonkéri azt, ami egyébként betart-
hatatlan. Ezen alapvetõen változtatnunk
kell a következõ ciklusban.

Ha az elmondottak fényében néz-
zük az erdészet teljesítményét, vagyis
az erdészeti jogcímek várhatóan mint-
egy 80 %-os forrásfelhasználását, akkor
azt kell mondanunk, hogy a sok hátrál-
tató tényezõ ellenére jól teljesítettünk.
Ezt bizonyítja az is, hogy nemzetközi
összehasonlításban Magyarország az
élbolyban végzett, hiszen az erdészeti
jogcímek uniós felhasználásának átla-
gát, amely ismereteink szerint jelenleg
még alig éri el az 50 %-ot, messze felül-
múltuk.

A következtetéseket, tanulságokat
azonban le kell vonni. Egyszerû, áttekint-
hetõ, a valós élethez, a mindennapi gya-
korlathoz igazodó jogcímek kellenek,
mint például az Erdõ Natura támogatás és
ehhez egy kiszámítható, erdõgazdálko-
dó-barát adminisztráció is szükséges. Tu-
domásul kell venni, hogy az unió elvárá-
sait az utolsó betûig teljesíteni kell, de
csak annyit és egy jottányival sem többet. 

Az új 2014–20-as vidékfejlesztési
rendeletbõl egyértelmûen az tûnik ki,
hogy az Európai Bizottság egyre fogé-
konyabb az erdészeti támogatásokra,
érti az erdészet speciális helyzetét, hi-
szen nagyon sok apró, de rendkívül
fontos változtatást láthatunk. Sok eset-
ben a jogosultak és a támogatott tevé-
kenységek köre is jelentõsen és fõleg
életszerûen bõvült! Ezt a figyelmet kü-
lön is köszönjük! 

Amennyiben élünk az új lehetõsé-
gekkel, kijavítjuk a felismert hibákat –
márpedig így lesz –, akkor az erdõgaz-
dálkodás a 2014–2020-as idõszakban
legalább a jelenlegi költségvetési idõ-
szak keretére jogosan igényt tarthat és
azt hatékonyan fel is használja majd! 

Ehhez kérjük a döntéshozók, terve-
zõk, jogalkotók és az erdész-szakma tá-
mogatását!

Dr. Sárvári János
az ÚMVP MB Erdészeti Albizottság

elnöke

Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 1. szám (2014. január)20

MAGÁNERDÕBEN

Ülésezett a Monitoring Bizottság
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MAGÁNERDÕBEN

Egyszerû, közérthetõ, gyakorlatias és gyors
adminisztrációjú – ezt kérte valamennyi erdé-
szeti jogcím vonatkozásában a MEGOSZ
2006, a jelenlegi költségvetési idõszak elões-
téje óta minden fórumon, minden döntéshozói
szinten, szóban és írásban. Azóta mondjuk fo-
lyamatosan, hogy a hazai jogcímeknek csak
az unió által elvárt minimumot kell teljesíteni és
az, hogy mi vagyunk Európa legfelkészültebb
és legszigorúbb erdészei, az senkit sem érde-
kel Brüsszelben. Ehhez képest jól tudjuk, hogy
milyenek lettek zömükben az erdészeti jogcí-
mek: bonyolult, teljesíthetetlen, életidegen elõ-
írásokat tartalmazó, agyonellenõrzött és kivár-
hatatlanul lassú adminisztrációjú. Kértük, hogy
ne csökkentsék a telepítési egységárakat, kér-
tük, hogy az erdõ-környezetvédelem ne le-
gyen ilyen követhetetlenül összetett és ezzel

ne zúdítson további pluszterheket az erdésze-
ti jogcímek adminisztrációjára, de süket fülek-
re találtunk. Az eredmény, hogy most csak er-
rõl a két jogcímrõl, a nemzeti önrésszel együtt,
mintegy 14 milliárd forintot kellett átcsoportosí-
tani. Ha nem tesszük tönkre az erdõtelepítési
jogcímet és okulunk az egyszerûen igénybe
vehetõ erdészeti-természetvédelmi támogatá-
sok szomszédos országokban alkalmazott
gyakorlatából, akkor most nekünk kellett volna
más agrárjogcímektõl pluszforrásokat kérni.
Nem így történt. Úgy látszik, nem volt elég
erõs a hangunk, vagy túl vastag volt a vattadu-
gó az illetékes fülekben. Mindenesetre szá-
munkra is sok tanulságot hozott az elmúlt hét
év. Mi levonjuk a következtetéseket és nem
engedjük, hogy a következõ költségvetési idõ-
szakban ez még egyszer bekövetkezzen!

Jó lenne, ha mások is elgondolkoznának
azon, kik is a felelõsek azért, hogy mindez
megtörténhetett és õk is levonnák a megfele-
lõ következtetéseket. Egy biztos: ezzel a bü-
rokratikus hozzáállással kudarcra lesznek
ítélve az erdészeti jogcímek a 2014–2020 kö-
zötti idõszakban is az egyszerû logikájú, köny-
nyen igénybe vehetõ és teljesíthetetlen elvá-
rásokat nem tartalmazó agrártámogatásokkal
szemben. Ideje lenne észrevenni, hogy a tu-
lajdonosok, a gazdálkodók, a támogatást
igénybe vevõk a legfontosabb szereplõi a
mindenkori vidékfejlesztésnek és minden
döntésnél az õ érdekeik az elsõdlegesek. Ha
nem így teszünk, akkor hét év múlva is csak
azt mondhatjuk majd, amit most az erdõtele-
pítésre: jobb volt, mint lett!

a MEGOSZ Vezetõsége

Ez várható volt!
Néhány megjegyzés az erdészeti jogcímekrõl történõ forrás-átcsoportosításokról szóló cikkhez

A fák bólogatva köszöntik, a természet

szeretetét génjeiben hordozza. Csep-

pet sem túlzás, ha azt mondjuk, hogy

Luzsi Józsefnek, a MEGOSZ elnökének

élete az erdõ.

– Honnan ered az erdõ, a természet
szeretete?

– A genetika, a szülõk, a természet
közelsége, a hely, ahol éltem, mind er-
re ösztökélt. A családi házunktól nem
messze volt egy kis erdõ az Alföld köze-
pén. A szüleimmel nagyon sokat jár-
tunk ki oda. Emellett a vadászat terén is
vannak gyökereim

– Egyértelmû volt tehát a pályavá-
lasztás annak idején?

– Úgy gondoltam, az Alföld köze-
pén is lehet egy kicsit tenni azért, hogy
a természet, a környezetünk élhetõbb
és jobb legyen. Harmincöt éve a NE-
FAG-nál kezdtem el dolgozni. Késõbb
kerületvezetõ erdész, majd a szolnoki
kerület fõerdésze lettem. Itt tanultam
meg az ártéri erdõgazdálkodás minden
elemét. 1998-tól a magánszférában
dolgozom. 

– Az erdõgazdálkodás körülményei
jelentõsen megváltoztak az elmúlt évek
során?

– Maga az erdõgazdálkodás nem
változott, ugyanazokat a munkafolya-
matokat kell elvégezni minden évben,
csak más helyszínen. Sokkal inkább a
környezet, a körülmények változtak
meg. Emellett nagyban nõttek a társa-

dalmi elvárások az erdõkkel kapcso-
latban. Úgy kell alakítanunk a dolgo-
kat, hogy a tulajdonos, a gazdálkodó
számára is elõnyösek legyenek, de a
hatósági elõírásoknak is megfeleljünk.
Nem könnyû ilyen térbeli és idõbeli
korlátok között gazdálkodni manap-
ság. 

– Miért érdemes mégis folytatni?
– A gazdasági tényezõk mellett min-

denképpen ott van az erkölcsi kötõdés,
az erdõ, a természet nagyfokú szerete-
te. Nem szabad elfelejtenünk, hogy

amikor az ember elkezdte szabályozni,
a szolgálatába állítani az erdõt, attól az
idõtõl kezdve vált szükségessé az er-
dész. Az erdõ az egyetlen olyan meg-
újuló energiaforrás és nyersanyag, mel-
lyel valóban gazdálkodni tudunk, és
nem csak használjuk. Ezért óriási a fele-
lõsségünk, s az Alföldön ez különösen
fontos. 

– A napokban kitüntetést vehetett át
az alföldi erdõkért végzett munkássága
elismeréseként.

– Magam is meglepõdtem, amikor az
Alföldi Erdõkért Egyesület 2013-ban ne-
kem is odaítélte az Alföldi Erdõkért Em-
lékérmet. Ha azok ismerik el a tevé-
kenységemet, akik között otthon va-
gyok, akik szakmabeliek, az nagyon so-
kat jelent a számomra.

– Miként látja a következõ esztendõ-
ket az erdõgazdálkodásban?

– A ma már bizonyított klímaváltozás
közepette egyre nagyobb felelõsséget
jelent az erdõgazdálkodás. Különösen
igaz ez az aszályos területeken történõ
erdõtelepítésre és a fafajok kiválasztá-
sára. Azon dolgozunk, hogy a vidékfej-
lesztési források segítségével rendezett,
gondozott erdõterületeket hozzunk lét-
re és tartsunk karban az élhetõ, érté-
kekkel teli vidék megteremtése érdeké-
ben.

Forrás: Szoljon.hu/Szilvási Zsuzsa 
Fotó: Mészáros János

Szerkesztett változat. Szerkesztette:
Nagy László

Akinek az erdõ jelenti az életet

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.azevfaja.hu

www.vandorgyules.hu
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A résztvevõk a Fehérgyarmati Erdészet
új közjóléti objektumában, Vámosatyán
találkoztak.

Szalacsi Árpád vezérigazgató lé-
nyegre törõ tájékoztatásából megtudtuk,
hogy a cég mûködés elsõsorban az aká-
con alapul. A fakitermelésen belül 10%
alatti a tölgy aránya. A legtöbb tölgyest a
Fehérgyarmati Erdészet kezeli. Hozzájuk
tartozik a védett és fokozottan védett
Bockereki erdõtömb is. Az 1996. évi,
majd a 2009. évi erdõtörvény és a termé-
szetvédelem korlátozásai szemléletvál-
tást kényszerítettek ki az õshonos fafa-
jokkal gazdálkodás terén. A cég nyitott
az új erdõkezelési módszerek alkalma-
zása iránt, de fontos szempont a mûkö-
dõképesség megõrzése is. A jelenleg át-
alakító üzemmódba, szálaló vágás hasz-
nálati módba erdõtervezett fakitermelé-
sek térbeli és idõbeli kivitelezését a saját
tapasztalataikon okulva, az ismert irodal-
mi példáktól eltérve alakították ki.

Az elsõ nap terepi programjaként a
Gelénes községhatárban lévõ erdõkeze-
lést mutatták be. Minden kérdésünkre
részletes választ adtak vendéglátóink,
Juhász Lajos mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes, Tóth János erdészeti igazgató,
Kaulák Gergõ mûszaki vezetõ és Nagy
Zoltán kerületvezetõ erdész. Az 5400
hektáros erdészetnél közel 300 lék van,
melyeknek száma és területe folyamato-
san növekszik. A lékeket 0,2-0,3 hek-
táros nyitással kezdik, a déli oldalán 30
m-es sávban bontással kiegészítve. A cé-
lul kitûzött 2-2,2 hektáros  lékméretet a
makkterméshez igazodva, lehetõleg két-
háromévenkénti beavatkozásokkal érik
el. A természetes felújulás megvalósulá-
sához a kezdõ lékeket azonnal bekerítik
és szükség esetén makkal bevetik. 

Elõször frissen megnyitott lékeket
néztünk meg. Bennük csak lágyszárúa-
kat, gyertyánt, kõrist és kevesebb tölgyet
találtunk. Közben a Bockereki erdõre-
zervátum védõzónájában keletkezett
(keletkeztetett), hektáronként 100 m3 fe-

letti tölgy száradék okairól kaptunk tájé-
koztatót. Ott a statikus szemléletû termé-
szetvédelem sokáig nem járult hozzá a
fakitermeléshez, még a növedékfokozó
gyérítéseket sem engedélyezték. Ennek
eredményeként az idõs kocsányos töl-
gyek rohamosan száradni kezdtek, teret
adva az intenzíven terjedõ fajoknak. Idõ-
vel – több egyeztetés, szakmai vita után
– sikerült a természetvédelem képviselõi-
vel elfogadtatni az átalakító üzemmód-
dal járó fakitermelést.

Útközben megnéztük a számos vé-
dett faj élõhelyéül szolgáló lábas égeres
láperdõt, a Göntét. A nap befejezéséül
pedig egy 2,2 hektáros kocsányos
tölggyel kiválóan felújult léket tekintet-
tünk meg. Majd összegeztük a kocsá-
nyos tölgyesek lékvágásos szálaló vágá-
sának tapasztalatait. Vendéglátóink fel-
hívták a figyelmünket arra, hogy az er-
dõtömb erdõtalajon és erdõklímában ta-
lálható. Ennek ellenére még ott sem sike-
res minden beavatkozás, fõleg a koráb-
ban hatóságilag kisebb területûre enge-
délyezett lékméretek miatt. A NYÍRERDÕ
Zrt. más erdészeteinél, a homoki termõ-
helyeken lévõ kocsányos tölgyesekben
elvégzett lékvágásaik nem mûködnek.
Országos probléma, hogy az erdõtör-
vény nem vágásos üzemmódokra elõírt
bevezetésénél nincs lehetõség a szintén
erdõtörvényben meghatározott vadlét-
szám csökkenéséig várni. Szintén gon-
dot okoz a fás vegetáció számára a fo-
lyók szabályozása miatt lecsökkent talaj-
vízszint. A természetvédelem fakiterme-
lést korlátozó tevékenysége nélkül is je-
lentõs mennyiségû hagyásfa és holtfa
marad a lékek közé beékelt területeken.

A második napon az erdészeti szak-
mai programba kulturális elemek is ve-
gyültek. A résztvevõk megtekintették a
csarodai és tákosi mûemlék templomot,
Szatmárcsekén a Kölcsey-emlékmûvet,
a tarpai szárazmalmot és a túristvándi
vízimalmot.

Azon a napon vendéglátóink Hidas
Tibor erdõgazdálkodási osztályvezetõ-
vel, Homoki József és Rácz Zoltán kerü-
letvezetõ erdészekkel egészültek ki.

Tarpa község határában makkra vágás
után sikeresen felújult erdõrészletet néz-
tünk meg. Kömörõ községhatárban pe-
dig a fokozatos felújító vágás végvágása
után lévõ erdõrészletben zártuk a szak-
mai terepi programot. Tájékoztatást kap-
tunk arról, hogy a tuskózás utáni mester-
séges erdõfelújítástól hogyan sikerült
több évtized alatt a felújító vágásokig el-
jutni. Ott, erdõtalajon és erdõklímában is
gyakran van szükség mesterséges kiegé-
szítésre. A felújító vágásnál legsikeresebb
munkamenet: az 50%-os bontás után
megjelenõ sikeres újulatra végvágás,
szükség szerint pótlás. Az újulat feletti
magasságban lágyszárúak kaszálása. Ott
is a vad jelenti a legnagyobb kockázatot.

A klímaváltozás és a talajvízszint
csökkenése miatt ezeket az õshonos er-
dõállományokat fokozottan veszélyez-
tetik a lombrágó rovarok.  Gyakori a
Lymantria dispar károsítása, de tapasz-
taltak Malacosoma neustria gradációt
is. Az Euproctis chrysorrhoea társfaj-
ként egészíti ki a gradációs károsítást.

Köszönet a vendéglátóknak a kiváló-
an szervezett és kivitelezett programért.

Urbán Pál
szakosztályelnök

MÛHELYMUNKA

Kocsányos tölgy állomány kezelése Beregben
Az Erdõmûvelési Szakosztály rendezvénye a NYÍRERDÕ Zrt. területén

2013. november 6-7-én az OEE Erdõ-

mûvelési Szakosztálya a NYÍRERDÕ

Zrt. Fehérgyarmati Erdészetének ke-

zelési területén tartotta terepi prog-

ramját. A szakmai téma ismét a tölgy-

gazdálkodás volt, pontosabban a ko-

csányos tölgy kezelése a helyi védett

és NATURA 2000-es területeken. 
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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2013. október 10-én az
Egererdõ Erdészeti Zrt.-nél tartott ülést. A résztvevõket
prof. dr. Horváth Béla szakosztályelnök és Dobre-Kecsmár
Csaba vezérigazgató köszöntötte, majd Urbán Pál vezér-
igazgató-helyettes ismertette az erdõgazdaság gazdálko-
dását, annak körülményeit. 

Állományaik zöme tölgy, a 60 év feletti erdeik 60%-a sarjere-
detû, az ennél fiatalabbaknál viszont minimális a sarj aránya.
Elõbbiek miatt a választékok 70%-a tûzifa vagy „avval kom-
patibilis választék”. Az utóbbi idõben megnõtt a kereslet a tû-
zifa iránt, jelenleg exportra nem szállítanak, itthon el tudják
adni. Folyamatosan nõ az apríték utáni kereslet is, ezért az
Egererdõ Zrt. vásárolt egy mobil aprítógépet, amellyel jó mi-
nõségû alapanyagból (nem vágástéri hulladékból) készíte-
nek aprítékot.

Ezt követõen Molnár Lajos, a Bonus Bt. ügyvezetõje adott
áttekintést a megújuló energiaforrásokról és ismertette az ál-
taluk gyártott aprítéktüzelésû kazánokat, majd a résztvevõk
megtekintették az Egererdõ Zrt.-nél megvalósított fûtési
rendszerüket.

A továbbiakban Bognár Bence, az Egri Erdészet fahasználati
mûszaki vezetõjének kalauzolásával megtekintettük a tavaly
tavasszal (2013. április 9-én) elkészült Tûzifa Udvart az erdõgaz-
daság Eger-Felnémeti telephelyén. Itt egy helyen megtalálható és
megvásárolható az erdei fás szárú biomasszából elõállított szinte
valamennyi energetikai választék a hengeres tûzifától, a darabolt-
hasított tûzifán, a faaprítékon és a fabriketten át a fapelletig.

