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Az Illés zenekar legendás dalának elsõ
taktusait dúdolgattam magamban a
múlt hónap közepén a Vas megyei Jeli
Arborétumban, ahol a borongós idõ el-
lenére is pazar májusi színpompájuk-
ban virágoztak a messze földön híres
rhododendronok. Nem lehetett volna
ennél jobb idõpontot és helyszínt vá-
lasztani ahhoz, hogy a hazai erdésznõ-
ket is virágzó csokorba gyûjtsék össze a
szombathelyi rendezõk! Így meg volt a
sajátos hangulata az erdészhölgyek és a
havasszépék együtt virágzásának. Az
erdésznõk idei találkozójának részletei-
rõl e lapszámunkban olvashatunk.

Nagy László
Kép: Markó András, Nagy László 
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A harmadik oldal

N
em régen kézirat formájában egy anekdota került
a kezembe, amelyben az Erdõmérnöki Kar egyko-
ri legendás professzora – a szebbik nem iránt ér-

zett minden õszinte tisztelete ellenére – a selmeci szellem
egyik törésének aposztrofálta a hölgy erdõmérnök hallga-
tók megjelenését, Sopronban. „Cherchez la femme!” Keresd
az asszonyt! – mondta bölcsen Fouché, Bonaparte Napó-
leon rendõrminisztere, aki a császárkor kényesebb törté-
néseinek valódi okai mögött, mozgatórugóként, gyakran
hölgyeket talált. 

Soproni professzorunknak, ha kissé sarkítva is, de rész-
ben igaza volt! Minden bizonnyal hosszú lenne a lista az
azóta elvérzett vagy éppen megigézett férfi erdész szívek-
rõl, akiket az erdész szakmát választó gyengébbik nem
képviselõi – szép szóval, sokatmondó tekintettel és a nemes
célt szolgáló fegyvertárba tartozó összes kellékkel – „hajtot-
tak igába”. Persze nagyobb részük legnagyobb örömére!  

De legyünk tárgyilagosak! Az 1950-es években felvett el-
sõ erdõmérnök nõi hallgatók óta eltelt több mint fél évszá-
zad óta, mind az erdõmérnökök, mind az erdésztechni-
kusok között, számos erdészhölgy ápolta, éltette tovább az
erdész szakmát és a selmeci szellemet. Pedig a szemszö-
gükbõl nézve – már amennyire ezt megítélni tudom a ma-
gaméból – valóban komoly kihívás egy abszolút férfi köz-
pontú hivatásban helytállni!

Az idei országos erdésznõ találkozón elgondolkodtam,
vajon mennyire becsüljük meg õket, mennyire értékeljük
valós mércével a munkájukat, szerepüket az ágazatban.
Az éves rendezvény a maga eszközeivel, üzenetével a meg-
becsülést próbálja kifejezni. Azt az elismerést és felisme-
rést, hogy elhivatott erdésznõnek lenni komoly életfeladat.
Nem csak szakmai oldalról, hiszen e téren már bõségesen
bizonyítottak. Számos erdész kollegina életútja, eredmé-
nyei állhatnak elõttünk példaként. Az erdész hivatás mû-
velése mellett egyszerre kell nõnek megmaradniuk, egy-
szerre kell édesanyának és hitvesnek lenniük. Ennek a
hármas tehernek a hordozása – a képzavar ellenére – vall-
juk be, igazi „férfimunka”! Vagy inkább a nõi kitartásé,
céltudatosságé?

Manapság gyakran visszagondolok arra, hogy a katona-
családból származó és a Magyar Honvédségnél dolgozó édes-
anyám mindennapi szolgálata mellett, milyen és mekkora
terheket vitt a vállán, hogy a testi-lelki nevelésünk mellett bol-
dog gyermekkorunk lehessen. Mennyi önfeláldozással járha-
tott mindez!  Különösen értékessé válik ez a jó értelmû áldo-
zat, egy olyan korban, amikor az énközpontúság már a leg-
szentebb életküldetéseket is igyekszik elértékteleníteni.

Hiszem, hogy a magyar erdésznõk példát mutatnak
mindenki számára, az erdõk iránti elkötelezettség, az er-
dészet iránti elhivatottság és a család iránti áldozathoza-
tal terén. 

Ezért is jó egy évben egyszer feltöltõdni közöttük.
Nagy László
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– Elnök Úr! Az erdészek munkáját tá-
mogatva köztársasági elnökként aktív
szerepet vállalt a 2014-ben jégtörést
szenvedett erdõk helyreállításának elõ-
remozdításában, a károk bemutatásá-
ban. Miért gondolta úgy, hogy szüksé-
ges ez a komoly segítséget jelentõ meg-
szólalás?

– Amikor erdészek kíséretében a Pi-
lisben jártam, személyesen is meggyõ-
zõdhettem a katasztrófa mértékérõl: a
jégkárok következtében 30-40 év, egy
emberöltõnyi idõ munkája ment tönkre
hatalmas területen. 34 ezer hektárnyi
erdõ nagyon súlyosan károsodott és
több mint 200 hektáron újra kell telepí-
teni az erdõt, ez pedig csak komoly ál-
lami segítséggel és széles körû civil
összefogással valósulhat meg. Ezért úgy
gondoltam, fel kell hívni az emberek, a
cégek figyelmét arra, milyen módon se-
gíthetnek abban, hogy minél hamarabb
újra ép erdõket láthassunk.

– Alig egy héttel a katasztrófát köve-
tõen, december 8-án személyesen is
megtekintette a károsodott erdõket,
majd március elején ismét a terepen tá-
jékozódott a kárfelszámolás menetérõl.
Milyen személyes tapasztalatai alakul-
tak ki a bejárás során? 

– Lesújtó volt látni a jégtörés által le-
tarolt erdõt, a szilánkosra tört, kifordult,
derékba tört fákat. Az egész terület
olyan volt, mintha lebombázták volna,
a fák a nyílt sebeikkel egy-egy sírke-
resztre emlékeztettek, mementót állítva
a pusztításnak. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöke januárban Önnél járt a Sándor-
palotában és részletesen beszámolt a
kárfelmérések eredményérõl, a kárelhá-

rítás szakmai feladatairól. A terepen
látottak és a szakmai tájékoztatás alap-
ján hogyan ítéli meg az erdészek eddig
elvégzett munkáját, feladatait?

– Elismerés illeti az erdészetek
szakembereinek szakszerû és
gyors munkáját, amit az
azonnali kárelhárítás-
ban végeztek. Megíté-
lésem szerint a munka
jó tempóban halad,
azonban azzal is tisz-
tában vagyok, hogy a
helyreállítás sokáig el-
tarthat, hiszen az erdõtele-
pítés, újratelepítés nem rövid
távú projekt. 

– Az Ön kezdeményezésére temati-
kus napon foglalkozott a közmédia a
károk felszámolásával. A mûsorral pár-
huzamosan hozzájárulásokat is gyûj-

töttek a károk helyreállítására. Sikeres-
nek tartja az összefogást, a kezdemé-
nyezést?

– Igen, több szempontból is. Egy-
részt, már az elsõ napon több mint 40
ezren telefonáltak és nemcsak civil em-
berek mozdultak meg az ügyben, na-
gyon sok vállalat is felajánlott kisebb-
nagyobb összeget, hogy segítse az er-
dõgazdaságok munkáját. 

Másrészt, civilek, vállalatok dolgozói
kétkezi munkájukkal is segítettek a
kárenyhítésben. A Mátrában például a
közszolgálati televízió munkatársai, a
Börzsönyben az egyik áruházlánc dol-
gozói vettek részt az erdõ megtisztításá-
ban. És ebben nem csak az a siker,
hogy segítségükkel gyorsabban haladt
a munka. A résztvevõk átérezhették a
veszteséget, amit az erdõ pusztulása je-
lentett, egyúttal megtapasztalhatták az

összefogás, segítségnyújtás, tenni
akarás felemelõ érzését is,

hogy együtt mennyivel
többre vagyunk képe-
sek. És ez az élmény ta-
lán sokakat elindít egy
úton, hogy ne csak
egy-egy alkalomról

szóljon az összefogás.
– Elnök Úr! A jégkár

mellett a médianap fogla-
kozott az erdõk szerepének ál-

talános bemutatásával is. Ön miben
látja az ország termõterületének egyne-
gyedét borító hazai erdõállomány és az
ezt kezelõ erdõgazdálkodók legfonto-
sabb szerepét?