A beruházás elsõ ütemében kialakítottak egy közel 300 m2

alapterületû aprítéktároló színt, mely mintegy 200 t faapríték
befogadására és tárolására alkalmas. Ez a tárolókapacitás ha-
mar szûkösnek bizonyult, ezért 2012-ben megépítették a má-
sodik, 700 m2 alapterületû, kb. 1000 t apríték tárolására alkal-
mas fedett színt is. Megvalósult a telep térburkolása, csapadék-
víz-elvezetése is 3500 m2-es felületen, ezzel biztosítva az idõjá-
rástól független környezetet az ott folyó munkák számára.

Az építés jellegû projektelemek mellé eszközbeszerzések
is párosultak. Ezek közül ki kell emelni a JENZ HEM 561 DL
típusú mobil (teherautóra szerelt) aprítógépet, mellyel éven-
te közel 30 000 tonna faaprítékot tud elõállítani a társaság. A
kabinos rakodódaruval felszerelt késes aprítógép meghajtá-
sát egy 365,4 kW-os (490 LE) Mercedes OM 460 LA Euromat

3A motor végzi a teherautótól függetlenül. A géppel aprítha-
tó maximális átmérõ keményfa esetén 45 cm. Az ettõl vasta-
gabb anyag esetén egy – a rönkfogó kanál helyére szerelhe-
tõ – rönkhasító adapter kerül felszerelésre, amely rakodásra
is alkalmas. A telepen belüli anyagmozgatás céljából és a
szállítójármûvek rakodásához beszereztek egy MERLO MUL-
TIFARMER típusú teleszkópos homlokrakodót is. A 89,5 kW-
os (120 LE) gép emelési magassága 6 m, számos adapterrel
(rönkfogó kanál, zárt kanál, raklap villa, hótoló stb.) szerel-
hetõ. Az elsõ adapterek mellett hátul három pontos függesz-
tõszerkezettel és TLT-vel is rendelkezik. A darabolt-hasított
tûzifa-igények kiszolgálására egy POSCH S350 típusú, és egy
BINDENBERGER 520E típusú daraboló-hasító gépet telepí-
tettek. Elõbbi 120 kN hasítóerõvel rendelkezik, 2, 4, 6 vagy 8
részre hasítja a 20-50 cm hosszban elõállított hasogatott tûz-
fát. A hasítható átmérõ 7-35 cm. A gép a telepen villanymo-
torral üzemel, de kardántengelyrõl is meghajtható. A BIN-
DENBERGER daraboló-hasító nagyobb teljesítményû, 200 kN
hasítóerõvel, max. 52 cm átmérõjû alapanyagból képes elõál-
lítani a 25-50 cm hosszú hasogatott anyagot. A gép meghajtá-
sa elektromotorral történik.

Beépítésre került egy hídmérleg is, a hozzá tartozó infor-
matikai rendszerrel együtt.

A Tûzifa Udvar megtekintése után a programok Szilvásvá-
radon folytatódtak, ahol elõször Schmotzer András ismertet-
te az erdei vasút történetét, majd Goldbach Károly, a vasútü-
zem mûszaki vezetõje az elektromos-dízel hibrid meghajtású
mozdonyt mutatta be. Az Mk48 sorozatú mozdonyt meghajtó
dízelmotor javítása már nem lett volna gazdaságos, ezért fel-
újítása során egy környezetbarát, a kor technikai színvonalá-
nak megfelelõ dízelmotor, illetve hibrid hajtásrendszer került
beépítésre. A beépített CUMMINS QSB 6.7 dízelmotor megfe-
lel a vasúti motorokra érvényes EU Stage IIIB kipufogógáz
emissziós normáknak, teljesíti a jelenleg érvényes legszigo-
rúbb környezetvédelmi elõírásokat. A dízelmotor biodízellel
maximum 20%-ban kevert üzemanyaggal is üzemeltethetõ. A
mozdony szekrénye az eredeti kivitel maradt a nosztalgia jel-
leg megõrzése céljából.

A program zárásaként megtekintettük a Zilahy Aladár Er-
dészeti Múzeumot.

Kép és szöveg: Major Tamás
szakosztály titkár

A Gépesítési Szakosztály az Egererdõ Zrt.-nél

A felnémeti Tûzifa Udvar

Schmotzer András elõadása a kisvasútról
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Kálmán Miklós szakosztályelnök kö-
szöntötte a megjelenteket és röviden
beszámolt az elmúlt idõszak eseménye-
irõl. A vezetõség azt a következtetést
vonta le a szakosztály utóbbi ötéves te-
vékenységébõl, hogy összesen nyolc
állami erdõgazdaságból van delegál-
tunk, vagy olyan tagunk, aki részt vett
szakosztályülésen az adott idõszakban.
A szakosztály az OEE elnökének és a
szakosztályelnöknek az aláírásával fi-
gyelemfelkeltõ levelet küldött a fenn-
maradó tizennégy állami erdõgazdaság
vezérigazgatójának, amelynek eredmé-
nyeként négybõl érkeztek érdeklõdõ,
meglévõ, illetve leendõ tagok a rendez-
vényre. Több fiatal kérte felvételét a
szakosztályba, tagságukat a jelenlévõk
megszavazták. Felvételt nyert Csontos
Dömötör a Pilisi Parkerdõ Zrt., Kardos
Bendegúz és Boglári Zoltán a Vértesi
Erdõ Zrt., Jánosi Mária és Ther András
a Bakonyerdõ Zrt. munkatársa, vala-
mint Kránitz Dávid erdõmérnök-hall-
gató. Feltehetõen a megszokottnál ma-
gasabb részvételi költségek miatt sok
nyugdíjas kolléga nem tudott megjelen-
ni a rendezvényen, így összesen 23
részvevõvel vágtunk neki a terepi pro-
gramoknak.

A házigazdáktól Ripszám István, a
Pécsváradi Erdészet igazgatója tartotta a
nyitó elõadást, a Mecsekerdõ Zrt. gaz-
dálkodásáról. Az ismertetõbõl kitûnt a
cég természetszerûség iránti elkötele-
zettsége, valamint szakmai erõfeszítése
a közjóléti szolgáltatások biztosítására.
A Mecsek hegység mindig szem elõtt

volt, így Pécs város és környékének la-
kossága sokat köszönhet a helybéli er-
dészeknek.

Az elsõ napi terepi bemutatókat Par-
tos Kálmán erdõgondnok vezette. A
szálláshelyünk közelében sok érdekes
példát láthattunk és vitathattunk meg.
Valamennyi bemutató a 2010. évi rend-
kívül csapadékos idõjárás okozta károk-
ra és azok helyreállítására irányult. 

A Völgységi-patak 
mederstabilizációja

(elõadó Kiss József, a Közútkezelõ
igazgatója)

A Völgységi-patak a Mecsekben ered.
Magyaregregy és Kárász vízgyûjtõjének
vizeit szállítja Bonyhád irányába. A be-
mutató a Komló-Zobákpusztát és Ma-
gyaregregyet összekötõ közút mellett

zajlott. A patak közvetlenül az út mellett
folyik. A már említett szélsõséges
mennyiségû és intenzitású csapadék
következtében a kis vízfolyás veszé-
lyeztette az út állékonyságát. A Magyar
Közút Zrt. Baranya Megyei Igazgatósá-
ga közútkezelõként magára vállalta a
patakmeder stabilizálását és mederkor-
rekcióját. A rekonstrukciót megelõzõen
a medret betongerendák közé helyezett
terméskõ erõsítette, de ez a kritikus
helyzetben nem volt elegendõ. Jelenleg
gabion mûtárgyak (támfal és paplan)
biztosítják a patakmeder és az út állé-
konyságát. A tervezés és kivitelezés so-
rán a természetvédelmi követelmények
speciális eljárást és módszereket köve-
teltek meg. A mederátvágást tiltották,
ugyanúgy az idegen területrõl származó
talaj vagy kõzet beépítését is. A termé-
szetvédelmi hatóság és a tervezõ, kivi-
telezõ közötti példás együttmûködés si-
kere a jelenlegi állapot. Ezen kívül szó
esett arról is, hogy az invazív fajok, ne-
vezetesen a japán keserûfû, terjedése
sok gondot okoz és veszélyezteti az õs-
honos fajok fennmaradását is.

Szekernyei út súvadások
(elõadó Kránitz Dávid emh, Németh

Rudolf mûszaki és fejlesztési osztályve-
zetõ és Boros Zsolt mûszaki ellenõr)

Bemutatónk ebéd utáni elsõ állomása a
Kárász-Szászvár közötti erdõgazdasági
feltáróút volt. Részben a rendkívüli csa-
padék és a már régebbrõl is tapasztalt
talajmozgások következtében, az erdé-
szet számára fontos út jelenleg járhatat-

Mederkorrekció, út- és hídstabilizálás a
Pécsváradi Erdészet területén

A Mecsekerdõ Zrt.-nél járt az OEE Erdõfeltárási Szakosztálya 

Az OEE Erdõfeltárási Szakosztálya

2013. október 17-18-án a Mecsek-

erdõ Zrt. Pécsváradi Erdészetének

területén tartotta kihelyezett terepi

ülését. Elõre le kell szögezni, hogy a

teljes program kiváló idõjárási körül-

mények között zajlott, kiváló szerve-

zéssel, kiváló szakemberek vezetésé-

vel. Röviden: színvonalas és hasznos

szakmai programban volt részünk. A

résztvevõk a vendéglátó erdõgazda-

ság Kövestetõi vendégházában gyü-

lekeztek, ahol a szakosztályülés és a

szállásunk is volt.
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lan. Mintegy 500 méteres szakaszán je-
lentõs csúszások keletkeztek a talaj- és
felszín alatti vizek miatt. Helyenként az
út pályája és földmûve teljesen eltûnt. A
beépített 200 cm nyílású beton csõáte-
resz néhány eleme elmozdult a föld-
mozgások következtében. A terepi
munkák során a talajvizsgálathoz fúrás-
sal és szondázással vettek mintát. A té-
ma elõadója diplomamunkája készíté-
séhez kapott megbízást arra, hogy fel-
mérje a jelenlegi helyzetet és próbáljon
megoldást találni a problémára. Két
eset lehetséges: vagy találnak megfelelõ
mûszaki megoldást a jelenlegi nyomvo-
nal helyrehozására, vagy más vonalon
kell az utat vezetni. A szakosztálytagok
túlnyomó többségének az a véleménye,
hogy az ottani talaj- és rétegvíz-viszo-
nyok között reménytelen a jelenlegi
nyomvonal helyreállítása és biztonsá-
gos fenntartása. 

Várvölgy-Pécsváradi út, Német-
döglési híd rekonstrukció

(elõadók: Molnár István tervezõ, Németh
Rudolf mûszaki és fejlesztési osztályve-

zetõ és Boros Zsolt mûszaki ellenõr)
Szintén a 2010-es árvíz rongálta meg a
téglaboltozatos Németdöglési hidat.
Helyreállítási munkái 2012 tavaszán fe-
jezõdtek be.  A híd megbontását köve-
tõen a kivitelezõ az eredeti állapotnak
megfelelõ anyagokból és módon állítot-
ta helyre a támfalat, a téglaboltozatot, a
szegélyt, valamint a korláttartó oszlopo-
kat. Így a híd a múlt század 60-es évei-
nek a szellemét õrzi, azét a korszakét,
amikor az erdõfeltárás fénykorát élte. A

tervezés és építés során példaértékû
volt az együttmûködés a természetvé-
delmi hatósággal. 

Várvölgy-Pécsváradi út, 
Szürkeréti híd

(elõadók: Molnár István tervezõ, Németh
Rudolf mûszaki és fejlesztési osztályve-

zetõ és Boros Zsolt mûszaki ellenõr)
A történet ugyanaz. A vasbetonlemezes
híd keleti támfalát bontotta meg a víz.
Ennél a bemutatónál figyelemre méltó a
híd környékének a rendezése a további
talajmozgások megakadályozására. Mi-
vel a hidat nemcsak közvetlenül a patak
veszélyeztette, hanem a rétegvizek
okozta földmozgások is, szivárgórend-
szer és burkolt árok kialakításával aka-
dályozzák meg a további földmozgáso-

kat. Ez a példa az elõzõekhez hasonló-
an pontos, gondos és szakszerû mérnö-
ki munkát fémjelez. Mintaszerûen gon-
dos tervezés és kivitelezés összhangját
tapasztalhattuk, amit az alapos elõké-
szítés és egyeztetések miatt nem akadá-
lyozott hatósági intézkedés sem.

Szakmai elõadások
Visszatérve a Kövestetõi vendégházba,
több elõadást hallgathattunk meg. Né-
meth Rudolf erdõmérnök, a Mecseker-
dõ Zrt. munkatársa, illetve Molnár Ist-
ván erdõmérnök, tervezõ mutatott be
képeket a hidak kivitelezésérõl, majd
Kránitz Dávid emh. ismertette a terepi
munkák (felmérés és talaj-mintavéte-
lek) módszerét és eredményét. Kosztka
Miklós tájékoztatta a tagságot, hogy el-
készült a szakosztály történetét feldol-
gozó kiadvány vázlata, mely elõrelátha-
tólag az Erdészettudományi Közlemé-
nyekben fog megjelenni.

Este a vacsorát követõen szokásos
baráti beszélgetéssel és tarokkparti ke-
retében múlatta az idõt a társaság. 

Másnap a csapat – követve Ripszám
István igazgatót – elindult Sasrét irányá-
ba. Elsõ állomásunk az Ibafai Pipamú-
zeum volt. Aki arra jár, ne hagyja ki.
Nem is a pipák száma, fajtája vagy kü-
lönlegessége fogja meg a látogatót, ha-
nem az, hogy valójában nem nagy dol-
gokból is lehet hírnevet szerezni ma-
gunknak és örömet okozni másoknak.
Egyre több példa van erre az ország-
ban. Nem hiszem, hogy a Mona Lisa tö-
megektõl szorongatott látványa jobban
megfogott volna, mint egy szép tajték-
pipa az üvegablak mögött. Az elõbbit
csak kipipáltam, az utóbbit viszont
megcsodáltam. 

Következõ állomásunk az Almamel-
léki Erdei Vasút volt. A hajdani MÁV ál-
lomásépületben kialakított múzeumot
és a vasutat Pappné Németh Tünde mu-
tatta be kedves elõadásában. Miután a
szakosztálytagok többsége megvásárol-
ta a múzeum boltjában kapható fa moz-
donysípot, a nyitott kocsikon elvonatoz-
tunk Sasrétig. A hajdani Almamellék-Lu-
kafa vonal ma már csak addig tart és az
elég gyenge pálya ellenére hõsiesen
szállítja az évi mintegy 1500 utast a gyö-
nyörûen helyreállított vadászházhoz és
erdei iskolához. Sasréten Gerlecz Edit
fogadott, aki fiatal hölgy létére vadásza-
ti szaktechnikusként maga is vadásztat.
A régi iskola épületében kialakított er-
dei iskola igen népszerû. Szálláslehetõ-
ség a mellette lévõ faházakban van. Rö-
vid séta keretében megnéztük az „õs-
bükkös” állományt. A hajdani birtokos
Biedermann család miután megvette a
területet, Csehországból hívott erdészt a
lepusztult erdõk helyreállítására. Bázler
Ernõ fõerdész munkáját dicsérik a kör-
nyezõ szép erdõállományok és a kastély
közvetlen közelében megõrzött zöm-
mel bükkös erdõ. A csapat végigjárta az
újonnan helyreállított vadászházat is,
ahol a kétnapos program véget ért. 

E sorok írója nyugdíjasként öröm-
mel tapasztalhatta, hogy érdeklõdnek a
fiatal kollégák a mûszaki feladatok
iránt és ez reményteli a jövõt illetõen.
Úgy érzem, hogy az õszi szakosztályü-
lés a generációváltás egyik mérföldkö-
ve lehet.

Gerely Ferenc
OEE Erdõfeltárási Szakosztály

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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Az Országos Erdészeti Egyesület Ka-
posvári Helyi Csoportjának tagjai
2013. október 24-én tanulmányúton
vettek részt amely során Horvátor-
szágba látogattak el. A kiránduláson
érdeklõdõ aktív és nyugdíjas kollégák
egyaránt megjelentek, így a teljes lét-
szám 63 fõ volt.

Reggel indultunk Kaposvárról a helyi,
szántódi és nagybajomi kollégákkal.
Barcson találkoztunk a többi erdészet
kollégáival, ahonnan rövid pihenõ
után együtt utaztunk tovább Horvátor-
szágba. Slatinára érkezve már vártak
minket a horvát erdészet munkatársai.
A szakmai napot a horvát állami erdé-
szet Našice-i Erdõgazdaságánál töltöt-
tük, ahol a fõ témáink a közjólét, ter-
mészetvédelem és az erdõgazdálko-
dás voltak. A horvát erdõ-
gazdaság és a SEFAG Zrt.
között az „IPA” program
keretein belül jött létre
szakmai kapcsolat 2007-
ben, amelyet mindkét fél
igyekszik ápolni a mosta-
nihoz hasonló progra-
mokkal. 

A találkozót követõen
pár percnyi buszozás után
jutottunk el az erdõgazda-
ság egyik erdei létesítmé-
nyéhez. Itt Vlatko Podnar,
a Našice-i Erdõgazdaság
igazgatója ismertette az ál-
taluk kezelt erdõterület
ökológiai és geológiai tu-
lajdonságait, a helyi gaz-
dálkodási sajátságokat, valamint a nap
tervezett programját. 

Elsõ állomásként a kocsányos tölgy-
gazdálkodással ismerkedtünk meg,
egészen pontosan a természetes felújí-
tásokkal. A 120-140 éves állományok-
ban kezdik meg a felújítást, amelynek
elsõ lépeseként megbontják az állo-
mányt 40%-kal, majd erdészeti mulcso-
zó segítségével levágják a lágy szárú és
cserje szintet, ezzel elõsegítve a fény ta-
lajszintre jutását. A felújítandó területet
a vad elõl elkerítik. A vaddisznó kizárá-
sára elegendõ alacsony panelkerítést
építeni, mivel szarvas és õz csak igen
kis számban található a területen, így
ezek nem is veszélyeztetik a felújítás si-
kerességét. Ezt követõen 2-3 évig várják
a természetes újulat megjelenését, köz-

ben mechanikai gyomkorlátozást vé-
geznek, így segítve az újulat fejlõdését.
Amennyiben ez idõ alatt a természet ál-
tal nem jön létre megfelelõ mennyiségû
tölgy újulat, abban az esetben mestersé-
ges alávetést alkalmaznak. Mûtrágya-
szóró segítségével 4-6 q makkot szór-
nak szét hektáronként, lehetõleg még a
lombhullás megindulása elõtt. Az újulat
megerõsödése után több lépésben ter-
melik le az anyaállományt. A koronar-
észt a vágásterületrõl egészben húzzák
le, majd a nyiladékok mentén készítik
fel aprításra, ez az újulat kímélése
szempontjából nem a legkedvezõbb
megoldás. Az ipari faanyagot tuskó
mellett hosztolják, kapcsozzák (ha
szükséges), és minõsítik, majd innen
forwarder segítségével közelítik ki idõ-
járásbiztos rakodókra.

Eddig a lépésig nincs is semmi túl-
ságosan különös az eljárásban, ezt kö-
vetõen azonban a fiatalos ápolása so-
rán eddig nem látott módszereket fi-
gyelhettünk meg. Az újulattal borított
területen, egymástól nagyjából öt mé-
ter távolságra szárzúzóval mûvelõ nyo-
mokat készítenek. Véleményük szerint
ezekre azért van szükség, mert így
sokkal könnyebben végezhetõ el az
ápolás addig, amíg a csemetésbõl fiata-
los erdõ nem lesz. Ha szükséges, így
akár a lisztharmat ellen is tudnak meg-
felelõen védekezni. Volt szerencsénk
látni sûrûség és vékonyrudas életfázis-
ban lévõ, ezzel a módszerrel felújított
állományokat is, amelyekben ezen
mûvelõ utak felett teljesen összezárt az
állomány.

Azonban azt is meg kell említeni, hogy
a felújított állományokban többségében
voltak a gyertyán, juhar és egyéb elegyfa-
fajok a tölggyel szemben, de szerencsére
nem nyomták el azt. Kérdés, hogy mi tör-
tént azzal a nagy mennyiségû újulattal,
amit az épp levágott anyaállomány he-
lyén láttunk. Esetlegesen nem kedvez a
tölgynek ez a módszer, vagy egyszerûen
csak nem megfelelõen volt végrehajtva az
ápolás? Annyi azonban bizonyos, hogy
ha a nevelõvágásokat megfelelõen, a ko-
csányos tölgy javára végzik, akkor idõs
korára elegendõ egyedszámmal tud jelen
lenni a területen.

A nap második állomása a Lisièine-i
arborétum volt, amelyet 1963-ban hoz-
tak létre 40 hektár területen. Nagyszá-
mú, csaknem 2500 taxon volt fellelhetõ
benne. Akkoriban ez volt Kelet-Európa

legjelentõsebb arborétu-
ma, azonban a délszláv há-
ború nagy károkat tett ben-
ne, így mostanra csak
nagyjából 500 taxon
maradt. A háborúban el-
szenvedett károkat a „Ma-
gyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Pro-
gram” keretében szüntet-
ték meg, kiépítették az ar-
borétum infrastruktúráját
valamint helyreállították a
megmaradt növénykultú-
rát. A parkban tett hosszas
séta során örömmel láthat-
tuk, hogy jól sikerült a terü-
let rehabilitálása, kellemes
kikapcsolódási lehetõséget

teremtve ezzel az oda látogatóknak.
Az arborétumból tovább indulva a Jan-

kovac-i vadászház felé folytattuk utunkat.
Útközben megtekintettük a helyi jege-
nyefenyvesek természetes felújítását,
amelyet jó eredménnyel folytatnak az
horvát kollégák. Volt szerencsénk látni a
szerpentines hegyi út mellett a mélybe
hulló Jankovac-i vízesést is, lenyûgözõ
látványt nyújtott. A tanulmányút végsõ
állomásaként elértük a vadászházat, ahol
vendéglátóink kellemes ebéddel fogad-
tak bennünket. Ott megoszthattuk egy-
mással és vendéglátóinkkal a napközben
szerzett élményeinket. Végezetül, meg-
köszönve a szíves vendéglátást és a válto-
zatos programot, hazafelé vettük utunkat.

Fülöp Tamás
OEE Kaposvári HCs

Ápolás mûvelõ utakról 
Kocsányos tölgy természetes felújítás Horvátországban 
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Azt követõen, ismertette az ülés napi-
rendjét, külön említette a „Hagyatékol-
ható gondolatok” napirend elõzménye-
it, jelezve, hogy e témakör egy korábbi
javaslat alapján született sorozat folyta-
tása. Majd felkérte Merkel Gábor sze-
niortársat, a Wágner Károly Alapítvány
elnökét „Az Erdõfenntartási Alap jelen-
tõsége, ill. megszûnésének körülmé-
nyei”c. elõadásának megtartására.

Országos Erdei Alap, Erdõvásárlási
Alap, Állami Telepítési Alap, Erdõfenn-
tartási Alap, Országos Erdészeti Alap,
Mezõgazdasági és Erdészeti Alap, Erdé-
szeti Közcélú Feladatok, mind-mind
olyan fogalmakat takarnak a magyar er-
dõgazdálkodásban, amelyek az erdõk
fenntartására, a tartamos erdõgazdálko-
dásra való – több évszázados – törekvés
pénzügyi eszközökkel nyomatékosított
rendszerei. Miért is van szükség a szigo-
rú jogszabályi elõírások mellett pénzben
meghatározható biztosítékra is, hogy az
erdõk területe ne csökkenjen, sõt a le-
hetséges mértékig növekedjen?

Szögezzünk le néhány alapelvet. Az
erdõk fenntartása a tulajdonos kötele-
zettsége. Az erdõ korlátozott rendelkezé-
sû tulajdon. A korlátozásra közérdekbõl
van szükség. Az állam – az erdõrendezés
eszközeivel – közérdekbõl szabályozza
az erdõvel való gazdálkodást, ezért az er-
dõ teljesítõ képességének figyelembe vé-
telével, az ország mindenkori jóléti álla-
potához igazodóan, közcélú támogatás-
ban kell(ene) részesíteni az erdõgazdasá-
got. A támogatáshoz szükséges alap kép-
zésének nagyon sokféle rendszere mû-
ködik Európában, illetve a világon.

Történelmi áttekintés címen kaptunk
tájékoztatást a tartamos erdõgazdálko-
dásra való korai törekvésektõl, egészen a
II. világháborúig. Az erdõrendtartások,
már az erdõk fennmaradása érdekében
születtek, de a 19. század közepéig nem
voltak olyan jogszabályok, amelyek pén-
zügyileg is támogatott erdõfenntartási te-
vékenységekrõl intézkedtek volna.

Elõadónk részletesen ismertette az
erdõkrõl való törvénykezésben mér-
földkõnek számító, az 1879. évi XXXI.
törvénycikkel létrehozott „Országos Er-
dei Alap” képzésének és felhasználásá-
nak szabályait, s azt a folyamatot,
amelyben ez az Alap jelentõsen megha-
tározta a kincstári erdõk fenntartásának
körülményeit. Az I. világháború után,
az országcsonkító trianoni tragédiát kö-
vetõen, nagy jelentõségû – erdõket
érintõ – törvények, az alföldi erdõk te-
lepítésérõl és fásításokról szóló 1923.
évi XIX. és az Országos Erdei Alapról
szóló 1923. évi XX. törvénycikk té-
mánkra vonatkozó elõírásairól, az Alap
bevételeinek és tervezett kiadásainak
változásairól kaptunk ismereteket. Az
erdõk fenntartásának szabályozásában
bekövetkezett következõ változást, az
erdõkrõl és a természetvédelemrõl szó-
ló 1935. évi IV. törvénycikk jelentette,
amelynek rendelkezései kibõvítették az
Alap jövedelmét felépítõ bevételek kö-
rét és azokat a „közcélokat”, amelyekre
a bevételek felhasználhatók. Az elõadó
szavaival élve, „az ország erdõterületé-
nek jelentõs hányadát képezõ hitbizo-
mányi, magán vagy egyéb közösségi tu-
lajdonban lévõ erdõk költségvetésbõl
történõ közvetlen támogatásáról a tör-
vény nem rendelkezik, viszont a tizedik
cím alatt részletezi az adózási rendsze-
ren keresztül érvényesíthetõ kedvezmé-
nyeket(!)”. Ebben a törvényben jelenik
meg elõször rendelkezés, amely a kincs-
tári erdõkön túlmenõen pénzügyileg is
szabályozza az erdõk fenntartását. „A
törvény átfogóan rendezte a korábbi
törvények erdõgazdálkodással összefüg-
gõ elõírásait, oly mértékben elõremuta-
tóan, hogy egyes rendelkezései – az or-
szágunk számára szintén tragikus ki-
menetelû II. világháborút követõ teljes
társadalmi, gazdasági rendszerváltást
is túlélve – az 1961. évi VII. törvény ha-
tálybalépéséig érvényben maradtak.”

„Új korszaknak” tekintette elõadónk
az 1956-tól, az Erdõfenntartási Alap lét-

rehozásától, 1976-ig terjedõ idõszakot.
Az 1971-es rendelkezés alapján 1976-tól
az Alap erdõfelújítás és -fenntartás költ-
ség-elszámolási rendszerét kiterjesztet-
ték az állami gazdaságokra és termelõ-
szövetkezetekre is, de az Alap szekto-
ronként elkülönülõ részeiként. A II. vi-
lágháború utáni idõktõl 1990-ig tartó
szakaszt illetõen elõadónk többször hi-
vatkozott Halász Aladár egykori szenior-
társunk, tudományos alapozottsággal
feldolgozott, a „Faárrendszerünk és az
erdõmûvelés finanszírozási rendszeré-
nek történeti áttekintése 1945–1990” c.
munkájára, amely az Erdészettörténeti
Közlemények sorozatban jelent meg
2003. évben. Innen az idézet is, amely a
magyar erdõmûvelés sikerességében
majdnem 50 évig nagy szerepet játszó
Erdõfenntartási Alapról szól: „Az erdõfe-
lújítási, erdõnevelési és egyéb erdõfenn-
tartási munkák költségvetésbõl történõ
finanszírozása a központi költségvetésre
egyre nagyobb terhet rótt. A kormány, a
költségvetés tehermentesítésére, az erdõ-
felújítás és fenntartás biztonságos költ-
ségfedezetének megteremtésére 1956-ban
létrehozta az Erdõfenntartási Alapot és az
erdõk fenntartásáért való felelõsséget a
szakágazatra ruházta. Az intézkedés lehe-
tõvé tette, hogy az erdõk újratermelésének
és fenntartásának költségeit a fakiterme-
lésbõl származó jövedelembõl biztosítsa a
szakágazat. Az erdõfelújítás, erdõnevelés
pénzügyi támogatásának feltételei, gya-
korlatilag a szakágazaton belül valósul-
hattak meg, függetlenül az állami költ-
ségvetés mindenkori helyzetétõl.” 

Nagy változást jelentett az Alap kép-
zésében és mûködtetésében az 1968-as

Az Erdõfenntartási Alap története
Az OEE Szeniorok Tanácsának október végi rendezvénye

Az OEE Szeniorok Tanácsa 2013.

október 24-i ülését a NÉBIH Erdé-

szeti Igazgatóság székháza tárgya-

lójában tartotta. Dr. S. Nagy László

elnök üdvözölte a megjelenteket, és

külön köszöntötte azokat a szenior-

társakat, akik az elmúlt hónapok-

ban elismerésben, kitüntetésben

részesültek. Gáspár Hantos Gézát,

aki a tavalyi vándorgyûlés alkalmá-

val Tiszteletbeli Tagsági Díszokle-

velet kapott, majd dr. Szász Tibor és

Lutonszky Zoltán szeniortársainkat,

az Életfa Emlékplakett Arany foko-

zata kitüntetésük és gyémánt diplo-

májuk átvétele alkalmából. Merkel Gábor
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esztendõ, az „új gazdasági mechaniz-
mus”, (lényege: a korábbi – szigorúan
centralizált – gazdasági rendszer re-
formja. A központi elõírások mérséklé-
se és a vállalati önállóság szerepének
növelése, valamint a piac szabályozó
szerepének részleges elismerése volt.)
A faárak egységesek voltak, a korábbi
elvek alapján kirótt járulékok nem fe-
jezték ki az egyes tájak (erdõgazdálko-
dók) faállománybeli különbségébõl
adódó eltéréseket. Közelíteni kellett a
különbözeti földjáradék elvén megálla-
pítható erdõfenntartási járulék kiszámí-
tás módszeréhez.

A következõ nagyobb változás
összefüggött az erdészet és erdészeti
irányítás szervezetében bekövetkezett
1979. évi átszervezéssel, amikortól az
Erdészeti és Faipari Hivatal irányítása
alá tartozó erdõgazdaságok komoly
technikai és technológiai fejlesztések-
kel jelentõsen növelték a fakitermelésü-
ket, olyannyira, hogy a nyolcvanas
évek közepére az ország fakitermelése
elérte, sõt meghaladta az összes-fater-
més évi folyónövedékét. Ebben az idõ-
szakban, a nagy területre kiterjedõ er-
dõkárok miatt is fokzódott a fakiterme-
lés, amely néhány év eltolódással az er-

dõfelújítási feladatok jelentõs növeke-
désében mutatkozott meg. Mind ezeket
az Alapon keresztül, minisztériumi –
esetenként kézi – vezérléssel, több-ke-
vesebb sikerrel meg lehetett oldani. Az
alapon belül összevonták az állami er-
dõgazdaságok, állami gazdaságok és
termelõszövetkezetek eddig külön-kü-
lön mûködõ alapjait (bár a minisztéri-
um továbbra is elkülönülten adminiszt-
rálta). Az Alap mezõgazdasági szektora-
inál, a befizetések már az 1980-as évek
közepétõl nem fedezték a szükséges
költségeket, szektoronkénti átcsoporto-
sításra volt szükség, amely érthetõ el-
lenkezést váltott ki az erdõgazdasági
szektorban.

Az 1980-as évek vége felé a csökke-
nõ fakitermelések miatt apadtak az
Alap bevételei a tartalékok korábbi fel-
élése miatt, csak részben fedezték az er-
dõfelújítás költségeit. 1992-ig úgy lehe-
tett az Alap mûködését biztosítani,
hogy a támogatási célokat és az egység-
árakat csökkenteni kellett, ill. az egyes
mûveletek költségeit csak részben tá-
mogatta az Alap. Már ekkor megfogal-
mazódott az igény egy új kirovó-elosz-
tó rendszer kidolgozására. Az erdészeti
intézmények az erdõrészlet-szinten ki-

dolgozott elvonó és kirovó rendszerben
látták a megoldást (amely sohasem tel-
jesült).

Az Erdõfenntartási Alap megszûné-
sének elõjeleirõl a következõket hall-
hattuk: „Az 1990-ben beköszönõ törté-
nelmi fordulat az Erdõfenntartási Alap
létét kérdõjelezte meg. A tervezett tulaj-
donosi szerkezetváltás, a kárpótlásra
kijelölt területeken elrendelt fakiterme-
lési moratórium és egyéb piaci zavarok
miatt már 1990-ben közel 500 ezer m3-
rel csökkent a fakitermelés és az 1991.
évi elõ-tervek további 585 ezer m3 csök-
kenést jeleztek. Ugyanakkor a korábbi
években az üzemtervi lehetõségek hatá-
rán megvalósult véghasználatok miatt
a folyamatban lévõ erdõsítések állomá-
nya mûvelési- és az erdõfelújítási hát-
ralékok felszámolási költségei egyre
nõttek. 1991. évben nehéz gazdasági
körülmények között kellett biztosítani
az erdõmûvelési munkák pénzügyi fe-
dezetét, mivel költségvetési támogatás
nem állt rendelkezésre. A feladat meg-
oldása érdekében csökkenteni kellett az
erdõfenntartással, neveléssel kapcsola-
tos kiadásokat pl. a befejezett erdõsíté-
sek ápolása, tisztítás, nyesés, tûzpász-
ták stb. támogatásának felfüggesztésé-

A Szeniorok Tanácsa októberi ren-
dezvényének befejezõ részében, az El-
nök által már beharangozott „Hagyo-
mányozható gondolatok” sorozatban
dr. Jereb Ottó szeniortársunk, gyémánt
okleveles erdõmérnök-tanár nyilatko-
zott meg. Elmondta tapasztalatait,
amelyek szakmai sajátosságuk okán a
jövõ generáció számára is hasznosít-
ható szellemi értéket képviselnek. 

Szeniortársunk ismertette azokat – az
erdõmérnöki pályára terelõ – társadal-
mi, családi viszonyokat, amelyek ifjú
korában, Erdélyben (ahol a 10% ma-
gyarnak is magyar iskolája volt) a bá-
nyász családi közegbõl kiemelték.

Óradnán járt magyar elemi iskolába, s
a nyári szünidõk egy részét a radnaborbe-
reki bányaüzem területén töltötte. Vonzó-
dása az erdészpályához abban az idõben
érlelõdött meg benne. A környezõ erdõk
közelsége és szépsége, a fenyõk és a
hegyi legelõk illata kitörölhetetlen hatást
gyakoroltak rá. A pályaválasztásához hoz-
zájárult még az is, hogy egyik osztálytár-
sának az édesapja erdõmérnök volt.

Vázolta köztiszteletû Szeniorunk,
hogy hogyan került a Szatmárnémetibe
– ahol érettségizett is –, majd a Soproni
Erdõmérnöki Fõiskolára, hogy meg-
küzdjön a nagy távolság, és az új hely-
zete által elõidézett gondokkal. Mint ér-
zékeltük, nem eredménytelenül. A Sop-

roni élményekbõl kiemelhetõ, hogy ha-
mar beilleszkedett, mert erdélyi em-
berként jól ismerte az erdõt. Érdekes-
ségként említette azt a feladatot, ame-
lyet Fehér Dániel professzortól kapott:
1945-ben a megszálló szovjet csapatok
kórház, konyha és élelmiszer raktárak

„Hagyományozható gondolatok”
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vel, ami igen nagy felháborodást keltett
mind a szakfelügyelet, mind a gazdál-
kodók körében.” 