AKTUALITÁSOK

Büszkék lehetünk a magyar erdészekre
Beszélgetés Áder János köztársasági elnökkel

Negyvenezer embert, kis- és nagyvállala-
tok társadalmi felelõsségérzetét mozgósí-
totta a közmédia március elsejei temati-
kus napja, amelyet Áder János köztársa-
sági elnök indítványára a 2014. december
elején jégkárosult magyar erdõk mihama-
rabbi helyreállításának és a hazai erdé-
szeti szakmai munka bemutatásának érde-
kében szervezett — az Országos Erdészeti
Egyesülettel és az érintett állami erõdgaz-
daságokkal együttmûködve — az MTVA. A
tematikus napot is felidézve beszélgettünk
Áder Jánossal a magyar erdõgazdálkodás-
ról és a magyar erdészekrõl.

Zambó Péter, Áder János, Lomniczi Gergely. (Forrás: MTI, KEH)
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AKTUALITÁSOK

– Az erdõk fontos részei az életünk-
nek, klímavédelmünk természetes elsõ
védvonala, földünk tüdeje. Az erdõ kell
ahhoz, hogy éljünk, hiszen a kibocsá-
tott szén-dioxid egy részét a fák kötik
meg és alakítják oxigénné. De tudnunk
kell, hogy ez a szén-dioxid-nyelõ ké-
pesség véges, ezért fontos a kibocsátás
visszaszorítása. Elmondhatjuk, hogy
Magyarország jól teljesít e téren, hiszen
míg gazdaságunk a 90-es évek óta 25-
30%-kal nõtt, addig szén-dioxid-kibo-
csátásunk 37%-kal csökkent. De az er-
dõk nemcsak az éltetõ levegõt biztosít-
ják, fontos szerepük van a természet
vízgazdálkodásában is. Gondoljunk
csak a nagy esõkre, vagy a hóolvadásra!
Milyen károkat, árvizeket, akár földcsu-
szamlásokat okozhatnak ott, ahol lecsu-
paszították a hegyoldalakat! 

Végül, de nem utolsósorban az erdõ
élõhely, amit meg kellene õriznünk a
fenntarthatóság érdekében. És ez az
emberiség élõhelye is, amirõl a civilizált
ember gyakran hajlamos megfeledkez-
ni. Mindenkit biztatnék arra, hogy lega-
lább évente néhányszor menjen ki az
erdõbe családdal, barátokkal és élvezze
a természetet.

– Új szervezeti egységgel, a Környe-
zeti Fenntarthatóság Igazgatóságával
bõvült január 1-jétõl a Köztársasági El-
nöki Hivatal. Az erdészszakma a fenn-
tarthatóság fogalmát 300 évvel ezelõtt
szakmai célként és eszközként fogal-
mazta meg az erdõgazdálkodás terén.
Hogyan látja ma és a jövõben ennek a
célnak az elérésében a magyar erdész
szakemberek szerepét?

– A környezeti fenntarthatóság párto-
kon, ciklusokon átnyúló feladat, amely
mindannyiunkat érint, meghatározza jö-
võnket.  Fontossága megkérdõjelezhe-

tetlen. Amit ma sokan fenntartható fejlõ-
désnek hívnak, mai formájában fenntart-
hatatlan.  Meg kell tanulnunk jobban
odafigyelni a hosszú távú célokra is,
ezért hoztuk létre a Köztársasági Elnöki
Hivatalon belül a Környezeti Fenntartha-

tóság Igazgatóságát. Természetesen tisz-
tában vagyok vele, hogy ezzel a kis lét-
számú intézménnyel nem tudunk csodát
tenni, de nem is ez volt a cél. Inkább az
együttgondolkodás, az együttmûködés
ösztönzése kormányzati szereplõkkel,
civilekkel és szakemberekkel.  

A magyar erdészetnek komoly ha-
gyományai vannak. Büszkék lehetünk
teljesítményükre itthon és külföldön
egyaránt. Amikor két éve hivatalos úton
Vancouverben jártam, felkerestem az
56-os forradalom után Kanadába emig-
rált soproni erdõmérnök-hallgatókat.
Miután ott befejezték tanulmányaikat,
megújították a kanadai erdõgazdálko-
dást. Ennek köszönhetõen – a fenntart-
hatóság jegyében – ott nem folytatódott
a rablógazdálkodás, amiért Kanada
azóta is hálás a magyar erdészeknek.
Ebbõl is láthatjuk, hogy milyen fontos
szerepe van az erdészeti szakemberek-
nek a környezeti fenntarthatóság terén. 

– Hogyan gondolja, össztársadalmi
szinten az átlag magyar állampolgárok
– köztük az erdészek – mivel járulhat-
nak még tevõlegesen hozzá a mindany-
nyiunk számára fontos fenntartható-
ság megvalósulásához?

– Elsõsorban szemléletváltásra van
szükség és környezettudatos magatartás-
ra. Mire is gondolok? Ha kirándulunk az
erdõkben, ha túrázunk a folyókon, tava-
kon, vagy csak az utcán sétálunk, figyel-
jünk a környezetünkre, ne hajítsuk el a
szemetet, a legjobb, ha szelektíven gyûjt-
jük. Vagy az energiafelhasználás terén:
ne pazaroljunk, takarékoskodjunk a víz-
zel, az árammal, a gázzal, akár úgy, hogy
napkollektort szerelünk a házunkra, akár
egyszerûen csak ott égetjük a villanyt,
ahol vagyunk, akkor folyatjuk a vizet,
amikor szükséges.  És nem utolsósorban
csatlakozzanak a www.elobolygonk.hu
honlapon a párizsi klímacsúcson résztve-
võ vezetõknek szánt üzenethez: hala-
déktalan és hathatós cselekvés szükséges
a klímaváltozás megállítása érdekében.

– Elnök Úr! Köszönöm a megtisztelõ
beszélgetést! 

Nagy László

„Elismerés illeti az erdé-
szetek szakembereinek

szakszerû és gyors mun-
káját, amit az azonnali kár-

elhárításban végeztek.”

A köztársasági elnök a jégkárok megtekintése közben. (Fotó: Nagy László)

Interjú az MTVA tematikus napján. (Forrás: MTI, KEH)
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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕÉRTÉKELÉS

Bevezetés
Az erdõk által nyújtott hasznok számba-
vétele régóta fontos terület az erdõgaz-
dálkodók számára. Az erdõértékelés
mint szakterület a faanyaghozamon túl
számos területet vizsgál (Lett, 2009),
ugyanakkor a gyakorlati számítások leg-
inkább a fahozamra vonatkoznak. 

Az erdõgazdálkodók mellett a termé-
szetvédelem számára is fontos, hogy a
különbözõ erdõgazdálkodási módok
(például a folyamatos erdõborítást biz-
tosító vagy vágásos) hasznai hogyan vi-
szonyulnak egymáshoz. A legfrissebb
hazai publikációk (Schiberna és mun-
katársai, 2012; Csépányi, 2013; Csépá-
nyi és Csór, 2014) számításai alapján
nincs érdemi különbség az egyes üzem-
módok erdõgazdálkodási teljesítménye
között, az egyéb hasznok számszerûsí-
tésérõl ugyanakkor nem állnak rendel-
kezésre adatok. 

Az általunk bemutatott ökoszisztéma
szolgáltatás koncepció a jövõben hasz-
nos alapot teremthet az erdõk által
nyújtott gazdasági, társadalmi és ökoló-
giai hasznok rendszerezett áttekintésé-
hez és a különbözõ erdõgazdálkodási
módok közötti összehasonlításhoz is. 

Az ökoszisztéma 
szolgáltatások koncepciója

Ökoszisztéma szolgáltatások (angol el-
nevezéssel ecosystem services) alatt azo-
kat a kézzelfogható és kézzel nem fog-
ható javakat (termékeket és szolgáltatá-
sokat) értjük, amelyeket az ökológiai
rendszer természetes vagy ember által
átalakított formájában nyújt az emberek
számára, így növelve az emberi társada-
lom és tagjainak jóllétét (Kelemen,
2013). A fenti meghatározásból is lát-
hatjuk, hogy a fogalom összeköti a ter-
mészeti és a társadalmi-gazdasági rend-
szert, és épít mindkettõ jellemzõire, sa-
játosságaira. Bár az ökoszisztéma szol-
gáltatások fogalma emberközpontú, hi-

szen azt hangsúlyozza, miért hasznos a
természet az emberek számára, egyben
rámutat arra is, hogy ennek az öko-
szisztémák egészséges mûködése az
alapja. Elõnye továbbá, hogy segítheti
az egyes gazdasági ágak, például az er-
dõgazdaság és a természetvédelem kö-
zötti párbeszédet, új közös értelmezési
keret nyújtásával. Megmutatja ugyanis,
hogy a természetközeli gazdálkodási
formák  összességében több szolgálta-
tást nyújtanak a társadalomnak, és job-
ban hozzájárulnak a jóléthez, mint az
intenzív erõforrás-felhasználó formák,
ezért érdemes ezek arányát növelni a
gazdasági rendszeren belül. S bár rövid
távon az intenzív gazdálkodási formák
megtérülése nagyobb, ezt számos öko-
szisztéma szolgáltatás csökkenése árán
érik el, amellyel a társadalmi jólétet
rontják. A jólétet az ökológiai közgaz-
daságtan az anyagi jólétnél tágabban
értelmezi, s beleveszi az emberi élet ki-
teljesedéséhez fontos szükségleteket,
mint például az egészséget, biztonsá-
got, társadalmi kapcsolatokat, a válasz-
tás szabadságát, a képességek kibonta-
koztatását (Kovács és szerzõtársai,
2014). 

Az ökoszisztéma szolgáltatások cso-
portosítására számos megközelítés léte-
zik. A tudományos kutatásban a legel-
terjedtebb az Ezredfordulós Ökoszisz-
téma Felmérés (Millennium Ecosystem
Assessment – MEA) kategorizálása,

A cikk átfogó keretét a nemzetközi szakirodalomban elfogadott ökosziszté-
ma szolgáltatások koncepció adja, amely a természetes vagy ember által át-
alakított élõhelyek nyújtotta, emberi jólétet növelõ hasznok rendszerbe fog-
lalását jelenti. Az erdõk által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokat az Ez-
redfordulós Ökoszisztéma Felmérés (MEA, 2005) felosztása alapján tárgyal-
juk. Eszerint ide tartoznak az ellátó szolgáltatások (pl. faanyag, nem faala-
pú termékek, víz), a szabályozó szolgáltatások (pl. vízmegtartás, víztisztítás,
CO2-megkötés, légköri szennyezõanyagok kiszûrése, talajerózió elleni véde-
lem, élõhely biztosítása fajoknak), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-
körforgás, talajképzés, primer produkció) és a kulturális szolgáltatások (pl.
rekreáció, sportvadászat, mûvészi ihlet). Véleményünk szerint a koncepció
alkalmas az erdõk által nyújtott sokrétû hasznok bemutatására, illetve ezen-
túl a jövõben lehetõséget teremthet a folyamatos erdõborítást biztosító és a
hagyományos (vágásos) erdõgazdálkodás hasznainak sok szempontú össze-
hasonlítására.
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4 Pilisi Parkerdõ Zrt, termelési és ter-

mészetvédelmi fõmérnök

Az erdõk által nyújtott ökoszisztéma 
szolgáltatások és értékelésük alapjai

Dr. Kovács Eszter1, Dr. Harangozó Gábor2,  
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna3 és Csépányi Péter4
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amely ellátó, kulturális, szabályozó és
támogató szolgáltatásokat különböztet
meg (MEA, 2005). Az ellátó szolgáltatá-
sok a mindennapi életünkben használt
javak, az erdõk esetében ilyen lehet
például a faanyag, az erdei gombák és
gyümölcsök, esetleg a vadhús. A kultu-
rális szolgáltatások már közvetettebb
csoport, s arra mutat rá, hogy az erdõk
a rekreáció, kikapcsolódás, tanulás és
számos más közösségi vagy mûvészi te-
vékenység számára nyújthat helyszínt
és ihletet. A szabályozó szolgáltatások,
mint ahogy az elnevezés is mutatja, az
erdõk sokféle szabályozó szerepére
hívják fel a figyelmet, így például a lég-
kör, a víz mennyiségi és minõségi sza-
bályozására, az erózió- vagy defláció-
csökkentõ képességre, de szintén ebbe
a csoportba sorolják az élõhelyek bizto-
sítását is a különbözõ növény- és állat-
fajok számára. A támogató szolgáltatá-
sok már a természeti rendszer alapmû-
ködéséhez szorosan kapcsolódó folya-
matokra utalnak, mint a talajképzõdés,
primer produkció vagy tápanyagkörfor-
gás. Elnevezésük abból adódik, hogy a
többi szolgáltatást segítik, támogatják
(1. táblázat). 

A felsorolásból láthatjuk, hogy sokkal
gazdagabb képet kapunk az erdõ hasz-
nairól, ha az ökoszisztéma szolgáltatá-
sok fogalmi keretét alkalmazzuk, mintha
csak a faanyagtermelõ képességét vesz-
szük figyelembe. Az ökoszisztéma szol-
gáltatásokat tudjuk kapcsolni az erdõk
hármas rendeltetéséhez, a védelmi, a

közjóléti és a gazdasági szerepéhez is.
Az ellátó szolgáltatások, s azon belül ki-
emelten a faanyag kapcsolódik legin-
kább a gazdasági szerephez, a kulturális
szolgáltatások és az ellátó szolgáltatások
az erdõ közjóléti rendeltéséhez köthe-
tõk, míg a szabályozó, illetve a támogató
szolgáltatások kapcsolhatók legjobban a
védelmi funkcióhoz (1. ábra).

Az erdei ökoszisztéma szolgáltatások
tehát nagyon sokféle szolgáltatást fog-
lalnak magukba, de azok a társadalom
és gazdaság más-más csoportjainak
hasznosak. Az el-
látó szolgáltatások
közül a faanyag
fontos az erdõgaz-
dálkodó számára,
de munkát adhat a
feldolgozóipari cé-
geknek, s hasznos
a végsõ fogyasz-
tóknak is, amelyek
helyi, országos
vagy akár határon
túli körbõl is kike-
rülhetnek. A többi
ellátó szolgáltatás
a begyûjtõknek, feldolgozóknak jelent-
het bevételi forrást, s élvezetes a végsõ
fogyasztóknak. A kulturális szolgáltatá-
sok igénybe vevõinek köre is széles, a
helyitõl a regionális szintig terjedhet. A
szabályozó szolgáltatások vegyes képet
mutatnak, egyes szabályozó folyama-
tok helyi szinten hasznosak (pl. erózió-
védelem), míg mások a távolabbi lako-

sok számára kiemelt jelentõségûek (pl.
árvízvédelem), vagy akár globális mér-
tékben is érzékelhetõ a fontosságuk (pl.
klímaszabályozás). A támogató szolgál-
tatások hasznosságának megítélése
nem egyszerû, hiszen a meghatározás
szerint minden más szolgáltatás alapját
képezik, de azért itt is vannak különb-
ségek: a talajképzõdés inkább helyi
szinten, míg a tápanyagkörforgás na-
gyobb léptékekben hasznosul. 

Azért érdemes átgondolni az egyes
szolgáltatások fenntartásában érdekelt
csoportokat, mert elválhat egymástól az
erdõgazdálkodó és az ökoszisztéma
szolgáltatás igénybe vevõje, s nem is
mindig van közvetlen kapcsolat a sze-
replõk között. Az erdõgazdálkodónak
nem annyira fontos szolgáltatások szé-
lesebb társadalmi csoportok számára
lehetnek jelentõsek, meg kell találni an-
nak a módját, hogy az erdõgazdálkodó
érdekelt legyen ezek fenntartásában. 

Az erdei ökoszisztéma 
szolgáltatások értékelésének

háttere
Az Európai Unió 2011–2020-ig tartó
Biodiverzitás Stratégiája elõírja a tagál-
lamoknak, hogy térképezzék fel és ér-
tékeljék a területükön található öko-
szisztémák és szolgáltatásaik állapotát,
határozzák meg a szolgáltatások gazda-
sági értékét, és törekedjenek ezen érté-
keket beépíteni az elszámolási rendsze-
rekbe. 

Az ökoszisztéma szolgáltatások érté-
kelése azonban összetett és kihívások-
kal teli feladat. Ez részben a szolgáltatá-

sok sokféleségébõl adódik, részben ab-
ból, hogy az ökoszisztéma szolgáltatá-
sok a természeti és a társadalmi rend-
szer metszéspontjában állnak, s mind-
két rendszerhez kötõdnek. Az értékelés
fõbb irányai a kvalitatív, a kvantitatív és
a pénzbeli értékelés. 