A következõ jelentõs változást, a
földmûvelésügyi alapokról szóló 1992.
évi LXXXVIII. törvény sok vitát kiváltó
elõkészítése után, a Pénzügyminisztéri-
um „ultimátumának” hatására, az elõ-
adónk által, egy éjszaka átdolgozott,
Országos Erdészeti Alap néven, 1993.
január 1-jétõl, tovább mûködõ rendszer
jelentette. Érdekessége az új Alapnak,
hogy a költségvetési támogatás megje-
lenik mint bevételi forrás. Az állandó lik-
viditási gondokkal küszködõ Országos
Erdészeti Alap mûködõképességének
megoldását csak a teljes mértékben
költségvetési forrásból mûködõ Mezõ-
gazdasági Fejlesztési Alappal való
összevonás jelentette. Az összevonásról
Mezõgazdasági és Erdészeti Alap néven
az 1995. évi XXI. tv. rendelkezik. Az er-
dészet számára – viszonylag – kedvezõ
összevonás eredményezte helyzet na-
gyon rövid ideig tartott, mert az 1996.
évi költségvetésrõl szóló 1995.évi CXXI.
tv. az elkülönített állami pénzalapok
nagy részét megszüntette, illetve az
egyes fejezetek (minisztériumok) költ-
ségvetésébe integrálta. Így az erdõfelú-

jítás és erdõfenntartás jogcímei Erdésze-
ti Közcélú Feladatok jogcímcsoport
alatt kerültek a minisztérium költségve-
tésébe. A jogcím csoport kiadásainak
fedezetét szolgáló befizetések, „Köz-
pontosított bevételek” címen, a minisz-
térium költségvetésétõl elkülönítetten
kerültek a kincstárhoz, a bevételek és
kiadások közötti közvetlen finanszíro-
zási kapcsolat elvben megszûnt.

Merkel Gábor szeniortársunk az er-
dészeti alapok szakértõje, az alábbi
mondatokkal fejezte be elõadását: „Az
1996-2004 évek közötti idõszakban a
fejezeti kezelésû erdészeti támogatási
elõirányzatok változó mértékû, de egy-
re csökkenõ költségvetési támogatás
mellett, a kincstártól visszaigényelt köz-
pontosított bevételekkel korlátozott mó-
don mûködtek. Az Európai Unióhoz
történõ csatlakozással együtt járó köte-
lezõ jogharmonizációval gyakorlatilag
búcsút intettünk az Alapnak és a ha-
sonló elven mûködõ erdészeti nemzeti
támogatásoknak. Az erdõfenntartási
járulék és fizetési kötelezettség is meg-
szûnt, a determinációk rendezése költ-
ségvetési támogatásból történt.”

Az elõadást követõen hozzászóltak:
Kondor Endre, Dudás Péter, Zachar

Miklós, dr. Pethõ József, Halasy Gyula,
Halász Gábor szeniortársak. Az elnök a
hozzászólásokat, az elõadó válaszait –
az elõadónak kinyilvánított köszönet
után – az alábbiak szerint foglalta össze:

– az elõadás hatására, de korábbi is-
mereteink alapján is, a különbözõ neve-
ken és szerkezetben mûködött, az erdõk
felújítását és fenntartását támogató pénz-
ügyi alapokat eredményesnek, az erdé-
szetben nagyon fontosnak ítéljük meg;

– törekszünk megismerni az alapok
nélkül mûködõ erdõfelújítási helyzetet,
a jelenben elérhetõ pályázati rendszer
lehetõségeit, kihatását az erdõmûvelés
eredményességére;

– ennek érdekében Halász Gábor tit-
kár vegye fel a kapcsolatot az Erdõren-
dezési, Erdõmûvelési Szakosztállyal,
egy 2014. évi közös rendezvény meg-
szervezését céljából;

–  amennyiben a megbeszélések, vi-
ták használhatónak ítélt javaslatokat,
véleményeket érlelnek ki, s a lefektetett
alapelvek irányába hatnak, azokat
összefoglaljuk, s az Elnökség, illetve a
tagság elé tárjuk.

Dr. S. Nagy László elnök,
Halász Gábor titkár,

OEE SzT

mûködtetésére lefoglalták az egyetem
fõépületének földszintjét és a kert déli
oldalán a mûhelytermek egy részét. A té-
li hideg idõben az oroszok eltüzelték a
növények jelzõtábláinak facövekeit is, s
a jelzõtáblák elkerültek eredeti helyük-
rõl. Ezeket kellett szeniortársunknak a
rendelkezésre álló vázlatok alapján hely-
reállítani. Csak késõbb jött rá, hogy mi-
lyen hasznot jelentett ez a „pluszmun-
ka”. Még a különleges növények helyét
is pontosan tudta, így tanulóit könnyen
vezethette oda, ahova csak akarta.

A technikumi évek meghatározóak
voltak életében. A sok kedves emlékbõl
kiemelt egyet és elmesélte, milyen gyûj-
teményekkel gazdagította a növénytan
szertárat, ezek közül is a legkedveseb-
bet, a rügygyûjteményt ismertette.

A fajok felismerésének biztos elsajátít-
ása elképzelhetetlen rügy-, levél- és ter-
més- (mag, toboz) gyûjtemények szigo-
rú megkövetelése nélkül. Már 1950
õszén elkészítette azt a rügygyûjtemény
mintapéldányt, amelyben rendszertani
sorrendbe szedve bemutatta, hogy az el-
sõ osztály második félévében minden ta-
nulónak hasonlót kell készíteni és meg-
adott határidõre beadni. A kötelezõen
begyûjtött 60 rügyet a tanult rend és csa-

lád sorrendjében kellett összesíteni, ma-
gyar és latin névvel ellátva, a mûszaki
rajz órán tanult szabvány betûket és tus-
sal kihúzott formát alkalmazva. Az írást,
s vonalhúzást Gál István minõsítette és
osztályozta, míg a rügyhatározás és latin
nevek hibátlan beírása a növénytani je-
gyekhez számítottak.

A szakmai kérdésekre térve, az elõadó
méltatlannak vélte, ami az akáccal, ezzel
az igen sokoldalúan felhasználható fafaj-
jal szemben kialakult. Figyelmünkbe
ajánlotta a lucfenyõt. Erdõfelújítására, jó
termõhelyen kiemelkedõ fatermõ képes-
ségére vonatkozóan szintén egyedi ta-
pasztalatokat osztott meg. Nevezetesen,
hogy a jó vízgazdálkodású bükk-elegyes
erdõben rendkívüli méretekre képes.
Például a soproni „Asztalfõn” 1000
m3/ha, értékes fatömeg termelésre.

Összehasonlító példákkal vont pár-
huzamot az állandó erdõborítás mód-
szerei és a fokozatos felújítási eljárá-
sok korábbi eredményes alkalmazása
között.

A bõséges szakmai példái mellett
közreadta a hosszú oktató és nevelõ ta-
nári munkája alatt a diákjai számára ki-
alakult jelszavait, melyeket igyekezett
tanulóiba betáplálni:

Legyetek szorgalmasak, mert csak
rendszeres és folyamatos munkával le-
het elfogadható eredményeket felmu-
tatni.

Legyenek becsületesek és igazmon-
dók, hogy ne szégyenkezve nézzetek
mások szemébe.

Szeressék egymást, hogy õket is sze-
rethessék; szeressék a szakmát, mely
megélhetést ad számukra, és szeressék
a Föld bármely területén élõ magyar
testvéreiket, nemzetüket, a hazát, mely
ápol, s eltakar!”

A „tanáruras”, „tanárbácsis” hangvé-
telû megnyilatkozás a szeniortársak
számára élményszerûen idézte fel saját
tapasztalataikat, az igen színes gondo-
latok pedig szellemi értékként raktáro-
zódtak. A tagság nagy érdeklõdéssel
hallgatta Ottó bátyánk bölccsé nemese-
dett gondolatait és közös reakció volt,
hogy érdemes hasonló napirendet be-
iktatni, mivel a visszaemlékezések egy-
aránt gazdagítják a gyakorlati szemléle-
tet, és hasznosak lehetnek ifjak, idõsek
számára egyaránt.

Dr. S. Nagy László elnök, 
Halász Gábor titkár, 

OEE SzT
Kép: Halász Gábor
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Kérésünkre vendéglátóink elsõként a
béri Nagy-hegyet kialakító mintegy 18-
19 millió évvel ezelõtt lezajlott vulkáni
mûködés „eredményéhez” kalauzoltak.
Az Európában egyedülálló hajlott osz-
lopos andezit lávaömlés minket is cso-
dálkozásra késztetett. Álmélkodásunkat
követõen megkezdtük a valódi szakmá-
zást is, de elõtte Keresztes György HCS
elnök, vezérigazgató-helyettes meleg
köszöntõ szavait és a cég rövid bemuta-
tását hallgattuk meg.

Sem a cég jelene, sem múltja nem
hasonlítható egy „átlagos” részvénytár-
saságéhoz. Kialakulását igazából „ma-
gasabb rendû honvédelmi okoknak”
avagy néhány régebbi országvezetõnk
(ismeretlen vagy ismerõs?) céljainak kö-
szönhette. Röviden összefoglalva: 1964-
ben a Bujáki és Lovasberényi erdészet
kezelését a HM átveszi, és 1965-tõl HM
Erdõgazdálkodási Igazgatóságként irá-
nyítja. 1967-tõl az Igazgatóság Fõosz-
tály névre „átkeresztelkedik”. 1967-tõl
önkéntes kijelöltként csatlakoznak a
Süttõi, Kaszói és Uzsai Erdészetek.
1973-tõl megalapítódik az MN Buda-
pest Erdõ- Mezõ- és Vadgazdaság Vál-
lalata. 1984-ben Kaszó „saját kérésére”
önállósodik. 1992-ben megalakul a Tá-
borfalvai Erdészet. Az általános trendet
követve 1993-ban a cég HM Budapesti
Erdõgazdaság Rt.-vé elõlép. 1995-tõl
Központi Erdészet is alakul, területe
elég tág közigazgatási határok közt lel-
hetõ fel. 2010-tõl a többi erdõgazdaság-
hoz hasonlóan a tulajdonosi jogokat az
MFB Zrt. gyakorolja. 2013-ban a névbõl
kikerül a HM, (a HCS nevében még
egyenlõre maradt) ezzel nevével is be-
lesimul a többi Zrt. közé.

A „kézi vezérlésû” sorsnak köszön-
hetõen alakult ki a mostani helyzet, me-
lyet a területi szétszórtságon kívül az is
jellemez, hogy az általánoshoz képest
még egy szakhatóság (ti. a HM is) õrkö-
dik az okszerû erdõfenntartás és egyéb
szempontok felett. A cég 2005-tõl kez-
dõdõen – az idõ szavának engedve –
kezdi bevezetni a szálaló erdõgazdál-
kodást, melyet az ún. II. FAO-projekt

támogat. Tanulmányutunk is e kezde-
ményezés köré szervezõdött.

A vezérigazgató-helyettes után Szi-
Benedek József erdészeti igazgató tájé-
koztatott a jó csengésû Mulató-hegyi
gyalogtúránkkal érintett helyszínekrõl.

– Bér 9B, 11F: fenyõállomány átala-
kítása cseressé természetes úton.

–  Bér 9A, 9E: tíz éve hagyományos
módon egyenletesen megbontott tölgy-
elegyes-cseres. Négy éve, illetve ta-
valyelõtt elvégzett szálaló vágásos lék
megtekintése. Némi vita alakult ki a lé-
kátmérõ és a hektáronkénti lékszám te-
kintetében. Néhányan a kisebb lékát-
mérõt és a nagyobb darabszámot vélik
jobbnak.

– Bér 6E: jelentõs FF-el és EF-el ele-
gyes tölgyes-cseres szálaló vágással törté-
nõ átvezetése természetes erdõtársulássá.

– Bér 6H, 7G: tölgyes-cseresek, me-
lyek véghasználata – már az eredeti
szándék szerint is – szálalásos üzem-

módban történik. Vendégekként nem
osztottuk a házigazdáknak azt a véle-
ményét, hogy az erdõtársulásra jellem-
zõ elegyfafajokat akár mesterségesen is
be kell „vinni” az állományba. Vélemé-
nyünk szerint ez a szálalás automatikus
következménye lesz.

– Bér 8G, 8F: az állományokat 2001-
ben egyenletes erõteljes (40%-os) meg-
bontás után 2009-tõl kezelik a szálaló
vágásnak megfelelõen. A cserjésedés
hiánya és a kedvezõ adottság miatt az
átállás zavartalannak tûnik, bár néhá-
nyan megjegyezték, hogy a cserjésedés
hiánya a savanyú-tölgyeseknek megfe-
lelõ termõhelyre vezethetõ vissza, így
jelenlegi 85%-os Cs és 15%-os KTT
elegyarány helyett a fordított lenne a kí-
vánatos. Ezt támasztja alá, hogy az úju-
lati szinten is nagyobb a KTT aránya.

Ezután az eddigi megterhelõ szelle-
mi és fizikai tevékenység ellensúlyozá-
sára a „termelõerõnk” újratermelése vé-
gett némi üdítõ ital és étel magunkhoz
vétele következett, majd friss erõvel a
Sas-bércre jutottunk. Ott a Buják 29A és
30A szálalásos jövõ elé nézõ erdõrész-
leteket tekintettük meg. A vad hatása ta-
lán ott látszódott a legjobban. Nem volt
nézeteltérés afelõl, hogy a vad csak ré-
sze, mégpedig nem is a legfontosabb
része az erdõnek és jól gazdálkodni
csak akkor lehet, ha egy a „gazda”.

Felvetõdött a fafajok fényigényessé-
gének problémája is. A merev kategori-
zálás helyett a valóságot jobban árnyal-
ja a fényigény korral történõ változásá-
nak figyelembe vétele. Érdekes volt a
szálalás-szálaló vágás (erdõfil erdõgaz-
dálkodás), illetve a hagyományos vágá-
sos erdõgazdálkodás összevetése a te-
kintetben, hogy a természettel szemben
milyen türelmetlen, magával szemben
viszont milyen türelmes az ember (be-
leértve az erdészt is).

Ezzel a szigorúan vett szakmai prog-
ram véget ért. A bátrabbak megcsodál-
hatták a körpanorámát a Sas-bérci kilátó-
ból. A nap megkoronázásaként a Szilasi
vadászházban hódoltunk gyomrunk ol-
tárán Bachusnak, Ceresnek és egyéb po-
gány isteneknek, valamint nem pogány
védõszenteknek. A csodálatos napot
ezúton is köszönjük Keresztes György-
nek, Szi-Benedek Józsefnek és kedves
munkatársaiknak, a lehetõséget pedig
Szalay László vezérigazgatónak.

Garamszegi István
OEE Egri HCs

Fotók: Ficzere Mónika

Bujákon jártak az Egriek
Az OEE Budapesti HM Helyi Csoportjá-

nak régi és az Egri Helyi Csoport által

régóta halogatott meghívásnak tettünk

eleget, amikor tavaly szeptember 26-

án mintegy 25 fõvel tartalmas szakmai

napon vettünk részt a Budapesti Erdõ-

gazdaság Bujáki Erdészeténél.

Kilátó a Sas-bércen

Szi Benedek József erdészeti igazgató
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Az OEE Kecskeméti Helyi csoportja
az éves tervének megfelelõen 2013.
október 11-12-én tanulmányutat
szervezett az OEE Pápai Helyi Cso-
portjával egyeztetett szakmai prog-
ramra.

A tanulmányút hármas célkitûzése a Ba-
konyerdõ Zrt. erdészeteiben tavaly ta-
pasztalt rendkívüli mértékû feketefe-
nyõ-száradás körülményeinek, a Deve-
cseri Erdészetet közvetlenül érintõ vö-
rösiszap-katasztrófa káros következmé-
nyeinek felszámolására tett intézkedé-
sek eredményeinek és a Monostorapáti,
valamint a Balatonfüredi Erdészet szak-
mai és közjóléti tevékenységének rész-
letes megismerése volt. 

A tanulmányút 38 résztvevõje, Kocz-
ka Zoltán, Helyi Csoport titkár vezetésé-
vel kelt útra, abban is bizakodva, hogy
az OMSZ elõrejelzése szerinti narancs-
sárga riasztási fokozat idõjárása nem
fogja akadályozni a vendéglátók által
elõkészített szabadtéri programokat.
Mindenesetre a már erdészkörökben jól
ismert szólás-mondás szerinti bölcsessé-
get, hogy „nincs rossz idõjárás, csak
rossz öltözködés.”, figyelembe véve esõ-
álló ruházatot és vízálló lábbelit is vittek
magukkal a csoport tagjai.

A rövid simontornyai pihenõ után ér-
keztünk a Bakonyerdõ Zrt. Devecseri
Erdészetének új központi épületéhez.
Útközben Dánfy László új tagunk, aki
vegyészmérnök (és magán-erdõgazdál-
kodó), szakmai szemmel ismertette a
bauxit ásványból kiinduló Bayer rend-
szerû timföldgyártási technológiát,
amelynek egy mellékterméke a rendkí-
vül erõs lúgos kémhatást  (13-13,5 pH
értékû) mutató és a három évvel ezelõt-
ti katasztrófát okozó vörösiszap.