A kvalitatív (nem számszerûsítõ) ér-
tékeléssel azt tárhatjuk fel, hogy melyik
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1. táblázat. Az erdõk által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások 
a MEA csoportosítása alapján (saját szerkesztés)

1. ábra. Az erdõk rendeltetéseinek és ökoszisztéma szolgáltatá-
sainak kapcsolódása (saját szerkesztés).
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ökoszisztéma szolgáltatást részesítik
elõnyben a szakértõk vagy társadalmi-
gazdasági csoportok (például erdõtulaj-
donosok). Egyéni vagy csoportos tech-
nikák alkalmazásával megvizsgálhat-
juk, milyen szolgáltatások mennyire és
miért fontosak ezen csoportoknak. Ezt
az értékelést szocio-kulturális értékelés-
nek is nevezik, s a kvantitatív és a pénz-
beli értékeléstõl egyaránt megkülön-
böztetik (Kelemen és Pataki, 2014). 

A kvantitatív (számszerûsítõ) érté-
kelés mutatószámokkal próbálja meg-
ragadni az ökoszisztémák és szolgálta-
tásaik értékét. Ezek lehetnek biofizikai
mutatók, amit az ökológusok vagy más
természettudósok alkalmaznak (pl. bi-
zonyos fajok egy hektárra esõ egyede-
inek a száma, a biomassza éves szén-
megkötése), de nem pénzbeli gazdasá-
gi-társadalmi mutatók is (pl. vendégéj-
szakák száma egy adott területen, el-
került betegnapok száma évente). A
pénzbeli, monetáris vagy közgazdasá-
gi értékelés az ökoszisztémák és szol-
gáltatásaik értékét, illetve az abban be-
következõ változást pénzben próbálja
kifejezni. Ehhez egyes szolgáltatásoknál

felhasználja a piaci árakat, más szolgál-
tatásoknál pedig közelítõ módszereket
alkalmaz (Marjainé Szerényi és szer-
zõtársai, 2005). A teljes érték megraga-
dására önmagában egyik módszer sem
alkalmas, és teljesebb értéket kapunk,
ha több módszert is alkalmazunk.

Összegzés
A cikkben azt láthattuk, hogy az öko-
szisztéma szolgáltatás koncepció alkal-
mas lehet az erdõk által nyújtott hasz-
nok széles körének áttekintésére, érté-
kelésére és számszerûsítésére. A kon-
cepció mentén a jövõben pontosabb
képet kaphatunk a különbözõ erdõmû-
velési rendszerek (folyamatos erdõborí-
tást biztosító, illetve vágásos) gazdasági
és társadalmi vonatkozásairól is. 

Köszönetnyilvánítás
A cikk kivonat a LIFE13 INF/HU/001163
azonosító számú projekt keretén belül
készülõ „Natura 2000 erdõk közgazda-
sági környezetének elemzése” címû ta-
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vironmental Social Science Research
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csolódó közel hatéves, ösztönzõ szak-
mai mûhelymunkáért.
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FORD RANGER
Off-road csomag kapcsolható hátsó differenciálzárral és teljes haspáncéllal 
Az egyetlen pick-up 5 csillagos EuroNCAP biztonsági minősítéssel

Különleges fi nanszírozási ajánlat mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) részére, változatlan feltételekkel: a fi nanszírozást az MNB Növekedési Hitelprogram má-
sodik szakaszának keretében, zárt és nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban a Merkantil Bank Zrt. nyújtja, fi x 2,5%-os ügyleti kamattal, forintalapon! Bővebb 
információ: http://www.ford.hu/FordFlotta/MNB_hitel, a Ford márkakereskedésekben, a www.ford.hu  oldalon és a Ford Vonalon (+36 1 77 77 555). Az autók illuszt-
rációk. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 7,0–12,4 l/100 km, vegyes CO2- kibocsátás: 199–265g/km. 
*Az új pick-up haszongépjármű szegmensben elért, 43,2%-os részesedés alapján, fi gyelembe véve a 2015. 01. 01. és 2015. 03. 31. között Magyarországon forgalomba 
helyezett új pick-up haszongépjárműveket. Forrás: Datahouse K� . A jelen hirdetésben foglaltak nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak és nem tartalmaznak 
teljes körű tájékoztatást a fi nanszírozási konstrukció feltételeiről. A fi nanszírozás feltételeiről bővebb tájékoztatást a https://www.merkantil.hu/hu/MNB_Hitelprog-
ram/Kishaszongepjarmu honlap tartalmaz.

Magyarország kedvenc pick-upja!*
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A drónok állandó viták tárgyát képezik,
az érkezõ hírek özöne nem alkalmas a
horizont nyugodt áttekintésére és a
döntések megalapozására. Minket az
eszközök erdész szakmai, légi adat-
gyûjtési felhasználása érdekel, s bár
egyre többen próbálkoznak az alkalma-
zásukkal vagy vesznek igénybe ilyen
szolgáltatásokat, az üzemszerû haszná-
lat területén nem összegzõdtek még
tankönyvszerûen a tapasztalatok. A szá-
munkra érdekes drónok az eszközök
jellege és képességei szerint csoporto-
síthatók.

Kopterek 
4-6-8 rotorral felszerelt helikopterszerû-
en közlekedõ drónok. Hatótávolságuk
és repülési idejük jellemzõen alacsony,
legföljebb 1-2 kilométer és 15-20 perc.
Repülhetnek elõzetes terv szerint auto-
mataként, de közvetlenül távirányítha-
tók is, fényképezés során sebességük
alacsony. A kopterekkel napi fél-egy
négyzetkilométeres területre terjedhet-
nek ki a fényképezési, megfigyelési le-
hetõségeink, többszöri felszállással. A
kopterek többsége szárnyas társaiknál
jobban „testre szabható”.

Drónrepülõgépek 
Merev, klasszikus vagy deltaszárnyú,
kézbõl, vagy startberendezésrõl indít-
ható modellek. Kialakításukból adódó-
an a mozgás egy légcsavarral fenntart-
ható, így repülési idejük a kisebb akku-
mulátor-kapacitás ellenére is 40-60
perc. Ennek és nagyobb sebességük-
nek (50-80 km/h) köszönhetõen hatás-
területük tág, azt fõként a rádiókapcso-
lat fenntartása korlátozza be. A kopte-
rekhez képest nagyságrenddel gyor-
sabb felmérést tesznek lehetõvé, na-
ponta több mint 10 négyzetkilométer

lerepülését is. Ezek a berendezések
sokkal kötöttebb kiépítésûek, elektro-
nikájuk a törzs védett helyén beépítve
található, a kamera típusa adott, a keze-
lés korlátozottabb. A cél az „iparos ter-
melés”, a jó minõségû fotóanyag és az
eszközbiztonság együttes fenntartása. 

Az üzemszerû használat követelmé-
nyei egy szakirányú struktúra, az Un-
manned Aerial System (UAS), azaz „em-
ber nélküli légi rendszer” kialakítására
vezettek. Ez a rövidítés nemcsak a
gépet takarja, hanem a kapcsolódó
szoftveres és adatfeldolgozó környeze-
tet is. Valódi tartalmát a valamilyen
munkavégzésre optimalizált, szakosí-
tott rendszerekben (pl. légifotózás-kép-

feldolgozás, videózás-megfigyelés) ta-
láljuk meg. Sok alacsony költségû rend-
szer is tartalmaz küldetéstervezõ és ve-
zérlõ szoftvereket, azok hatékonysága
azonban elmarad a specializált, függet-
lenül mûködtethetõ légi robotoktól. Az
UAS része lehet kopter, vagy drónrepü-
lõgép is.

Az UAS egyik fontos eleme a képfel-
dolgozó rendszer. Már a küldetést irá-
nyító szoftver is bedolgozik ebbe, ve-
zérli és követi a légi fotózást végzõ ka-
merát, gyûjti a repülési, fotózási para-
métereket. Beleértjük magát a fényké-
pezõgépet, amely professzionális rend-
szerek esetében is a jó minõségû fo-

gyasztói kamerák közül kerül ki, de van
speciális, kalibrált objektívvel felszerelt
gép is. Az utóbbi években terjednek a
könnyû, cserélhetõ objektíves, kom-
pakt méretû fényképezõgépek (MILC),
akár igen jó minõségû érzékelõkkel. A
küldetés során elkészült fotóanyag fel-
dolgozása nagy fotogrammetriai tudá-
sú, s ezért költséges (több ezer dollá-
ros) szoftvereken történik. Ezek jellem-
zõen képesek a fotók térbeli transzfor-
málására, illesztésére, ortofotók készí-
tésére és 3D-ben elemezhetõ térbeli
modell készítésére. 