A Devecseri Erdészettõl Czili Kár-
men és munkatársai az éppen csepegni
kezdõ esõben kiváló vendégszeretettel
fogadták a csoportot. Rövid tájékoz-
tatást kaptunk az erdészet tevékenysé-
gérõl és az õket is ért katasztrófa ma
már alig észrevehetõ kárkövetkezmé-
nyeinek elhárításáról a Torna-patak
menti új épületük esõvédõ teteje alatt.
Látva a vendéglátók igyekezetét, a nap
is kisütött és a teljes devecseri, kolontá-
ri program alatt kitartott mellettünk. Ko-
lontáron a „Mementó” ház közelében
egy szépen kialakított emlékparkból
néztük a közeli vörösiszap tározócella

leszakadt észak-nyugati gátfalának
helyreállítási munkálatait és kaptunk
részletes ismertetést a helyiek által átélt,
10 emberéletet követelõ és több mint
150 ember égési sérülését okozó 2010.
október 4-én 12,30 körül bekövetkezett
katasztrófáról. Ez a nap, milyen érde-
kes, az „Állatok Világnapja” is egyben.
Ezt követõen néma fõhajtással emlé-
keztünk az áldozatokra, majd a Mako-
vecz Imre és csapata által tervezett új fa-
lurészbe vitt az utunk, ahol a szép és
egymástól valamiben mindig különbö-
zõ épületek közepén „organikus” építé-
szeti anyagokból felépített emlék-ká-
polnát tekintettük meg, melynek bejá-
rata mellett emlékkõ hirdeti a felépítés-
hez hozzájáruló 22 hazai erdészeti tár-

saság, közöttük a KEFAG és a Bakony-
erdõ Zrt. nevét  is.

A csoport ezek után a Devecseri Er-
dészet sárosfõi vadászházához érkezett,
ahol Varga László vezérigazgató fogadta
a régi barátokat is magában foglaló tár-
saságot. Átfogó ismertetést adott a társa-
ság tevékenységérõl, kiemelve a prog-
ram hátralévõ részében bemutatásra ke-
rülõ  feketefenyõ-pusztulást. A tájékoz-
tató és a felmerült szakmai kérdésekre
adott válaszok után fogyasztottuk el a
halászlé ebédet, mintegy felkészülve a
kora délutáni halastó-látogatásra, ahol
szakmai ismertetést kaptunk az erdé-
szettõl távoli, de vele történelmileg és az
irodalomban együtt említett haltenyész-
tésrõl („halat és vadat, s mi jó falat…”).

A vendéglátóktól elköszönve, az ismét
eleredt esõben a Gyenesdiáshoz közeli,
az erdészet által kialakított, szépen kezelt

Nagymezõ erdei pihenõt kerestük fel a
Keszthelyi-hegységben, ahol az erdészet
munkatársai várták a csoportot. Szakács
István erdészeti igazgató által az esõvédõ
alatt tartott ismertetés után, a magát ismét
egy kicsit megemberelõ idõjárás adta al-
kalmat kihasználva, a közeli Festetics-ki-
látóhoz gyalogoltunk fel, ahol az újfent
eleredõ esõben magasról és messzire te-
kintve láthattuk a feketefenyõ állo-
mányok pusztulását. A jelenség rendkívü-
li mértékû fakitermelési feladatot ad az er-
dészetnek, nem beszélve a keletkezõ fe-
lújítási kötelezettségrõl, és az azt követõ
erdõmûvelési feladatokról. Jelen ismere-
tek szerint a katasztrofális fenyõpusztulás
oka a tartósan csapadékhiányos, aszályos
idõjárás, mely miatt a legyengült fenyõk

elvesztik ellenálló képességüket a gom-
bakárosítókkal szemben.

A hegyrõl leereszkedve, autóbuszba
ülve folytattuk utunkat a Káli-medencé-
be, ahol a Szentbékkála melletti „kõten-
ger” természeti képzõdményt a Monos-
torapáti Erdészet munkatársa Simon
György (aki egyben a közeli Monoszló
polgármestere is) mutatta be. A már
erõs szürkületben, zuhogó esõben, vil-
lámlások és dörgések közepette indul-
tunk Balatonfüredre, ahol a csoportot
dr. Szekrényes Tamás igazgató fogadta
a helyi erdészet munkatársaival és a
Koczor család konyhával is ellátott pin-
céjében, a borkóstolóval kiegészített
vacsora elõtt beszámolt az erdészet fel-
adatairól és a másnap megtekinteni ter-
vezett, vadonatúj Vadaspark kiépítésé-
rõl, a helyi idegenforgalom vérkeringé-
sébe bekapcsolásáról.

Erdészbarátság és tanulmányút
A Kecskeméti Helyi Csoport bakonyi és Balaton-felvidéki szakmai útja

A Helyi Csoport a Makovecz-kápolnánál
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EGYESÜLETI ÉLET

A vacsora után a közeli pécselyi Csi-
kós Lovasudvarban szálltunk meg, ahol
fáradságûzõ italok mellett még folytat-
tuk a napi élmények egymás közötti
megbeszélését.

Reggeli után érkeztünk a balatonfü-
redi Koloska-völgybe, ahol Balatonfü-
redi Erdészet munkatársai elvezettek az
új Vadasparkhoz. Némedi Kálmán, az
erdészet mûszaki vezetõje és kollégái
részletes ismertetést adtak a tavaly át-
adott közjóléti beruházásról és a vadas-
parkban lévõ állatállományról, amelyet
közvetlen közelrõl és a park területén
kiépített magaslesekrõl vehettünk sze-
mügyre. Rendkívül tetszettek a vadma-

darak hálóborítású ketrecei és a belsõ
elektromos védelemmel is ellátott vad-
kifutók. Innen utunk a Koloska patak
mentén, a völgyfõben kiépített erdei pi-
henõhöz vezetett, ahonnan szakavatott
vezetéssel gyalogoltunk a Koloska for-
rás után a sziklából kibúvó nagyméretû
un. Hamavas Béla hársfához. Ezután a
sok lépcsõs kiépített „Nordic-Walking”
úton mentünk fel a Koloska sziklákhoz,
ahol gyönyörû õszi lombszínezõdésben
csodálhattuk meg a cserszömörcés
molyhos tölgy virágoskõris-állományt.
Az erdészet munkatársaitól a Koloska
csárdában elfogyasztott ebéd után, sze-
rény ajándékaink átadását követõen

vettünk búcsút, majd buszra szállva az
út élményeit még egyszer megbeszélve
18 óra körül érkeztünk haza.

A szakmai és turisztikai, valamint a sá-
rosfõi vadászházban, a Koczor-családi és
a koloskai csárdákban kapott kulináris
élményekért, az erdészbarátsággal be-
mutatott szakmai programokért  ezúton
is köszönetet mondunk az OEE Pápai
Helyi Csoportjának, a Bakonyerdõ Zrt.
és a felkeresett erdészetek vezetõinek és
nem utolsósorban a KEFAG Zrt. utunkat
lehetõvé tevõ önzetlen támogatásért.

Lejegyezte: Dánfy László
Kecskeméti HCs. új tagja

Tisztelt Szerkesztõség!

Dr. Rédei Károly, Csiha Imre, dr. Keserû
Zsolt, Rásó János, Kamandiné Végh Ág-
nes: „Sarjaztatott akác energetikai faül-
tetvények föld feletti dendromasszája”
címmel megjelent cikkel kapcsolatban,
az akác további felhasználásának lehetõ-
ségére hívnám fel a figyelmet. 

„Az Erdõ” XXXVII. évf. 10. számá-
ban Keresztesi Béla akadémikus, „Az
akác- és tölgykutatásról” címû cikkében
az alábbi megjegyzést teszi, megemlítve
egy KEFAG kísérletet: „Appalachia par-
celláját tönkrerágta a vad. Ez utóbbi faj-
tát csak bekerített területen lehet telepíte-
ni, kiválóan alkalmas viszont takarmány-
erdõ létesítésére”. 

1988-ban – Keresztesi Béla akadémi-
kussal közösen – szabadalmi bejelentést
tettünk akác takarmányerdõre, majd
1995-ben „Eljárás emberi tápanyagként,
valamint élelmiszer- és gyógyhatású ké-
szítmények adalékanyagként alkalmazha-
tó készítmény, vagy fehérjekoncentrátum
elõállítására” címmel újabb szabadalmi

bejelentéssel éltünk. Mindkét szabada-
lom alapját a BÁCS-ÁG Kft. Mezõgazda-
sági Vizsgáló és Termékminõsítõ Labora-
tórium akácõrleményre vonatkozó vizsgá-
latsorozata képezte. Az akácminták elem-
zése alapján – energetikai hasznosításán
túlmenõen az akác szélesebb felhasználá-
sára nyílhat lehetõség humán célú és ál-
lati takarmánykénti alkalmazása terén. 

Akácmintákból készített akácõrle-
mény-minták vizsgálati eredménye /1998.
Kecskemét. BÁCS-ÁG. mérési adatai/

A mintavételek során 10x10 m-es te-
rületrõl a még nem befásodott tuskó- és
gyökérsarjak kerültek begyûjtésre. Szá-
mításunk szerint az 1 hektárról begyûjt-
hetõ teljes biomassza tömeg: 10-15 ton-
na. A begyûjtés ideje augusztus eleje volt.
A begyûjtött zöld akác minta szárításra,
majd megõrlésre került.

A benyújott szabadalom kapcsán dr.
Pölös Endre biológus, fõiskolai tanár
„Eljárás, fehérje koncentrátum elõállítá-
sára, akác alapanyagbázison” címû szak-
véleményében (Kecskemét, 1998) a kö-
vetkezõ megállapítást teszi:

„Az akácfa sokrétû felhasználása felvet
még egy, ez ideig ki nem merített lehetõsé-
get. A zöldtömeg – elsõsorban levél, ill. be
nem fásodott szár – mint táplálék, ill. fehér-
je-forrás alkalmazható, hiszen a nagymérté-
kû elterjedése óriási biomassza tömeget biz-
tosít. Értékes fehérjetartalma állat- és embe-
ri táplálékforrás lehet, bõvítve pl. a lucerna-
és a szójabázisú tápanyag-készítményeket.
Megvizsgáltuk az akáclevél és a be nem fá-
sodott szár beltartalmi értékeit (fehérje, ami-
nosav, kiemelten esszenciális aminosavak)
összevetve gabonafélék, pl. búza, triticale
szemtermésének hasonló értékeivel. Azért a
gabonaféléket választottuk összehasonlító
objektumnak, mivel évezredek óta az emberi-
ség központi táplálékforrása.

Az akác beltartalmi paraméterei felül-
múlták a búza és a triticale értékeit. Maga-
sabb a fehérjetartalmuk, esszenciális amino-
savakban – kiemelten argininben – közel
háromszor gazdagabbak. A fentiek figyelem-
be vételével értékes és gyakorlati hasznosítás-
ra érdemes szabadalomnak minõsítem”.

Kecskemét, 2013. november 29.
Erdész üdvözlettel,

dr.  Szilágyi  Attila
okl. em., okl. növ. véd szakm.

O l v a s ó i  l e v é l

Hölgyek öröme Varga László vezérigazgató fogadja a társaságot
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SZAKMAKULTÚRA

Életérõl és halála körülményeirõl nem
maradtak fenn egykorú adatok.  A jóval
késõbb keletkezett életrajzában össze-
folynak a Biblia és a görög regényszerû
irodalom emlékei, indiai hatásokkal fû-
szerezve. A legendája nem mentes a kö-
zépkori lovagi költészettõl sem. A le-
gendának azonban min-
dig megvan a valóság-
magva. Ebben különbö-
zik a mesétõl, amely teljes
egészében elképzelt cso-
dás történet. 

A legenda szerint Szent
Euszták eredeti neve Pla-
cidus volt, aki Trajanus ró-
mai császár hadseregében
szolgált hadseregparancs-
nokként. Az egyházi kró-
nikák így jellemzik. „Az
irgalmasság cselekedetei-
ben lankadatlan volt, de
bálványt imádott. Hitvese
ugyanazt a hitet vallotta,
és ugyanúgy gyakorolta
az irgalmasságot. Két fiat
nemzett Placidus, akiket
nemeslelkûsége szerint
nemeslelkûségben nevelte-
tett. És mert az irgalmas-
ság cselekedeteit állhatatos buzgalom-
mal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az
igazság útja megvilágosodjék elõtte.” 

Nagyon szeretett vadászni. Egyik va-
dászata alkalmával egy gyönyörû szar-
vasbika bukkant fel elõtte. Placidus ül-
dözõbe vette, de a lova nem bírta utol-
érni. A nemes vad egy dombtetõn hirte-
len megállt és szembefordult üldözõjé-
vel. A vadász ámulva látta, hogy agan-
csai között egy tündöklõ feszület tûnik
fel. Egyidejûleg hangokat is hallott: „Mi-
ért üldözöl, Placidus? Irántad való irga-
lomból jelentem meg néked ebben az ál-
latban. Én vagyok Krisztus, akit te is-
meretlenül tisztelsz. Alamizsnáid fel-
jutottak színem elé, ezért jöttem el. E
szarvasban, akire vadásztál, én va-
dásztam terád.”

Placidus megdöbbenve esett le lová-
ról. Fogadalmat tett, hogy csatlakozik
az akkor már rohamosan sokasodó ke-
resztényekhez. Végül ígéretet kapott,
hogy másnap ugyanazon a helyen meg-
tudhatja jövendõ sorsát is. Azonnal Ró-
mába sietett, ahol feleségével és két fiá-
val az éjszaka közepén megkeresztel-
kedett. Róma püspökétõl az Euszták
nevet kapta.

Másnap a jelenés helyén csakugyan
megismerte jövõjét. „Szükséges, hogy
sokat eltûrj, hogy e világ mélységes hiú-
ságából lezuhanva megaláztass, majd
lelki gazdagságban fölemelkedjél. Ne
tántorodj meg, ne törõdj korábbi dicsõ-
ségeddel, mivel kísértések által, mint új
Jóbnak, meg kell próbáltatnod. Hanem

amint megaláztatsz, eljövök hozzád, s
visszahelyezlek korábbi dicsõségedbe.
Légy állhatatos, hiszen irgalmasságom
óvja lelkedet!” Ezzel az Úr az égbe
emelkedett, Euszták pedig hazatérve
mindent hírül adott hitvesének.

A csapások rövidesen be is követ-
keztek. Az egész család koldusbotra ju-
tott. Euszták családjával együtt Egyip-
tomba menekült. Az utazás alatt felesé-
gét rablók, fiait vadállatok ragadták el.
Óriási volt Euszták fájdalma, de nem
roppant össze. Egy faluban mezei mun-
kásnak szegõdött el és évekig dolgozott
béresként. E hosszú idõ alatt is rendít-
hetetlenül bízott és hitt Istenben. Arra
azonban még csak gondolni sem mert,
hogy viszontláthassa feleségét és gyer-
mekeit. Hiszen sejtelme sem lehetett ar-

ról, hogy felesége kiszabadult a rabság-
ból, s hogy fiai a közelben élnek, miután
mindkettõjüket földmûvesek és pászto-
rok szabadították ki a fenevadak torká-
ból. 

Ebben az idõben a Római Birodalmat
már barbár törzsek fenyegették. Traja-
nus császárnak szüksége volt régi had-
vezérére és megbízta a helytartókat, hogy
kutassanak utána. A nyomozás ered-
ménnyel járt. A vezért régi sebhelyeirõl
felismerte két volt katonája. Euszták újra
császári ura szolgálatába állt. 

Az elrabolt feleség és az eltûnt két fiú
késõbb egymásra talált és a szétesett
család szinte lehetetlennek látszó mó-
don, de ismét összekerült. 

Euszták seregével gyõzelmesen küz-
dött a barbárok ellen és
katonái élén diadalmenet-
ben vonult be Rómába.
Ekkor azonban már Had-
rianus volt a császár. A be-
vonulás után ünnepélyes
vallási szertartást tartottak,
ahol minden tisztnek ál-
doznia kellett a pogány
római istenek elõtt. Csak a
vezér hiányzott a szertar-
tásról. Amikor a császár
késõbb felelõsségre von-
ta, bátran megvallotta ke-
resztény hitét. Hitvallásá-
ért halálra ítélték és a csa-
ládjának sem kegyelmez-
tek. Elõször oroszlánok
elé lökték a férjet, a fele-
séget és a két fiút. Ám a
kiéheztetett vadállatok
megszelídültek elõttük és
egyikükhöz sem nyúltak.

Erre egy ércökör belsejébe zárták mind
a négyüket és tüzet raktak alájuk, hadd
süljenek meg elevenen. Azonban az iz-
zó érckamrából a legnagyobb hõség
idején is vidám nótaszó hallatszott.
Amikor pedig három nap múlva kinyi-
tották, hamu helyett élettelen, de telje-
sen ép holtesteket találtak benne. 

Euszták szent vértanú tisztelete csak
a 8. században került át a keleti egyház-
ból Rómába. Innen terjedt szét a nyuga-
ti rítusú Európában. A hívõk kétségbe-
ejtõen nehéz helyzetekben szoktak
hozzá fordulni, közbenjárását kérve.
Ezen kívül õ az erdészek és a vadászok
másik, elfeledett védõszentje.

Dobay Pál em.
Kép: The Yorck Project: 10.000 

Meisterwerke der Malerei

Szent Euszták a másik szakmai védõszentünk
Szent Hubertusz mellett Szent Eus-
tachius a kevésbé ismert erdész és
vadász égi pártfogónk. Gyakran
össze is tévesztik e két személyt,
hiszen ábrázolásaik is közel azono-
sak. Szarvasbika agancsai között
egy fénylõ kereszt, elõtte vagy mel-
lette pedig a szent áll vadászruhá-
ban, zöld kalappal, fegyverrel és
kutyával. 

Vittore Pisanello: Szent Euszták látomása
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AKTUALITÁSOK

A Vértesi Erdõ Zrt. kiemelt figyelmet
fordít a vértesi erdõkben megbújó ke-
resztény egyházi mûemlékek, emlékhe-
lyek állagmegóvásának elõmozdításá-
ra, megõrzésük, fenntartásuk elõsegí-
tésére. Ennek érdekében évek óta szá-
mos kapcsolódó erdei rendezvényt
szervez, ahol adományokat is gyûjte-
nek a leromlott állapotú egyházi vagy
egyházi vonatkozású épületek, kápol-
nák, keresztek felújítására. Ennek kö-
szönhetõen is, túlmenõen az évszáza-
dos tradicionális kereteken, kitûnõ
szakmai és emberi kapcsolat alakult ki
a vértesi erdészek és a katolikus egy-
ház helyi képviselõi között.  A karácso-
nyi ünnepek elõtt errõl is beszélget-
tünk Spányi Antallal, a Székesfehérvá-
ri Egyházmegye püspökével, a Magyar
Katolikus Karitász püspökelnökével.