Az erdészeti gyakorlat légifotó-hasz-
nálata jelenleg fõként az országos légi
felmérések – nyár közepi, tehát az erdõ

vizsgálata szempontjából korántsem
ideális idõpontú képeire –, valamint a
cégek által megrendelt repülõgépes lé-
gi fotózásokra támaszkodik. A több
száz, akár 1000 négyzetkilométert lefe-
dõ képanyagok területarányosan ol-
csók, de összességében jelentõs, több
milliós beruházások. Ilyenek ritkábban
(néhány évente) készülnek, felbontá-
suk a nagy terület, és a magasabban tör-
ténõ repülés miatt alacsonyabb, 20–40
centiméter. A drónrepülõgépes rend-
szerek 2–20 centiméter, a kopteres
rendszerek 2–10 centiméter felbontás-
sal dolgoznak, ami a repülési magasság
és a használt érzékelõ függvénye. 

Drónok használata az erdészeti
távérzékelésben I.

Pataki Zsolt – geológus, geoinformatikus, Ipoly Erdõ Zrt.

A feje fölé feszülõ tér uralása az em-
ber számára õsi kihívás. A drónok ál-
tal az ember személyes terében,
munkaeszközei között is megjelenhet
a repülés élménye, akár az autóveze-
tés. Egyelõre fõként érzékelésünk
meghosszabbítása, látásunk kiter-
jesztése nyújt izgalmas szakmai le-
hetõségeket.

DJI S900 alapra épített kopter  (Forrás: FBSC Kft.)
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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI TÁVÉRZÉKELÉS

Melyiket érdemes használni? Nagy
területek (több száz négyzetkilométer)
fotózása drónokkal idõ-, és költségigé-
nyes, jóval drágább a szokásos légifotó-
szolgáltatók árainál. Kisebb területeken
akkor elõnyösek, ha egy konkrét ese-
ményhez (dõlés, tûz, áradás, károsító
invázió, extrém aszály), vagy konkrét
feladathoz (erdõtervezés, területhasz-
nálat-váltás, erdõfeltárás) kapcsolódó-
an kis területek felvételezésére van
szükség. Egy út, kisvasút, vagy egy tu-
risztikai létesítmény tervezése során is
sokat jelent a friss és térben (3D) meg-
jeleníthetõ vizuális információ. Lombta-
lan erdõterületrõl a domborzat elké-
pesztõen részletes modellje állítható elõ
a képfeldolgozást végzõ szoftverekkel.

A gyakorlatban a döntéshozatal
gyors és megalapozottságot nyújtó tá-
mogatásával mind elérhetõségben, se-
bességben, mind költségben nehéz ver-
senyre kelni a drónokkal.

Kopterekkel kis területû (napi max.
1 négyzetkilométer), vagy pontszerû
célokat érdemes felkeresni, ugyanak-
kor számukra kisebb gond a fel- és le-
szállóhely biztosítása: annak közel kell
lennie a célhoz, de nem igényel tágas
teret. A drónrepülõk számára távolabbi,
nagyobb kiterjedésû célok is megjelöl-
hetõk, de jól megközelíthetõ és lega-
lább kb. 1 hektáros, minél vízszinte-
sebb felszálló helyekre van szükség.
Ennél kisebb területre is képesek le-
szállni, de a rét, pálya mérete szeles

idõben befolyásolja a mûvelet biztonsá-
gosságát.

A drónok idõjárás-érzékenységét is fi-
gyelembe kell vennünk. A merev szár-
nyú rendszerek szél- és csapadéktûrése
általában jobb, mint a koptereké. Akár
óránként 50-60 kilométeres szélben is
repülhetnek, de az eszköz esetleges bil-
legése megnehezíti a kiértékelésre alkal-
mas képanyag létrehozását. Csapadékos
idõben nem célszerû a repülés, de jó, ha
a berendezés valamelyest védett a hirte-
len támadó esõ ellen. Elõnye a berende-

zéseknek, hogy több a repülésre alkal-
mas idõszak, mint a nagygépes rendsze-
reknél (tudnak felhõ alatt is dolgozni,
beüzemelésük gyors, közvetlenül lehet
reagálni az idõjárás változásaira).

Az eszközök biztonságos használata
minden esetben a kezelõn múlik, de a
koptereknél az irányító felelõssége fo-
kozottabb, mert bármelyik repülési
helyzetben eltérhet a tervtõl, „kreatí-
vabb” lehet. A drónrepülõk esetében a
küldetés tervezése után a rendszer telje-
sen automata módban dolgozik, a piló-
ta csak biztonsági megfontolásból avat-
kozhat be a folyamatba. Ezekhez gya-
korlati pilótafelkészítést is lehet vásárol-
ni a gyártóktól, ami könnyíti a jogilag
rendezett hazai alkalmazást is.

A drónok használatáról (az EU keret-
szabályozására váró) készülõ hazai jog-
szabály elõtt is van mód a tevékenység
engedélyezett folytatására (eseti légtér-
használati engedély) és felelõsségbiztosí-
tás is köthetõ az FPV Egyesület tagjai
számára. A keretek nyilván változni fog-
nak, de a bejelentések szerint elsõsorban
a magánszférára és a közbiztonságra vo-
natkozó védelmi szempontokat erõsítik,
és a szakmai célú használat lehetõsége
várhatóan nem szenved sérelmet. A
2012. évi XLVI. törvényre hivatkozó
Földmérési és Távérzékelési Intézet sze-
rint a közpénzbõl megvalósuló küldeté-
sek képanyagát be kell szolgáltatni az ál-
lami digitális távérzékelési adatbázisba. A
FÖMI az ilyen adatszolgáltatásokat szer-
zõdés alapján, az adatot-adatért elv érvé-
nyesítésével képzeli el.

A cikk a gyakorlati drónhasználati
példák bemutatásával folytatódik. 

Különbözõ légi fotózási módok km2-re vonatkoztatott költségei – általánosító becslés
piaci információk és számítások alapján. A FÖMI által nyújtott ortofotó-szolgáltatás
1-3 éves adatot nyújt, 40 centiméteres felbontással. A skálák logaritmikusak.

A tavaszi felvételen számos faj elkülöníthetõ a virágzás, lombfakadás eltérõ állapotai
megfigyelésével (Fotó: ESRI Magyarország). A repülési idõpontok a növényállapotnak
megfelelõen választhatók meg



NEMZETKÖZI ÁGAYATI HÍREK

A 2015. április 16-án Bécsben megrendezett IUFRO (Erdé-
szeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége) bio-gazda-
ságtani (bio-economy) tanácskozáson a szakemberek kife-
jezetten hangsúlyozták az erdõnek mint a biotermékek
megújuló forrásának meghatározó szerepét a jövõ biogaz-
dálkodásában.

A jelenleginél sokkal innovatívabb, erõforrás-hatékonyabb és
fenntarthatóbb biogazdaságnak nagyon fontos politikai szere-
pe lehet a fosszilis energiahordozók utáni korszakban. Finnor-
szág, Németország, USA, Malajzia, az EU már kidolgozták stra-
tégiáikat a jövõ bio-gazdaságtanával kapcsolatban. Más orszá-
gok pedig követik ezt az utat. Az elképzelés nagy változásokat
vetít elõre, így itt az ideje, hogy az erdészeti ágazat kilépjen a
„kényelmi zónából” és elfoglalja a vezetõ helyet a biogazdál-
kodás terén, szoros együttmûködésben más ágazatokkal.

Ez volt az általános álláspontja azoknak a tudósoknak,
akik a IUFRO „Vessünk újítást – arassunk fenntarthatóságot:
az erdõk meghatározó szerepe a Zöld Gazdaságban” címû
konferenciáján vettek részt Bécsben, április közepén. A ta-
nácskozást a világ legnagyobb tudóshálózata, a IUFRO szer-
vezte az osztrák Mezõgazdasági, Környezetvédelmi és Víz-
gazdálkodási Minisztériummal közösen. Közel 100 résztvevõ
volt jelen több mint 20 országból. 

Az erdõk mint megújuló erõforrások rendelkeznek azzal
az erõvel, hogy növekvõ szerepet játszhassanak a világmére-
tû gazdaság fenntarthatóságában és kulcsszerepet tölthesse-
nek be a növekvõ bioenergia-gazdálkodásban, mondta az
IUFRO elnöke, Mike Wingfield. A fõ kihívás az lesz, miként
lehet maximalizálni az erdõk részvételét a „zöld” gazdaság-
ban úgy, hogy biztosítsuk tartamosságukat.

Gerhard Mannsberger, az osztrák Erdészeti Minisztérium
Erdészeti Osztályának vezetõje, az IUFRO elnökségének tag-
ja, megnyitó beszédében aláhúzta az erdõkre alapozott ága-
zat fontos szerepét: a tizenkét bioenergia-ágazatból hat, köz-
tük a mezõgazdaság, halászat, biokémia, elsõdlegesen függe-
nek az erdõgazdálkodás legfontosabb termékétõl, a faanyag-

tól. Az erdõgazdálkodás emiatt sem hagyhatja veszni a lehe-
tõséget és a biogazdaság fejlõdésében meg kell ragadnia az
irányító szerepet.

A világ erõforrásigénye gyorsan növekszik, és a hiány mind
nagyobb, jegyezte meg Xaver Edelmann, a Világ Erõforrásai
Fórum (World Resources Forum) alapítója és elnöke. 

A jövõ bio alapú gazdasága nagyban megújítható anyagok-
kal (amit pl. az erdõk és fák szolgáltatnak) váltja fel a nem meg-
újuló és fosszilisalapú anyagokat. Az erdõgazdálkodásra ked-
vezõtlen folyamatok, mint a kommunikációs papír és más er-
dészeti termékek iránti kereslet csökkenése, ösztönzõek az
ágazat megújítására, mondta Lauri Hetemäki, aki az Európai
Erdészeti Intézet igazgató-helyettese és a Kelet-Finnországi
Egyetem professzora. Ezzel egy idõben az erdõre alapuló ipa-
ri ágazatokban megváltoztatják a stratégiákat, üzleti modelle-
ket, és új termékekbe fektetnek be. Az elmúlt 100 évben, pa-
pír- és faalapú termékek jellemezték az ágazatot. A jövõ válto-
zatosabb lesz a megjelenõ új és diverz termékek miatt.

A biogazdaság befektetést igényel és az elérhetõ leggyor-
sabban növõ befektetési lehetõségnek számít, mondta John
Innes, a British Columbia-i Egyetem dékánja, egyben az
IUFRO elnökségének tagja. Példaként említette, hogy az er-
dõbõl származó bioenergia, biokemikáliák és rostanyagok
globális piaci lehetõségét 2015-ben 505 milliárd USD-re be-
csülik és ez 1300 milliárd USD-re nõ 2030-ra. Felhívta a figyel-
met a befektetések veszélyeire is, mint pl. a biomassza-forrá-
sok viszonylagos nehezebb elérhetõségére. 

A biogazdaság elképzelése egyrészt a biomassza-források
használatára, másrészt a biotechnológiák alkalmazására ala-
poz, azért, hogy magas értékû, tartamos és versenyképes ter-
mékeket nyerhessünk. De hiányzik a biogazdaság fogalmai-
nak világos meghatározása. Ezek attól függnek, hogy ki hasz-
nálja õket, mondta Daniela Kleinschmidt, a Freiburgi Egye-
tem professzora, a IUFRO Erdészeti Politika és Gazdaságtan
részlegének vezetõje.

Tekintettel arra, hogy a bioenergia nem korlátozódik egy
ágazatra, kihívás az ütközõ ágazati politikák határainak átíve-
lése. Meg kell találni a megoldást, miként lehet a leghatéko-
nyabb a kölcsönösen elõnyös földhasználat. Kleinschmidt
hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a magánszektor és a
politikusok mellett a szociális szereplõket is be kell vonni a jö-
võ biogazdaságának formálásába. A tudományra szükség van
az ökológiai veszélyek és szociális igények kutatásában is.

Valamennyi szakértõ egyetértett abban, hogy e téren az erdõ-
gazdálkodóknak tanulni kell más ágazatoktól. Fejleszteni a köl-
csönös megértést az elvárások és igények tükrében.  Cél a külön-
bözõ szakpolitikák összehangolása is. Nem utolsósorban a szak-
értõk kiemelték a kommunikációs törekvések fejlesztését az er-
dõgazdasági ágazaton belül, hogy megértessék a biogazdaság el-
képzelését. Az erdészek közösségében ugyanis még sokszor el-
hangzik a kérdés: „Mi is az a biogazdaság?”

A szeminárium eredményei hozzájárulnak a IUFRO
2015–2019 közötti stratégiájának a végrehajtásához. A bio-
gazdaság része a stratégiának és egyike a IUFRO öt kiemelt
kutatási témájának.

Forrás: IUFRO
Fordította és a referálta: Gerely Ferenc

Kép: fabinet.up.ac.za

Az erdõ mint a biogazdaság alapja
Az erdészeti ágazatnak ki kell lépnie a „kényelmi zónából”
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MAGÁNERDÕBEN

A MEGOSZ tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
A jubileumi nagyrendezvényt 2014. szeptember 5-én Buda-
pesten tartottuk rendkívüli médiaérdeklõdés kíséretében. Ta-
valy a Földmûvelésügyi Minisztérium új stratégiai partnerségi
együttmûködést kötött szövetségünkkel. 

Az elmúlt évben született elhatározás az erdõtörvény gyö-
keres megújításáról. Ennek érdekében a MEGOSZ több mun-
kaértekezletet hívott össze, amelyek keretében a jelenlévõ
szakértõk elkészítették a magánerdõs erdõtörvény tervezetét
és a szövegszerû módosító javaslatokat is. Külön szeretnénk
megköszönni tagságunknak, hogy számos észrevétellel, ja-
vaslattal segítették munkánkat. 

A minisztérium több kérdéscsoport megfogalmazásával
kért pontosítást az erdõtörvénnyel kapcsolatos magánerdõs
elképzelésekrõl, amelyeket komoly szakmai munkával, ha-
táridõre megválaszoltunk, egyelõre úgy tûnik hiába, mert az
erdõtörvény-módosítást érthetetlen módon bizonytalan idõre
elnapolták. Hasonló módon elkészítettük javaslatainkat a ter-
mészetvédelmi és a vadászati törvény módosítására is. 

Tavalyelõtt a MEGOSZ belépett az Akác-koalícióba, amely
2014-re érte el célját és fogadtatta el a magyar akácot hungari-
kumként. Szövetségünk a Hungarikum Bizottság elõtt képvisel-
te a koalíció szakmai érveit és ezzel tevékeny részese volt az
elért sikernek. 

Az elmúlt év meghatározó jelentõségû volt az új uniós költ-
ségvetési idõszak vidékfejlesztési programjának tervezése
szempontjából is. Ennek elsõ és talán egyik legfontosabb lépé-
se a Magyarország számára rendelkezésre álló támogatási ke-
retösszegek szétosztása, az úgynevezett forrásallokáció volt. Itt
dõlt el ugyanis, hogy az erdészeti ágazat mekkora keretekre
pályázhat majd a 2015–2020 között. Az elsõ hírek a tervezett
források komoly csökkentésérõl szóltak az erdészeti ágazat
vonatkozásában. A MEGOSZ a legmagasabb szinten is hallatta
hangját a vidékfejlesztés erdészeti intézkedéseinek megfelelõ
szintû támogatása érdekében és így az eredeti elképzelések-
hez képest jóval nagyobb forrás, több mint 110 milliárd forint
vehetõ majd igénybe a korábbi évekbõl származó determiná-
ciós kötelezettségekkel együtt az erdészeti ágazatban. 

A magánerdõs közfoglalkoztatás terén jelentõs és folyama-
tos fejlõdés tapasztalható az elmúlt 5 év során. 2011-ben még
csak 20 magánerdõs közfoglalkoztató alkalmazott 143 fõt, nap-
jainkra ez a létszám 146 közfoglalkoztatóra és 1617 közfoglal-
koztatottra emelkedett. A több mint tízszeres növekedésre
méltán lehetnek büszkék a magánerdõsök. Szövetségünk az-
zal is hozzájárult ehhez, hogy évenként összegyûjtötte az új
közfoglalkoztatók bejelentett igényeit és továbbította azokat a
Belügyminisztériumnak.

A MEGOSZ 2014. november 21-én tisztújító közgyûlést tartott.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával nemcsak stratégiai, ha-

nem szakképzési együttmûködési megállapodásunk is van. Na-
pi együttmûködésünk példaértékû és rendkívül eredményes, a
magán-erdõgazdálkodás szinte minden területére kiterjed. 

A magán-erdõgazdálkodás legégetõbb kérdéseit a MEG-
OSZ kerekasztal-beszélgetéseken szeretné megfogalmazni és
az illetékesek számára átadni a lehetséges megoldásokat és
az ezzel kapcsolatos konkrét javaslatokat. 

Együttmûködõ partnereinkkel – akik közül ki kell emelni
az Országos Erdészeti Egyesületet, a FAGOSZ-t és a NAIK-Er-
dészeti Tudományos Intézetet – eredményes és folyamatos a
közös munka. 