– A 22 erdõgazdaság hasonlóan gon-
dolkodik abban, hogy szinte minde-
gyik társadalmi réteg elvárásainak
igyekszik megfelelni, amely a magyar
erdõket látogatja. Az infrastrukturális
fejlesztések mellett a hitélet gyakorlásá-
hoz is teret szeretnének nyújtani a val-
lásturisztikai fejlesztésekkel. Így járul-
nak hozzá ahhoz, hogy a keresztény
kultúra évezredes múltja megmarad-
hasson a következõ nemzedék szemlé-
letében és a hitélet gyakorlása töretlen
legyen. Ön szerint miben tud az er-
désztársadalom segítséget nyújtani az
egyháznak, hogy továbbadhassák az
eddig megõrzött keresztény kultúra
alapvetõ értékeit?

– Nagy örömmel látom, hogy az er-
dészek nemcsak az erdõk rendbetételé-
re, a turistautak gondozására fordítanak
gondot, hanem arra is, hogy az erdõben
lévõ különbözõ emlékeket õrizzék, és
azokat a környezetükkel együtt olyan-
ná alakítsák, ahol az erdõt járó embe-
rek, a turisták megpihenhetnek, emlé-
kezhetnek, esetleg imádkozhatnak. Kü-
lön kiemelkedõ esemény volt, amikor a
devecseri katasztrófa után az erdésztár-
sadalom a maga erejével sietett az em-
berek segítségére és felépítették a Ma-
kovecz Imre által tervezett ökumenikus
kápolnát. Ez a munka, amelyet ilyen sok-
rétûen végeznek az erdészetek szakem-
berei, nagyon fontos az egész társada-
lom számára, hiszen az ember pihenni
megy a természetbe. Hogyha ott lelké-
ben gazdagodni tud, akkor még inkább

felüdülve, megerõsödve tud visszatérni
a mindennapi életéhez, a mindennapi
életterébe. Szívbõl kívánom, hogy az
erdészetek munkatársainak ilyen irányú
tevékenységét a jó Isten áldása kísérje
továbbra!

– A Vértesen is átível a Mária Út. Mit
tanácsol, mit tehetnénk annak érdeké-
ben, hogy népszerûbb  és hasonló láto-
gatottságú legyen egyszer, mint a Szent
Jakab Út, az El Camino? Mi a jelentõsé-
ge a zarándoklatoknak az ember életé-
ben a 21. században?

– Az ember mindig szeretett zarán-
dokolni. A zarándok elhagyja a maga
megszokott, biztos életterét, életkörül-
ményeit és kicsit rábízza magát Istenre,
illetve rábízza magát más emberekre.
Hiszen a zarándok könnyen kerülhet
olyan helyzetbe, hogy mások segítsé-
gére szorul és mások segítségét kell,
hogy elfogadja. Egy-egy zarándokút
hosszú idõ alatt válik olyan nevessé,
ismertté, annyira látogatottá, mint az El
Camino, amely valóban reneszánszát
éli napjainkban. A Mária Út nemrég in-
dult, a gondolat nemrég született meg.
Az erdészet szakemberei is szeretetük-
be, gondoskodásukba, oltalmukba fo-
gadták, ami egyfajta garancia számunk-
ra, hogy a mi kis hazánkban elõbb-
utóbb a Mária Út is olyan fontos lesz a
magyarság számára, mint amilyen az
európai kereszténységnek az El Cami-
no. Fontos, hogy zarándokoljunk és az
utakat járva megtapasztaljuk a csönd-
ben Isten jelenlétét, akár magányosan,
akár másokkal összefogva.  Megta-
pasztaljuk mások szeretetét, amelyet
tõlük elfogadhatunk, és amelyet nekik
mi adhatunk. Szívbõl kívánom, hogy

ezek a zarándoklatok legyenek egyre
népszerûbbek! Köszönöm, hogy tö-
rõdnek vele!

– A Vértesi Erdõ Zrt. Szent Erzsébet-
napon hagyományteremtõ programot
indítva ételt kíván osztani a rászorult-
ak javára. Ön, mint a Katolikus Kari-
tász elnöke, milyen tanácsot ad, ennek
a programnak az indulásakor? 

– Nagyon fájdalmas azt látni, hogy
mennyi embernek nehéz a mindennapi
gondokkal való küzdelem. A téli tüze-
lõnek vagy akár a mindennapi betevõ
falatnak a beszerzése. A Karitász pró-
bál ezen segíteni, sok más karitatív szo-
ciális célt maga elé tûzõ szervezettel
közösen, velük együttmûködve. De
természetesen nem vagyunk képesek
minden problémát megoldani. Nagyon
örülünk, hogy ebben az összefogásban
ott láthatjuk magunk mellett a Vértesi
Erdõ Zrt. munkatársait és a többi erdõ-
gazdaság szakembereit is. Köszönöm
ezt a tevékenységet! Úgy is, mint a Ma-
gyar Katolikus Karitász püspökelnöke
és szívbõl kívánom, hogy ebben a
munkában, amelyben jót tesznek, tel-
jék minden – a programban résztvevõ –
munkatársuknak igaz öröme! Szálljon
rá igazi békesség!

– Mit kíván azoknak az emberek-
nek, akik az erdõben dolgoznak, az er-
dõ közelében élik életüket és a magyar
erdõket járják felüdülésként?

– Az erdészekre, az erdõben dolgo-
zókra az ember hajlamos irigykedve
gondolni. Talán jó levegõn vannak, ta-
lán békességben dolgoznak, talán egy
csöndes, a rohanó világtól kicsit távol
esõ környezetben végezhetik munkáju-
kat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez a
munka bizony nagyon-nagyon nehéz,
sokszor keserves, emberpróbáló. Té-
len-nyáron, fagyban és hõségben, sok-
szor messze mindentõl végeznek na-
gyon kemény fizikai munkát ezek az
emberek. Szívbõl kívánom, hogy ta-
pasztalják meg ennek a munkának az
áldását! A csöndben, a természetben ta-
láljanak békét, erõsödjenek a szeretet-
ben! Szívbõl kívánom, hogy legyen az
erdõgazdaságok minden dolgozójának,
minden munkatársának békés, boldog
új esztendõje! 

Kép, szöveg: Sárainé Illés Edina
Vértesi Erdõ Zrt.

Szerkesztett változat. Szerkesztette:
Nagy László 

Egyház és erdészek a Vértes erdeiben
Interjú Spányi Antal püspökkel
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Az ülés helyszíne: Budapest, Alkot-
mány utcai Székház „Erdész terme”

A küldöttgyûlés a meghirdetett kez-
dési idõpontban nem volt határozatké-
pes. Ezért a küldöttgyûlés hivatalos
megnyitása elõtt zajlott a Magyar Erdé-
szeti és Vadászati Mûszaki Segédsze-
mélyzet Országos Egyesületének törté-
netérõl frissen megjelent kötet bemuta-
tója. Schweighardt Ottó szerkesztõ is-
mertette a könyv tartalmát, és születésé-
nek körülményeit, majd minden küldött
számára átadott egy-egy példányt.

Ezt követõen a meghívóban meghir-
detett módon 10.30-kor kezdõdött a
küldöttgyûlés hivatalos része.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait és az érdeklõdõ
tagokat, majd megállapította, hogy 28
fõvel a küldöttgyûlés határozatképes. A
jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Ger-
gely fõtitkárt, hitelesítõknek Kiss László
és Kálmán Miklós küldötteket kérte fel.
Fentieket, és az ismertetett napirendet a
küldöttek tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúan elfogadták.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesü-
let 2013. évi mûködését, melyet az el-
múlt évek jelentõs belsõ változásai után
a stabilizálódás jellemzett. A legfonto-
sabb a stabil taglétszám, ami év elején
3200-3300 fõ között mozog, míg év vé-
gére 3500 fõ fölé emelkedik. A megbíz-
ható mûködést szolgálta az Alapszabály
2013. évi megújítása, ami a jogszabályi
kötelezõ módosítások mellett több
ponton az Egyesület belsõ életét is
megreformálta. Az Alapszabály módosí-
tását követi a többi szabályzat ebbõl fa-
kadó átdolgozása, amelyek közül már
elkészült a Kitüntetési Szabályzat, és fo-
lyamatban van a Választási Szabályzat, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat, vala-
mint az Erdészeti Lapok Szerkesztési és
Kiadási Szabályzatának átdolgozása.

Az elnök sikeresnek értékelte az
Egyesület tájékoztatási tevékenységé-
ben elindított változtatásokat. Ezek kö-
zött kiemelkedik az Erdészeti Lapok ki-
adásával kapcsolatban kialakított rend-
szeresség és kiszámíthatóság fenntartá-
sa. 2013 júniusától a Lapok teljes színes
kivitelben jelenik meg. Szintén fontos
eredmény az egyesületi honlap ágazati
hírforrásként történõ mûködtetése és a

kapcsolódó tematikus honlapok (pl. Az
év fája vagy az Erdõk Hete honlapok)
kialakítása. Fontos eredmény az Egye-
sület szellemi hagyatékának, az Erdé-
szeti Lapoknak és a Könyvtárnak meg-
jelenítése az Egyesület vagyonában.

A hagyományok megõrzésével kap-
csolatos törekvéssel függ össze a
Könyvtár gyarapítása, a mûemlékek
restaurálása, egyre több magángyûjte-
mény és hagyaték befogadása, az Erdé-
szettörténeti Közlemények digitalizálá-
sa. Többek között ez utóbbi munkát is
támogatta idén a Wagner Károly Alapít-
vány. Hatékonyan mûködik az Egyesü-
let által alapított másik alapítvány, a
szociális segélyeket és tanulmányi ösz-
töndíjakat adó Erdészcsillag Alapítvány
is. Egyesületi vonatkozásban két jelen-
tõsebb jubileumot ünnepeltünk idén:
az erdész szakképzés elindításának 130
éves évfordulóját az Ásotthalmi iskola
megalapításával, illetve az Erdészettör-
téneti Szakosztály fennállásának 50. ju-
bileumát. Az egyesületi rendezvények
sorában sikerrel zajlott a 144. Vándor-
gyûlés Tatán, ehhez kapcsolódva az Év
Erdésze Verseny. Sikeres volt az Er-
désznõk Találkozója Soponyán. Az el-
nök külön is megköszönte a szervezés-
ben részt vevõ, házigazda erdõgazdasá-
gok munkáját. Ágazatunkon kívüli sze-
replõknek szólt az idén XVII. alkalom-
mal megrendezett Erdõk Hete, illetve a
„Fiatalok az Európai Erdõkben” elneve-
zésû nemzetközi középiskolai verseny,
ahol ismét dobogóra állhatott a magyar
csapat.

Kézzelfogható eredményei vannak a
sok feladatot adó érdekképviseleti
munkának. Az Egyesület stratégiai part-
nerségi megállapodást kötött a Vidék-
fejlesztési Minisztériummal, és partner-
ségi megállapodást a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarával. Zambó Péter az
Egyesület jelentõségének növekedése-
ként és a szakmai érdekképviseleti
munka új lehetõségeként értékelte,
hogy az Egyesület elnökeként õt válasz-
totta három évre elnökének az Orszá-
gos Erdõ Tanács. Az elnök a novembe-
ri soproni kihelyezett elnökségi ülésen
személyesen tapasztaltakat példaként
említve összességében eseménydús-
ként értékelte a lezáruló évet, amelyet
stabil és kiszámítható mûködés jellem-
zett. Minden tisztségviselõnek, egyesü-

leti tagnak ezúton is megköszönte az
ebben nyújtott segítséget, nem egyszer
áldozatos munkát.

A második napirendi pont keretében
Wisnovszky Károly, az Országos Vá-
lasztási Bizottság elnöke ismertette az
Alapszabály szerinti választási rendet,
amely szerint 2014-ben szeptember 30-
ig kerül sor a küldöttek és helyi csoport,
szakosztály tisztségviselõk megválasz-
tására, majd ezt követõen november 30-
ig az országos tisztségviselõk megvá-
lasztására. A következõ elnökség man-
dátuma 2015. január 1-én kezdõdik.
Felhívta az elnökség figyelmét, hogy a
választási folyamat kezdete elõtt szük-
séges a Választási Szabályzat módosítá-
sa. Fentieket a küldöttek a következõ
határozat elfogadásával erõsítették
meg.

5/2013. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: 

A küldöttgyûlés az új Alapsza-
bályban foglaltakkal való össz-
hangban megállapítja és rögzíti,
hogy a küldöttek, helyi csoport
és szakosztály tisztségviselõk fel-
adatukat 2014. szeptember 30-ig,
az országos tisztségviselõk fela-
datukat 2014. december 31-ig lát-
ják el. Egyúttal a küldöttgyûlés
felkéri az elnökséget, hogy leg-
késõbb a következõ küldöttgyû-
lésig az Alapszabálynak megfele-
lõen módosítsa a Választási Sza-
bályzatot.

Jelen van 28 fõ küldött; szavaza-
tok: 28 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

A harmadik napirendi pontban az el-
nökség határozata alapján Zambó Péter
elnök a 2014. évi tagdíjak megállapításá-
hoz azt javasolta, hogy tekintettel a fo-
gyasztói árindex kismértékû (várhatóan
2% körüli) változására, a tagdíjak ne vál-
tozzanak 2013-hoz képest. Für Tamás
kérdésére, miszerint a korábbi évek ez-
zel kapcsolatos küldöttgyûlési határoza-
ta nem kötelez-e tagdíj módosításra,
Lomniczi Gergely fõtitkár elmondta,
hogy az Alapszabály értelmében a tagdíj
mértékének meghatározása a küldött-
gyûlés kizárólagos jogköre. A korábban
nem ismert tények fényében (alacsony
infláció) a küldötteknek joguk van újra-
gondolni a 2014. évi tagdíjak kérdését. A
2% körüli változás adminisztratív szem-
pontból nehezen kivitelezhetõ,  így reá-
lisan nem remélhetõ tõle bevétel növe-
kedés. Az Egyesület gazdálkodása stabil,
ilyen kismértékû változás érdemben
nem befolyásolja a mûködést.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttgyûlésének
2013. november 28-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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EGYESÜLETI ÉLET

6/2013. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: A küldöttgyû-
lés a 2014-es tagdíjak vonatko-
zásában a 2013. évi összegek
változatlanul hagyása mellett
dönt.

Jelen van 29 fõ küldött; szavaza-
tok: 29 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

(A napirend tárgyalása közben
egy fõ küldött, aki késését jelezte,
megérkezett.)

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár ismer-
tette, hogy 2014-ben a Soproni Helyi

Csoport és a TAEG Zrt. meghívására
Sopronban lesz a Vándorgyûlés, 2014.
június 13-14-én, közvetlenül azt meg-
elõzõen pedig az Év Erdésze Verseny
2014. évi döntõje. A 2014-i évi tagdí-
jak fizetési határideje 2014. január 31.,
amirõl a tagságot az Erdészeti Lapo-
kon, a honlapon és a tisztségviselõ-
kön keresztül értesíti a titkárság. A
tagsági kártyák érvényesítése 2014.
február 28. után a helyi csoportok
számára kiküldött matricákkal törté-
nik majd. 2014-ben Az év fája a mezei
juhar. A XVIII. Erdõk Hete az év 40.
hetében lesz.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, majd áldott Karácsonyt és boldog
Új Évet kívánva bezárta a küldöttgyû-
lést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Kálmán Miklós

küldött
Kiss László

küldött

Gerely Ferenc tagtársunk már eddig is számos értékes kiad-
vánnyal, erdészeti vonatkozású tárgyi emlékkel gyarapí-
totta könyvtárunkat. A karácsonyi ünnepek elõtt
nagy örömmel vettük kézhez legújabb,
rendkívül értékes ajándékát, egy Paulin-
féle barometrikus magasságmérõt. 

A Paulin barométert Svédországban
fejlesztették ki. A belsõ szerkezete
mechanikus. Roppant érzékeny
mûszer, általában állványon rögzít-
ve, beszintezve használják. A gyár-
tó és feltehetõen a forgalmazó is a
SYSTEM PAULIN AKTIEBOLAG
Alstromergatan 39 Stockholm. A
mûszerhez korrekciós táblázat és
német nyelvû tájékoztató is tartozik.

Az Erdõterv három ilyen mûszert
vett 1955-ben. Amikor az ERFATERV
készleteinek nagy részét 1982-ben kise-
lejtezték, meg lehetett vásárolni ezeket a
mûszereket, egyenként 3000 forintért. Az
OEE-nek most adományozott mûszert a Magyar Sí-
szövetség akkori fõtitkára, Holéczy Tibor vette meg. Egy ilyen
barométer még Gerely Ferenc tulajdonában van, a harmadik

sorsa ismeretlen. Állapotuk alapján nem sokat használhatták
a mûszereket. A Nyugat-magyarországi Egyetem birto-

kában is van egy példány.
A mûszert az erdészet területén közelítõ
pontosságú magassági alappont sûrítés-

hez, az erdészeti utak nyomvonalának
felkereséséhez, illetve kötélpálya-

tervek készítéséhez, valamint azok
nyomvonalának magassági kitû-
zéséhez lehet alkalmazni. Pon-
tossága megfelelõ méréstechnika
és korrekciós táblázat alkalmazá-
sával 1 m-en belüli. Gerely Fe-
renc utoljára a Szilvásvárad –
Bükk-fennsík – Garadna vasútvo-

nal tanulmánytervének készítése-
kor használta 1980-ban.
Az értékes karácsonyi ajándékot

ezúton is szeretnénk megköszönni! A
mûszer megtekinthetõ az Országos Erdé-

szeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtárában.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

A Paulin-féle barométer az Egyesület
könyvtárában

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2014. évi tagdíjakat:

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

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2014. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2014. június 15. (hat havi tagdíj).
A tagsági kártyák érvényesítése a helyi csoportokon keresztül kiosztott matricával történik, 
a 2013-as kártyák 2014. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Tagdíj 

befizetési 

felhívás!