Az elhangzottak összefoglalása után az elnök jelezte a köz-
gyûlésnek, hogy mindezek mellett a magyar magán-erdõgaz-
dálkodás rendkívül nehéz helyzetben van, a szakirányítási tá-
mogatások megszûnése, a jogi szabályozás változtatásának el-
húzódása miatt ugrásszerûen megnõtt a nem mûködõ magán-
erdõk területe, több lett az erdõfelújítási hátralék, a birtokel-
aprózódásból és az osztatlan közös gazdálkodásból származó
visszásságok hatásai felerõsödtek. A kedvezõtlen folyamatok
megfordítására meg kell sokszoroznunk erõfeszítéseinket. 

A MEGOSZ közgyûlése ezért kommunikációs program
megindítását támogatta az elmúlt idõszakban méltatlanul
mellõzött magánerdõ népszerûsítésére, ugyanakkor döntött
arról is, miszerint felhatalmazza és határozottan ösztönzi a
szövetség elnökségét, hogy a magyar magán-erdõgazdálko-
dásban kialakult krízishelyzet megoldására minden lehetsé-
ges törvényes eszközzel szorgalmazza az erdõtörvény hala-
déktalan módosítását. 

Dr. Sárvári János 
ügyvezetõ elnök

Közgyûlést tartott a MEGOSZ
A közgyûlés keretében a magánerdõ-tulajdonosok és
gazdálkodók elfogadták a szövetség 2014. évi mérlegét, a
felügyelõbizottság beszámolóját, a 2015. évi pénzügyi
tervet és az elmúlt évrõl szóló elnökségi beszámolót. Ez
utóbbiból idézünk néhány gondolatot.

Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemléletû,
környezettudatos szakemberek képzése, akik a termé-
szetmegõrzés általános és sajátos feladatainak meg-
tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végre-
hajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati
készséggel rendelkeznek.

A képzés 2015 õszén indul, idõtartama két félév, féléven-
ként háromhetes tanulmányi idõvel; költsége 300 000 Ft
(150 000 Ft/félév). 

Jelentkezési határidõ: 2015. augusztus 31.

További információ: 
Majercsákné Zelenák Andrea 

(Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Dékáni Hivatal)

Tel.: (99) 518-135, email: andi@emk.nyme.hu
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Ez a jelmondat vezérelt bennünket magánerdõ-tulaj-
donosokat, amikor elkezdtük létrehozni a Parkerdõt Bugac-
pusztaházán. A hely adta magát, mert belterülettel határos
a 16 hektáros erdõtömb. 

A Parkerdõ kezelõje a Fanyarka Erdészeti Kft., amely a
térségben több száz hektár magánerdõt kezel. Helyi vál-
lalkozóként sok munkalehetõséget nyújt az itt élõ
embereknek. A vállalkozás tavaly elnyerte az EMVA Erdei
közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása címû
pályázatot. Ez a pályázat több mint 30 millió forint értékû
beruházást tett lehetõvé a Parkerdõben. Ebbõl a forrásból
építettük fel a két erdei kirándulóhelyet, esõbeállóval,
padokkal, asztalokkal és tûzrakóval. Továbbá a két kilométer
hosszú tanösvényt, és a 23 méter magas faszerkezetû kilátót,
amelynek felsõ padozati szintje 14 méter. 

A Parkerdõ létrehozása nagy összefogás eredménye. A
helyi önkormányzattal és a lakossággal közösen alakítottuk
ki az erdei tisztáson a majális teret, amely több száz fõ befo-
gadására alkalmas. A Parkerdõt és a közjóléti létesítményeket
az önkormányzattal közösen szervezett majálison adtuk át.

Ez az értékteremtõ beruházás segíti a helyi közösségi élet fel-
lendülését is. Olyan helye az erdõt szeretõ embereknek, ahol
jó együtt lenni, és közösségi családi programok megtartására
is alkalmas.

Sípos István
Fanyarka Erdészeti Kft.

Az Erdészeti Lapok májusi számában „Az EKÁER és az EUTR
rendszere” címû cikkre szeretnék magánemberként válaszolni. 

Mõcsényi Miklós szerzõ a rá jellemzõ alapossággal kitûnõ-
en és körültekintõen írja le azt az egyébként nehezen magya-
rázható helyzetet, ami a különbözõ ellenõrzési, nyomon kö-
vetési, tanúsítási elképzelések és rendszerek egymásmelletti-
ségébõl adódóan újabb teljesíthetetlen kötelezettségeket
akaszt a még mindig elszántan gazdálkodni akarók nyakába.
Az EKÁER rendszer bizonyított; kiforrta magát és nem kellett
volna mást tennünk, mint a végfelhasználóknak és a saját cél-
ra szállítás regisztrációjával kiegészítenünk, hogy – meglátá-
som szerint – eredeti céljának betöltése mellett alkalmassá
váljon az EUTR-bõl adódó kötelezettségek teljesítésére és az
illegális fakitermelésbõl származó faanyag valóban hatékony
kiszûrésére is. 

Azt hiszem, nem voltam egyedül ezzel a véleményemmel,
mert akkoriban igen sokan egyetértettek az EKÁER=EUTR té-

tel jogosságával. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy valóban a
küszöbön áll a PEFC magyar szabványának elfogadása, hi-
szen annak társadalmi vitája jelenleg is folyik. A PEFC tanúsí-
tás pedig szintén kiválthatná rövid idõn belül az EUTR ha-
zánkra rótt kötelezettségeit.  

Mindenesetre úgy tûnik, megint sikerült az összes út közül
a leghosszabbat és legbonyolultabbat, legrögösebbet és leg-
fárasztóbbat kiválasztani. Természetesen még nem tudjuk
hogyan, milyen keretek között, mekkora apparátussal mûkö-
dik majd az EUTR hatóság, de az már most látható, hogy
megint a szabályosan mûködõ vállalkozások nyögik majd en-
nek terheit és viselik kockázatát. 

A rendszer magában hordozza az újabb tévesztés, adminisz-
trációs hiba lehetõségét az amúgy is agyonterhelt vállalkozá-
sok számára. Kíváncsi vagyok, hogy a kisebb vállalkozások
hogyan vészelik majd át, ha faanyagukat, félkész, vagy kész fa-
terméküket 90+30 napig lefoglalják, elkobozzák, értékesítik,
nem is beszélve a szállítóeszközrõl. Szerintem sehogy. 

A cikkben megfogalmazott aggályokban osztozva, úgy lá-
tom, hogy ez az Európai Unió számára is csupán öngólt jelen-
tõ EUTR sok mindenre alkalmas lesz, kivéve, hogy az illegá-
lis fa és az abból készült termék forgalomba hozatalát meg-
akadályozza. 

Éppen ezért, amennyiben az EUTR-t mûködtetõ hatóság
ténylegesen és bizonyíthatóan, akár egyetlen köbméter ma-
gyarországi eredetû illegális fakitermelésbõl származó fa-
anyagot képes lesz kiszûrni, akkor a számomra megküldött
bizonyítékok alapján 1 EJA befizetésére büntetem magam,
amit az EUTR hatóság által megjelölt bármely jótékonysági
alapítvány számlájára 15 napon belül készséggel átutalok.

Dr. Sárvári János
okl. erdõmérnök

EKÁER + EUTR +PEFC = ?

Birtokba vették a Parkerdõt Bugacpusztaházán
Magánerdõ a közjó szolgálatában

Tisztelt Kollégák!

Felhívjuk a figyelmeteket az OEE második féléves
tagdíjainak 2015. június 15-i befizetési határide-
jére. Kérem, figyelmeztessétek az érintett tagokat,
hogy ne legyen kellemetlensége senkinek a
késedelmes fizetés következtében elmaradó
újságkézbesítés miatt. A titkárság kérésre az
egyes helyi csoportoknak kiküldi a hátraléklistát,
kérem,ezt az igényt a helyi csoportok titkárai je-
lezzék a titkarsag@oee.hu címen.

OEE Titkárság
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A szabályozó rendszerek, jogszabályok,
támogatások összehangolásával, a tar-
tósan hátrányos folyamat mérséklésé-
ben komoly sikereket lehetne elérni. A
változtatásokra megfelelõ alkalmat te-
remthetne, ha a közeljövõben egységes
jogszabályba foglalnák a természetvé-
delemrõl és a vadgazdálkodásról szóló

törvényt. A természetvédelmi törvény
és a vadászati törvény módosítása az er-
dõtörvény módosítását, új rendeletek
kiadását is szükségessé tenné.