Lomniczi Gergely
fõtitkár

A tagdíj befizetésének
határideje: 

2014. január 31. péntek

A tagdíj befizetésének
határideje: 

2014. január 31. péntek
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Nemrégiben, aforizmás kedvemben fo-
galmazódott meg bennem: Ma már
többnyire úgy van, hogy a szó el is
száll, és írásban is megmarad.

De most a szó, és az egyszer, vagy
csak néhányszor, ráadásul elég régen
hallott szófüzérek mint bumerángok,
visszaszálltak. Mintha épp, hogy csak
elhangzottak volna. Pedig annyi év telt
el közben, mint amennyi éves akkori-
ban volt a Tanár Úr. Tanítónk és neve-
lõnk is egyben. Nevelõtanár.

Aki München világháborús bombá-
zását megjárva, idehaza a zalai erdõk-
ben kezdte a gyakorlati pályát. Több-
ször felemlítette, hogy nem tanári, ne-
velõi pályára készült. Mégis: a soproni
erdõipari, majd erdészeti technikum-
ban, ahová az ország kétharmad részé-
rõl, kötelezõ elõgyakorlat után iskolá-
zódtunk be, már az elsõ alkalmak egyi-
kén megkezdte a kis közösségünk erõ-
terének fejlesztését. Frázisnak tûnõ
gondolatok, szólások: „Egy vérbõl va-
lók vagyunk.; Édesanyátok helyett apá-
tok leszek.” 

Néhány héttel késõbb már tudatosítot-
ta, hogy miben különbözik a technikus
az irodalmártól: t.i., hogy „a technikus a
gondolatait nemcsak szóban és írásban,
hanem rajzban is ki tudja fejezni.” 

„Olvastátok Tarle: Napóleon-ját?” –
szúrta közbe, amikor rendszeres
könyvtári olvasásra buzdított: „Vannak
ott indiánkönyvek is.” – igyekezett a ka-
maszok érdeklõdési szférája felé is hú-
zódni. A latinos ’mûvelõdésünkre’, ami
a növények tudományos nevét illeti,
kényesen ügyelt. A feleléskor fonetiku-
san kiejtett növénynevekre „Aki nem
tud arabusul, ne beszéljen arabusul.”
megjegyzéssel reagált.    

„A tanárok is voltak fiatalok.” – több-
szöri hangoztatása, talán a diáktrükkök
tárházának kellõ ismeretére utalt. Mint
mondta: „Engem nem lehet megkerül-
ni.” Eltökélt véleményének gyakran a
„Quod dixi dixi.”-vel adott nyomatékot,
de esetenként kijelentette: „Tévedhetek
én is.”

És évrõl évre, hóban, esõben, vihar-
ban, hõségben, beosztás szerint, reggel
negyed hétkor, a felharsogó kollégiumi
csengõ-hanggal azonos pillanatban a „–
Jó reggelt! Ébresztõ! – Hiányzó, beteg
van? – Innen ki hiányzik? – Neked is kö-
szöntem, édes fiam!” – sorozattal igye-
kezett kiûzni az álmot a szemekbõl. A
higiénés rend, a körletrend szintén napi
téma lett. Eseti szoba-, vagy szekrényvi-
zit idején, ha a helyi levegõ szennye-
zettsége – ráérzésre – elérte-meghalad-

ta a riasztási fokot, közölte: „Itt olyan
bûz van, mint a tyúkólban nyári zápor
után.”. A reggeli ’szobarend’ szemrevé-
telezését a mosdói felügyelete követte.
A mosdást elbliccelni igyekvõk okulá-
sára említette egyszer (többször?): „Még
háborúban se szabad mindig nem mo-
sakodni.” (sic! – így hát a kilencszázhat-
vanas években pláne nem!).

És lehetne itt sorolnom még a ránk,
akkori tanítványaira utaló kitételeket. Az
„Ilyen osztályom még nem volt.” kije-
lentésével, ami egy-két alkalommal tört
ki belõle (lehet, hogy más évfolyamok-
nál szintén), a megrökönyödésének
adott hangot. Mindenesetre: konstruk-
tív, nyílt szellemû társaságnak érezhe-
tem mégis akkori magunkat, 45 év távla-
tából is. Ennek kinyomtatott emlékei, az
ERTI 2008-ban kiadott, Erdészélet – er-
dészlélek c. kötet (a debreceni OEE Ván-
dorgyûlés batyujából) 88. oldalán, Fur-
fangos válaszok cím alatt olvashatók.

„Változnak az idõk, és velük együtt mi
is.” – hallhattuk, olvashattuk tõle többször,
több helyen. És tudjuk, tapasztalhatjuk,
hogy a tananyag is idõrõl idõre változik.

Tisztelt Tanár Úr! Az emléke: örök.  
Apatóczky István

ny. erdész
Képek: Bolla Sándor  

AKTUALITÁSOK

Emlékezés dr. Kondor Antal soproni erdõ-
mérnök-tanárra
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Kertész János
(1933–2013)

A Boldogkõváraljai Erdészet volt dolgozói
telefonon kaptuk a hírt, hogy Kertész János
erdésztechnikus kollégánk, barátunk 2013.
augusztus 12-én hosszan tartó betegség után
elhunyt. Nekem jutott az a szomorú feladat,
hogy utolsó útja végén elköszönjek tõle a
zempléni-hegységi nyugdíjas erdészek ne-
vében.

Azon kevés zempléni-hegységi erdészek
közé tartozott, aki 17 évesen, gyerekfejjel
kezdett dolgozni szülõfaluja erdeiben, és
onnan került nyugállományba. Majd még 10
évig, 2003-ig az újonnan alakult Erdõszövet-
kezet vezetõjeként, majd erdészeként bizto-
sította a község erdõállományainak szaksze-
rû kezelését.

A munkakönyvébe bejegyzett adatok
szerint 1951. március 16-ától napszámosként
kezdett dolgozni a Hernádvölgyi Állami Er-
dõgazdaság baskói üzemegységénél, majd
annak jogutódjánál 1958. június 27-ig.

A kezdeti idõben kézi fakitermelésekben
dolgozott, de szerénységére, megbízhatósá-
gára és szellemi képességeire hamar felfi-
gyeltek felettesei, ezért elõször a vágástéri
fakészletek felvételezésében, majd irodai
munkákra (bérjegyzék készítése, elszámolás)
alkalmazták. 1958 tavaszán hosztolói tanfo-
lyamon vett részt és azt követõen 1966-ig
ebben a minõségben dolgozott a Zempléni-
hegységi Állami Erdõgazdaság boldogkõvá-
raljai erdészeténél, a baskói védkerületben.

Ezen idõszakban szerezte meg az erdõ-
gazdálkodás tõ melletti alapismereteit elsõ
mentorától, Dudics István kerületvezetõ er-
désztõl, akivel annak 1965-ben bekövetke-
zett haláláig dolgozott a simai és baskói álla-
mi erdõkben. Együtt építették fel a Boldog-
kõújfalu községhatárban elterülõ Nagy-Kor-
sós-hegy északi oldalában a Dobrai-réti
munkásmelegedõt. Rövid idõre a védkerüle-
tet irányította beosztott erdészként, 1967.
december 31-ig.

Erdész pályafutása során több településre
javasolták kerületvezetõ erdésznek, de ennél
sokkal fontosabb volt számára a szülõfalujá-
hoz és családjához való ragaszkodása.

Mint legtöbb falubéli kortársa, õ is Bas-
kón találta meg élete párját, Erzsikét, aki kö-
zös életük támasza volt. Õ tette lehetõvé,
hogy erdészként csak a rábízott erdõterület
õrzésével és a keze alatt dolgozó fizikai
munkások irányításával foglalkozhasson.

Utolsó megbeszélt találkozásunk már
nem jött létre, mert elõzõ nap került kórház-
ba, így nem tudtam megköszönni õszinte
barátságát, több évtizedes szakmai együtt-
mûködésünket. Erdész pályafutásom elején,
1968. január 1-jétõl dolgoztunk együtt – né-
ha a kelleténél is többet - a volt Boldogkõvá-
raljai Erdészet eredményes gazdálkodásáért,
én erdészetvezetõként, kollégám pedig be-
osztott erdészként a baskói védkerületben
Poremba László kerületvezetõ mellett. Az
Erdõgazdaság központjában bekövetkezett
változások, átszervezések után rövid idõn
belül az erdészetnél is szervezeti átalakítást
hajtottunk végre. Így lett a baskói csikótelep
vezetõje és az erdészet kezelésében lévõ
mezõgazdasági területek (Boldogkõváralja

74 ha, Sima-Baskó 20 ha) felelõse a szaksze-
rû gépesített gazdálkodásért mezõgazdasági
brigádvezetõ beosztásban. Az erdészeti fo-
gatüzem 12-14 pár lovának, valamint a csi-
kótelep 50-60 növendékének a szálas- és
szemestakarmány-szükségletének éves biz-
tosítása rendkívül felelõs szervezõ munkát
és szaktudást kívánt meg. Ennek csak olyan
nagy tudású és munkaszeretõ személyiség
felelt meg, mint János kollégám.

Rendkívüli alkalmazkodó képessége,
mindig mosolygós arca, csillogó kék szeme
bizalmat sugárzott az emberek felé, ezért
volt képes minden rábízott feladatot idõben
és magas színvonalon megoldani.Volt er-
dész kollégái közül kevesen állíthatják ma-
gukról, hogy így szerették, becsülték az er-
dõt, a természetet, benne a vadállományt,
mint ahogyan Kertész János, a „Baskói Kis
Ügyes”.

Az erdész-vadász hagyományoknak is
lelkes támogatója volt, ennek köszönhetõ,
hogy Dudics István mentora emlékére 1968-
ban megvalósult egy forrásfoglalás a Baskói
Disznóverem oldalában, 1970-ben pedig el-
készült az aranyosvölgyi Erdész-forrás pihe-
nõ és emlékhely. 

Kiemelkedõ szerepe volt a községi erdõ-
birtok területén lévõ Macskalyuki forrásfog-
lalásban és a vadászház felépítésében és
üzemeltetésében, amelyet zömében társa-
dalmi munkában végeztek, a keze alatt dol-
gozó szorgalmas emberekkel együtt.

Ugyan 1974 végén szakmai együttmûkö-
désünk megszakadt, de a Teremtõ jóvoltá-
ból 1992-ben erdõrendezõként ismét együtt
jártuk be és mértük fel a kezelésére bízott
községi erdõket, amelyben a következõ 10
évben is lelkiismeretesen és felelõsségtelje-
sen gazdálkodott a Baskói Erdõ- és Szolgál-
tató Szövetkezet alkalmazottjaként. 

Erdész pályafutásom végén 1999-2000-ig
erdõfelügyelõként újból összehozott a sors
bennünket, s közösen terveztük a már önál-
ló Baskói Erdõbirtokosság következõ tíz
évének feladatait, és értékeltük az elõzõ idõ-
szak eredményeit. Ekkor szövõdött köztünk
az az õszinte, közös tiszteleten alapuló er-
dészbarátság, amelyet az azt követõ tíz év-
ben már nyugdíjasként éltünk meg. Jó volt
visszaemlékezni az együtt megoldott felada-
tokra, nehézségekre, eredményekre, volt er-
dész kollégáink életútjára. 

Amikor végleg elválnak útjaink, nem
csak családtagjai gyászolnak. Gyászolják õt
kis falujában a kortársak, munkatársak, de
gyászolják a községi erdõk, a dimbes-dom-
bos Hallgató, a község fölött õrködõ Kõrös-
hegy, a mogyoróskai Vitajka, Boglyaska, s a
gyerekkori emlékeket õrzõ Bikk-legelõ,
amelyen ma már több évtizedes tölgy- és
bükkerdõ lombjai susognak.

Földi pályafutását befejezve talán már új-
ra találkozott elhunyt erdész kollégáival, ba-
rátaival, a jó öreg Dudics Pista bácsival, elsõ
üzemi vezetõjével, Tóth Pállal, Kovács Ist-
ván számvevõ erdészekkel, na és a falubeli-
ekkel.

Nagyra becsült szülei, családja után az er-
dõ és a természet szeretete volt élete értel-
me, akik és amelyek végig segítették álmai
megvalósítását, elkísérték közel ötvenéves
szakmai útján. Közös hitünk, vallásunk tette

lehetõvé, hogy öreg napjainkban sem távo-
lodtunk el szakmai hivatásunktól, hiszen
Zempléni Erdésznek lenni megtiszteltetés,
az erdõ nemcsak munkahely, hanem olyan
életközösség, ahol az ember mindig békére
talál. 

Remélem, emlékét megõrizhetjük az utó-
dok számára is a volt munkahelyén majdan
felállítandó emlékoszloppal. Sírhalmára ke-
rüljön mindig néhány fenyõ- és tölgyfaág, az
arra járó erdõszeretõ emberek jóvoltából. Az
örök életben adassék meg számára az, amit
tisztességes pályafutása során adott szeretõ
családjának és volt erdész kollégáinak. Nyu-
godjék békében!

Fehér István

dr. Kondor Antal 
(1922–2013)

„A tölgyek alatt 
Vágynám lenyugodni,

Ha csontjaimat 
Meg kelletik adni;

De, akárhol vár
A pihenõ hely reám:

Egyszerûen bár,
Tölgy lenne a fejfám!”

(Arany János)

2013. november 25-
én délután 5 órakor
életének 91. évében
dr. Kondor Antal
csöndesen örök nyu-
galomra tért.

A Vas megyei Ba-
lozsamegyeren szüle-
tett 1922. szeptember
18-án. Szülei a föld-

mûveléssel felhagyó elsõ generációhoz tar-
toztak, édesapja pénzügyõrként dolgozott.
Neveltetésével hozta magával a föld szerete-
tét, a vallásos hitet, az egyenes emberi ma-
gatartást, a törekvést, a szorgalmat, ami
egész életét jellemezte. 

Körmenden végzett 4 elemi osztályt, majd
Kõszegen a bencéseknél 8 osztályos gimná-
ziumot. Mindig jeles tanuló volt. Itt hallotta
elõször az élet minden területére alkalmazha-
tó és érvényesíthetõ latin közmondásokat,
amiket tanítványai is gyakran hallhattak tõle.
Alkalma nyílt a kõszegi hegyek és környékük
megismerésére, ami döntõ szerepet játszott
pályaválasztásában. 1940-ben jelentkezett a
Soproni Egyetem Erdõmérnöki Karára, ahol
1944 õszén oklevelet szerzett. 

Végzés után azonnal a Kõszegi Erdõ-
gondnokságánál kezdett dolgozni, de a há-
ború utolsó évében katonai behívót kapott.
A háború végén amerikai fogságba esett,
ahonnan 1945 októberében térhetett haza.
Ekkor a Zalaegerszegi Erdõgazdasághoz ke-
rült, ott a Lenti Erdõgondnoksághoz helyez-
ték, majd Bánokszentgyörgyre erdõgond-
noknak. A Zalában töltött néhány év emlé-
kezetes maradt számára, tanári éveiben ren-
geteg példát, eseményt hozott elõ az ott
szerzett tapasztalataiból.

Nem választotta hivatásának a tanársá-
got, átszervezés miatt került Sárvárra, aztán
Ikervárra az erdészképzõbe, majd 1951-ben
a Soproni Erdészeti Technikumba. Az okta-

NEKROLÓG
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tásban töltött évek alatt ízig-vérig lelkes pe-
dagógussá, elhivatott nevelõvé vált. Az elsõ
évben mint az erdõgazdaságtól odakerült
szakembert, az igazgató a gyakorlatok veze-
tésével bízta meg. A hét minden munkanap-
ján valamelyik osztály külsõ gyakorlatát irá-
nyította, az ismert és abban az idõben alkal-
mazott gyakorlati módszereket tanította. Az
elsõ év után õ is kapcsolódott a rendszeres
belsõ oktatáshoz, növénytant, erdõmûvelés-
tant és erdõvédelmet tanított, nevelõtanári
munkát is vállalt.

Elve volt, hogy csak kitartó és alapos
munkával lehet eredményesen dolgozni.
Fontosnak tartotta, hogy naprakész tudást
közvetítsen, így oktatói tevékenységébe
mindig beépítette a témához kapcsolódó leg-
újabb kutatási eredményeket.

Szigorú erkölcsi normák szerint élt, amit
tanítványaitól is megkövetelt. Munkatársai és
diákjai körében tiszteletet és elismerést vívott
ki nemcsak szakmai tudásával, hanem széles
körû mûveltségével, olvasottságával is.

Folyamatosan képezte magát. Felsõfokú
gombaszakértõi vizsgát tett, mérnöktanári
végzettséggel és növényvédõ szakmérnöki
oklevéllel is rendelkezett. A csertölgy jelleg-
zetes tulajdonságait vizsgálva új ismeretekre
tett szert és a gyapjaspille károsításainak té-
májából doktorált. Odaadó munkájának kö-
szönhetõen a Mezõgazdaság, az Erdészet és
az Oktatás Kiváló Dolgozója címmel, Bedõ
Albert és Kaán Károly díjjal, Életpálya Em-
lékplakett arany fokozatával kitüntetett, vas-
diplomás erdõmérnök volt.

Az iskolai sportéletében is jelentõs szere-
pet játszott. A tanár-diák asztalitenisz vegyes
csapat oszlopos tagja volt, éveken keresztül
rendszeresen a városi bajnokság elsõ-máso-
dik helyén végeztek. Bár a szombathelyi Ha-
ladás szurkolója volt, az SVSE hazai mérkõ-
zéseirõl sosem hiányzott. Az iskola focicsa-
patának edzõje, mestere volt. Kerékpáron
kísérte az erõnléti edzéseken futó verseny-
zõket, és olyan szakmai tudást oltott belé-
jük, amiknek a mai csapatok is hasznát ve-
hetnék.

Szabadidejében lelkesen kertészkedett,
gyümölcsfáiban és nemesített szelídgeszte-
nyéiben mindig örömét lelte. 

Velem egykorú, igaz barátom volt, akivel
35 éven keresztül egymás mellett ültünk a
tanári szobában, azonos tantárgyakat taní-
tottunk, és társszerzõként írtuk az általunk
oktatott tárgyak iskolai tankönyveit és a to-
vábbképzõsök jegyzeteit. 

1995-ben ment nyugdíjba, de ezt követõ-
en még 10 évig óraadó és kollégiumi neve-
lõként dolgozott. Osztályai találkozóin,
amíg tehette, mindig részt vett, majd idõvel
ezeket az együttléteket a volt kollégák és ta-
nítványok látogatása, telefonhívása pótolta. 

Meghatározóan fontos értéket képviselt
számára a család, bûbájos felesége, Marika,
két lánya és fia, majd késõbb az unokák. Saj-
nálatos módon feleségét 1997-ben egy vasú-
ti baleset következtében elveszítette, halálát
igazán soha nem tudta feldolgozni. 

Élete utolsó szakaszát a Bencés Otthon-
ban töltötte, ahol bölcs beletörõdéssel, igaz
Istenhittel fogadta sorsát.

Végsõ útjára, szeretett felesége mellé,
hozzátartozói, tanártársai, volt tanítványai

kísérték a soproni Szent Mihály-templom
melletti régi temetõbe.

Nyugodjék békében!
dr. Jereb Ottó

vasdiplomás erdõmérnök

Kováts Sándor Gyula
(1931–2013)

Kováts Sanyi bácsi, kollégáinak hétköznapi
megszólításaként a „TS”, régen elkerült a
Kiskunságból, ahol aktív erdészéletét töltöt-
te. Volt munkatársai, erdész barátai nem fe-
lejtették el õt és mélyen megrendültek, ami-
kor nyár elején Gyula fiuk hírül adta, Sanyi
bácsi csendesen eltávozott az élõk sorából.
Számos kiskunsági erdész barátja vett tõle
végsõ búcsút temetése napján, a Balaton
mellékén. Életútját az elhangzott búcsúbe-
szédbõl idézzük fel.

Kováts Sándor Gyula Encsen látta meg a
napvilágot 1931. augusztus 15-én ikertestvé-
rével, Ödönnel együtt. Gyökerei Erdélybe
nyúlnak vissza, erdészcsaládból származott.
Édesapja és nagyapja is erdész volt. Így
öröklõdött tovább apáról fiúra három generá-
ción át a nagyon szép õsi mesterség, az er-
dészi munka. A szülõktõl hozta a természet
szeretetét, a munka becsületét, s azokat a
nemes emberi tulajdonságait, amely élete
végéig elkísérték õt. Nem volt könnyû bol-
dogulniuk az elmúlt századelõ s a háború
nehéz esztendeiben. Szerény, egyszerû kö-
rülmények között, több helyen élt a család,
testvéreivel felnõve valamennyien szakmát
tanultak, mindnyájan megállták helyüket az
életben. Segítette õket a családi összefogás
ereje, az együvé tartozás, a szeretet, a zene
iránti fogékonyságuk, a hegedülésben meg-
szerzett tudásuk és örömük.

Gyula az iskolát Miskolcon végezte,
majd egyenes út vezetett Sopronba, ahol er-
désznek tanult. Fiatalon Gyömrõn ismerke-
dett meg élete párjával, Krisztinával, s ha-
marosan összeházasodtak. Több erdészet
kerületében is dolgozott, ahogy választott
erdész hivatása szólította. Hosszú évtizede-
ken át végezte munkáját a Kiskunságban és
a kecskeméti székhelyû erdõgazdaság Ke-
rekegyházi Erdészetétõl ment nyugdíjba.
Szerette a természetet, az erdõt, hosszú éve-
ken át vadászott, de soha nem a trófea, ha-
nem a vadászat õsi tudománya, különössé-
ge és szépsége vonzotta. Szerette szakmá-
ját, széles körû szakmai és világi tudással
rendelkezett. Minden érdekelte, az õsi érté-
kek, a történelem, a biblia, az új ismeretek
elsajátítása s a mindennapok eseményei.
Fogékony volt az új dolgokra, a változásra,
szerette a fiatalokat, nyitott és érdeklõdõ az
emberek s az õt körülvevõ világ iránt. Mun-
kája mellett sokat tett a munkahelyi közös-
ségek, az emberek szolgálatában. Szakszer-
vezeti titkárként szívén viselte az erdészet-
nél dolgozók, az egyszerû emberek sorsát,
életük jobbításáért mindent elkövetett. Szi-
gorú volt önmagával és családjával szem-
ben, mert soha nem élt semmilyen elõny-
nyel, ízig-vérig becsületes, dolgos, segítõ-
kész, szeretetteljes ember és vezetõ volt.
Nagyon szerették, tisztelték kollégái, veze-
tõi, mint ahogy õ is tisztelte és szerette mun-
katársait.

Munkája mellett a család volt számára a
legfontosabb érték. Feleségével nagy szere-
tetben, féltõ gondoskodásban nevelték fel
egyetlen fiukat, Gyulát. Az édesapa minden-
re megtanította fiát, növekedése esztendei-
ben titokban abban bízva, hogy õ is erdész
lesz. A Kiskunsági Erdõgazdaság kunpeszéri
erdészházában éltek hárman, az idillinek lát-
szó környezeten túl, messze a településektõl
sok nehézséggel kellett megküzdeniük.
Szorgalmas emberek voltak, gazdálkodtak,
állatokat tartottak. Sokat dolgoztak, hogy
elõre jussanak, boldoguljanak, s gyermekü-
ket segítsék növekedése, útra indulása esz-
tendejében is. Az édesapa jó szívvel támo-
gatta fia más irányú – a vendéglátásban kitel-
jesedõ – tehetségét, terveit. Büszke volt rá, s
már nem bánta, hogy nem folytatja a több
generációs örökséget, az erdészeti munkát.
1969-ben a Balaton-parton, Káptalanfüreden
vettek telket, s a hegy tetején alpesi házat
építettek fel, amelyet erdõ vett körül és kel-
lemes hétvégéket, nyarakat töltöttek itt a csa-
láddal, rokonsággal, barátokkal. Aztán fia
élete, munkája és vállalkozása itt tartotta Ba-
latonalmádiban, aki elismert és sikeres vállal-
kozóként végzi munkáját, amelyre oly büsz-
ke volt az édesapa. Itt eresztettek végleg
gyökeret, szép otthont teremtettek közösen,
ahol szülõk, fia és családja, az unokák szoros
kötõdésben, egymás kölcsönös segítésében
élhettek. A boldog nagyszülõk örömmel vi-
gyáztak az unokákra. Tanította a nagyapa
Krisztike és Zsuzsika unokáját a jóra, a szé-
pre, az igaz emberi értékekre, az erdõ, a ma-
darak szeretetére. Télen magokat szórtak az
etetõbe és együtt leshették nagy izgalommal,
milyen kismadár jön eledelre. Sokat játszott a
nagyapa az unokáival, büszke volt eredmé-
nyeikre, sikereikre. Gyula bácsi szerette a
sportot, a focit, fiatalon õ is rúgta a labdát,
szerette a kézilabdát s még asztalitenisz házi-
versenyt is nyert. Élete végéig aktív, derûs, jó
kedélyû ember volt. Feleségével eggyé forrt
életük, aki aktív éveiben is – munkáját maxi-
málisan támogatva – biztos pont volt nem
csak Gyula bácsi, de fiáék életében is. Házas-
ságuk 59 esztendeje alatt voltak ugyan ke-
mény helyzetek, de mindig közösen oldották
meg azokat. Nem csak a munkában álltak
helyt életük során, de megtapasztalták a pi-
henés, a költekezés örömeit is. 

82 évesen is tele volt vitalitással, tenni
akarással. Autót vezetett, végezte a min-
dennapok feladatait. Nem volt beteg, bár
megtanult együtt élni az idõskori bajokkal.
Még egy hónapja büszkélkedett orvosá-
nak, hogy milyen jó egészségben van. Te-
le volt tervekkel, a kerti munkákat végezte,
tervezte az újabb ültetéseket, a virágos-
kerttel kapcsolatos feladatokat. Élete utol-
só napján is végig dolgozott – nem csak
magának bizonyítva – hogy õ bírja még a
munkát. A nap végeztével a kertben várat-
lanul az utolsót dobbantotta a szíve  s
örökre megpihent. S maradt utána nagy-
nagy ûr. Az elme által még fel sem fogható
valóság, nagy fájdalom, bánat. E megemlé-
kezõ sorokkal veszünk mi is búcsút tõle itt
az Erdészeti Lapok hasábjain. Nyugodj bé-
kében Sanyi bácsi!

Koczka Zoltán 
H.Cs. titkár
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A korábban Abaúj vármegyéhez tarto-
zó országrészbe egészen másként ké-
szülõdik az erdõs tájainkon kevéssé
ismert értékeket kutató rovatszer-
kesztõ, mintha a nyugati határszél fe-
lé fordítaná sokat látott bakancsát.
Hiszen a Zemplén egésze és benne kü-
lönösen az ország legészakibb kistáját
jelentõ Felsõ-Hegyköz – az azt övezõ
hegyvidékkel együtt – vajmi kevéssé
tükrözi Magyarország, oly sok más tá-
jegységén érezhetõ pannon kisugárzá-
sát. A „messzi északiság” a táj eltérõ
ízének a kulcsa, hiszen ez teremt ma
is szerves kapcsolatot a vidéket ma-
gába foglaló és annak keretet adó
Kárpátokkal.

A Hegyközt övezõ erdõs hegytáj felfe-
dezésére a legalkalmasabb kiinduló-
pont e vidék kincsestára, az országban
egyedülálló tájképi adottságokkal és
sokszínû természeti és kulturális érté-
kekkel rendelkezõ Füzér. Dél felõl ér-
kezve nem lehet nem megállni a Bisó-
patak felett emelkedõ Dobogó platóján
és gyönyörködni a szinte mesekönyv
illusztrációnak is beillõ, a Nagy-Milic
vulkáni hegycsoportja által keretezett
Vár-hegy és az alatta megbújó falu lát-
ványában. 

Az egykori Abaúj vármegyei Árpád
kori eredetû település sorsa szorosan
összefonódott a felette, valószínûleg az
Aba nemzetség egyik oldalága által a
13. század elején építetett várral. Az
erõdítés elsõ okleveles említése 1235-
bõl való. A vár ellátására rendelt várbir-
tokként kezelt települések lajstromában
akkor szerepel elõször a Füzéralja elne-
vezés, amely a Vár-hegy aljában csörge-
dezõ, füzesekkel szegélyezett patakra
utal. 

A késõbbi reneszánsz palota építke-
zések nyomán a 15. és a 16. században
éli az erõsség a fénykorát. 1526-27-ben
országos jelentõségûvé is válik, mivel a
mohácsi csatavesztés után a vár kápol-
nája alatti tárházban õrizték a Szent Ko-
ronát. Sorsa 1676-ban pecsételõdik meg
végleg, amikor a császári katonaság
szétdúlja.

A 19 hektáros füzéri Vár-hegy ha-
zánk egyik legrégebbi természetvédel-
mi területe, amely 1941 óta védelem
alatt áll. Az 552 méter magasságba
emelkedõ hegykúp tetejét borító,
messzirõl oszlopos elválású bazaltnak
tûnõ kõzet valójában fiatal andezit. A
környezõ Nagy-Milic-hegycsoport bo-
nyolult rétegvulkáni szerkezetét felépí-

tõ idõsebb vulkáni kõzetektõl eltérõen,
a hegykúpot fiatal, 9-10 millió éves pi-
roxénandezit alkotja. A Vár-hegy bota-
nikai-ökológiai értékeinek köszönheti
természetvédelmi területté válását, hi-
szen geológiai, domborzati, klimatoló-
giai adottságai miatt különleges szilikát-
gyepes növénytársulás borítja. 

A vár alatti falu központjában álló,
nagyrészt 19. századi jegyeket mutató
katolikus templom, valójában középko-
ri eredetû, alapjai valószínûleg az állam-
alapítás utáni századokban épültek. Ezt
a román kori freskótöredékek és az
ugyanebbõl a korból származó béletes
kapu is bizonyítja. A kissé távolabbi,
lucfenyõk között meghúzódó reformá-
tus templom 1785 után épült. Legfõbb
értéke az erdélyi és kárpátaljai kulturá-
lis behatást tükrözõ, 1832-ben készült
növényi és geometrikus mintákkal dí-
szített, kazettás festett famennyezet. 

A települést övezõ hegyvonulatokat
borító erdõket is érdemes felkeresni,
hiszen fenyvesekkel tarkított hegyi ka-
szálói, üde vizû forrásai, csobogó pa-
takjai, ízletes tinórukat, vargányákat
adó tölgyesei, katedrálisszerû néma
csöndû bükkösei erdei barangolásra
csábítanak.

Füzér az erdõk karéjában, fenn a ma-
gas északon, tájképi, természeti, kultu-
rális értékeiben, a zempléni ember má-
ig nem kopó erkölcsi tartásában, az
ezek megõrzéséért és továbbörökítésé-
ért tenni akaró összefogásban és part-
nerkeresésben találta meg a fennmara-
dás és a fejlõdés útját. De mindezt úgy
teszi, hogy az egyre növekvõ idelátoga-
tók száma ellenére sem felejti el éltetõ
gyökereit! Hiszen éppen azt a kárpáti
varázsát veszítené el nélkülük, amiért
érdemes ilyen „messzi északra” elzarán-
dokolnunk.

Nagy László  

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Fenn a magas északon



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a 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 egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2014-re szóló érvényesítõ matricákat azon ta-
gok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott év-
re vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Közel 10 500 hektár erdõterület
volt érintett Lymantria 

rágáskárral

Az Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszer adatai

Az Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszerbe érkezett I. és II. negyedé-
ves bejelentõk alapján 2013 elsõ felé-
ben Lymantria rágáskárral közel 10
500 hektár volt érintett, és közel 1700
hektáron vált szükségessé a védeke-
zés. Országos szinten a 2012-es ada-
tokhoz képest a rágáskárral érintett te-
rület közel 50 %-kal növekedett, míg a
petecsomóval fertõzött terület mintegy
25 %-kal csökkent.
Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/gyapjaslepke_2013



Uniós forrásokból valósulhatnak
meg a Nemzeti Erdészeti 

Stratégia céljai

Kiemelt erdészet stratégiai célok vidék-
fejlesztési támogatásokból

A Nemzeti Erdészeti Stratégiában
megfogalmazott célokhoz szükséges
fejlesztések mintegy 90 százalékát az
uniós vidékfejlesztési forrásokból le-
het finanszírozni – közölte a Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) az MTI

megkeresésére. Ahhoz, hogy a 2014-
2020 közötti uniós források – de ki-
emelten az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap által nyújtott esz-
közök – hatékony szerepet tölthesse-
nek be az erdõgazdálkodás fejleszté-
sében, az összes uniós forráslehetõsé-
get fel kell mérni és az azokban rejlõ
lehetõségeket össze kell hangolni –
szögezi le a VM.

Forrás: MTI, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/unios_forras_nemzeti_erdeszeti_strategia



Január 1-jével létrejött a 
Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ

13 kutatóintézet összevonásával és 4
intézet gazdasági társulásával indul a

központ

2014. január 1-jével megkezdi mûkö-
dését a Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ (NAIK). A gödöllõi
székhellyel megalapított központ ti-
zenhárom agrár- és élelmiszergazda-
sághoz kapcsolódó kutatóintézet
összevonásával, mûködésének össze-
hangolásával jön létre és további négy
kutatóintézet gazdasági társaságként
csatlakozik hozzá. Az új intézmény ré-
vén egy olyan integrált agrárkutató
hálózat jött létre, amely magas színvo-
nalon képes a magyar agrárgazdaság

versenyképességének növelését és a
fenntartható fejlõdését elõsegítõ gya-
korlatorientált kutatási-fejlesztési és
innovációs programok kidolgozására
és végrehajtására.

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

mai/naik_letrejon



120 milliárd forint jut majd a
következõ uniós ciklusban az
erdõgazdálkodás fejlesztésére

Uniós forrásból növelné az erdõk
nagyságát a kormány a következõ

években

Uniós forrásból növelné az erdõk
nagyságát a kormány a következõ
években. Az erdõgazdálkodás fejlesz-
tésére, erdõterületek növelésére és az
erdõkben keletkezett károk helyreál-
lítására 120 milliárd forint jut majd a
következõ uniós ciklusban. Az elkép-
zeléseket Brüsszel is támogatja. Egy
hektár erdõ telepítése mintegy 500-
600 ezer forintba kerül, amit eddig is
fõképp uniós támogatásokból fedez-
tek az erdészetek. Magyarországon
közel kétmillió hektár erdõ van, ami
az ország területének mintegy húsz
százaléka. A kormány által létrehozott
Nemzeti Erdészeti Stratégia az unióval
összhangban ezt szeretné tovább nö-
velni.

Forrás: HIR TV, MNO
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/uni-

os_forras_erdogazdalkodas_120milliard
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ANDREAS STIHL KFT. 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
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www.stihl.hu
Látogasson el honlapunkra!

Minden példány 

nagyon fürge

A STIHL akkumulátoros termékei épp olyan jól alkalmazkodnak az erdôkhöz, mezôkhöz, ahogy a vadon élô állatok. 
Erôsek, kitartóak és csendesek… A halk üzemmódjuknak köszönhetôen nem zavarják meg az állatok nyugalmát, 
viszont az erdészház környékén remek szolgálatot nyújtanak. Átgondolt, elôrelátó tervezésünknek köszönhetôen 
egységes és univerzálisan felhasználható rendszerrel lehet gazdagabb, amennyiben beruház a STIHL 
környezetbarát berendezéseibe. Ugyanazt az akkumulátort egyaránt használhatja 
valamennyi STIHL és VIKING akkumulátoros géphez.

Döntsön Ön is a STIHL mellett, ha igazi minôségre vadászik! 

Tekintse meg személyesen termékeinket 2014. február 13 –16. között 
a FeHoVa kiállítás „A” pavilon 302 C standján!
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