A törvénymódosításokon kívül szük-
ség van az agrárerdészeti rendszerek
szabályozására is. Az erdõtörvény hatá-
lya alól kikerültek a fásítások, amellyel
az ügymenet egyszerûbb lett, hátránya
viszont, hogy a fásítások üzemtervi ada-
tai elvesztek, illetve elévültek. Az agrár-
erdészeti rendszerek alatt tévesen a hó-
fogó, mezõ- és talajvédõ fásításokat, fás
legelõket, cserjésítéseket értik. 

Agrárerdészeti rendszerekrõl valójá-
ban nem is lehetne beszélni, hiszen a fá-
sítások és cserjésítések mint a gazdálko-
dás szükséges tárgyi eszközei, valamint

az ezekkel az eszközökkel gazdálkodók
alkotnak együttesen rendszert. Jelenleg
országosan hiányoznak az erre a szakte-
rületre szakosodott gazdálkodók, tehát
nem lehet rendszerrõl sem beszélni. 

Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a fásítások után igé-
nyelhetõ támogatás és az eredeti mûve-
lési ágra vonatkozó területalapú támo-
gatás még a magángazdálkodók eseté-
ben is a telepítés idõszakára, kb. 10 év-
re korlátozódik. 

Az egyéb növénykultúrákból szárma-
zó jövedelemkülönbség kiegyenlítésére
pedig nem jár támogatás, amely jelentõs
versenyhátrány mindazok számára, akik
ennek ellenére fásítások telepítésére ad-
nák a fejüket szántóikon, vagy gyepterü-
leteiken. Az igényelhetõ támogatások
nem szabják meg a pályázók számára,

hogy hol lenne kívánatos fás szárú növé-
nyeket telepíteni, és azt sem, hogy mit. A
szántókra, gyepekre vonatkozó SAPS
(Single Area Payment Scheme) területala-
pú támogatási rendszer nem segíti a fásí-
tások fennmaradását, terjedését. 

A szántókon és gyepeken a MEPAR
(Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerben) a légi fotókon lombbal
kitakart területre (a közhiedelem szerint
minden bizonnyal) nem jár támogatás,
ami a gazdálkodókat a fák, cserjék kivá-
gására ösztönzi. 

Gyakran ennek tudható be, hogy a
közutak mentén a padkáig beszántják
az árkokat, tönkretéve ezzel a vízelve-
zetõ képességüket, elpusztítva az ülte-
tett fa- és cserjecsemetéket.   

Vízelvezetõ képeségének elvesztését
követõen rövid idõn belül az út is tönk-
remegy.

Mindezek eredményeként, a mezõ-,
talaj- és közútvédõ fásítások folyamato-
san degradálódnak, amely következ-
ménye a termõtalaj romlása (erózió, def-
láció), hófúvások és az esõzéseket kö-
vetõ sárelöntések a közutakon, telepü-
léseken, valamint a vad és növényvilág
élõhelyeinek folyamatos zsugorodása. 

A hiányzó, illetve eredeti rendelteté-
süket betölteni képtelen fásítások jel-
lemzõen magánterületen vannak, vagy
éppen nincsenek, az általuk okozott
közvetlen és közvetett károk pedig leg-
látványosabban a közút kezelõjénél
csapódnak le. Mivel a törvények módo-
sításán kívül az uniós támogatási rend-
szer módosítására és a gazdálkodói
rendszer megreformálására is szükség
lenne, felsõvezetõi irányítás és az eltérõ
ágazatok egyeztetése nélkül, alulról jö-
võ kezdeményezésektõl alacsony ha-
tásfokú eredmények várhatóak.

Az éghajlatváltozáshoz szükséges ha-
tékony mezõ- és erdõgazdálkodói alkal-
mazkodást meg kellene elõznie az elmúlt
két évtized társadalmi változásaihoz való
kormányzati alkalmazkodásnak.

A felvetett problémák megoldására,
a fásítások létesítésére és fenntartására
irányuló támogatások kidolgozása és
beillesztése javasolható a közösségi ag-
rártámogatási rendszerbe.

A magántulajdon sérthetetlensége
miatt megengedhetetlen a termõterüle-
tek kisajátítása kizárólag védelmi igény-
bevétel miatt, miközben a kisajátítás
önmagában nem vezet a legjobb várha-
tó eredményhez. A hosszú távon fenn-
tartható gazdálkodás alapfeltétele a
gazdálkodók önkéntes vállalása. Az eh-
hez szükséges környezet megteremtése
pedig az állam feladata.

A fenntartható gazdálkodás korszerû
elvei szerint a gazdálkodónak nemcsak
az eladott terménybõl származhat bevé-
tele, hanem egyéb, nem anyagi jellegû
szolgáltatás társadalom általi honorálásá-
ból is. Jelen példával élve, az a gazdálko-
dó, aki az elvárt helyen az elvárt fajokból
álló és az elvárt szerkezetû ültetvényt lét-
rehozza, a szolgáltatása fejében, a terület-
alapú támogatáson felül, kompenzációs
támogatás címen kapja meg a jövedelem
kiesésének pótlását is, mindaddig az idõ-
szakig, amíg az ültetvény ellátja feladatát.   

Hozzáadható elvárás lehetne az is,
hogy a gazdálkodó az említett támogatá-

Agrárerdészeti rendszerek újraélesztése
Az utóbbi tíz évben Magyarországon
egyre gyakoribbá váltak a közutakon
a hófúvások, illetve az esõzéseket
követõ sárelöntések. Ezek a károk
nem csak a szélsõséges idõjárásnak
tudhatók be, hanem a rendszervál-
tást követõ gazdálkodói viszonyok és
földhasználói gyakorlat általános és
jelentõs mértékû átalakulásának is.

Vízelvezetõ árok beszántása
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sok fejében az intenzív mûvelés alól ki-
vett területeket átadja hosszú távú exten-
zív mûvelésre szakosodott, akkreditált
kezelõknek. A jogosítvánnyal rendelkezõ
kezelõk pedig (akár közmunkások bevo-
násával is) élelmiszereket, kézmûves ter-
ményeket állíthatnának elõ a rendelkezé-
sükre bocsátott termõföldön. (A fásítások

egyéb hasznosítására van példa Európán
kívül és belül egyaránt, pl. Dél-kelet
Ázsiában, Afrikában, Franciaországban).

Javasolhatjuk továbbá a fásítások-
nak, cserjésítéseknek az erdõtervezés-
hez hasonlatos, bár attól eltérõ, rende-
létetésre fókuszáló tervezése, országos
adattári nyilvántartása.

A felvetett gondok megoldásához a
fenntartható magán-erdõgazdálko-
dásban szerzett szakmai gyakorlati ta-
pasztalatok komoly segítséget jelent-
hetnek.

Buzás Zoltán
okl. erdõmérnök, 

okl. agroökológus szakmérnök

A Tatabánya Erõmû Kft. biomassza (fa-
apríték) tüzelõberendezéseket létesít
Tatabánya város távhõszolgáltatására
és részbeni melegvíz-ellátására. A ber-
uházás során egy 20 MW teljesítményû
forróvíz-kazánt és két, egyenként 37
MW teljesítményû gõzkazánt építenek
be, összesen 94 MW teljesítménnyel. A
beruházás összköltsége 6,156 milliárd
forint , amelyet a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program 524 millió forinttal,
míg az Energetikai Operatív Program 1
milliárd forinttal támogat. 

A fosszilis tüzelõanyagok 80%-os kivál-
tásával 67 000 tonnával csökken az erõ-
mû üvegház hatású gázkibocsátá-
sa. A biomassza-alapú távhõszol-
gáltatás 23 500 tatabányai háztar-
tást érint. A megújuló energiater-
meléshez évente felhasznált átla-
gos faapírték mennyisége 100
ezer tonna.

A Vértesi Erdõ Zrt., valamint a
Tatabánya Erõmû Kft. 2032-ig ér-
vényes szerzõdést írt alá az erõ-
mû tüzelõanyag-ellátására vonat-
kozóan. A szerzõdés ünnepélyes
aláírásán részt vett dr. Bitay Már-
ton Örs állami földekért felelõs ál-
lamtitkár, valamint Schmidt Csa-
ba, Tatabánya polgármestere.

„Nagy lehetõségek kapujában ál-
lunk!” – kezdte beszédét dr. Bitay Már-

ton Örs a Tatabányán megtartott sajtó-
tájékoztatón. 2014 nyarától, amikor az
erdõgazdaságok a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium felügyelete alá kerültek,
nagy szerepet kapott a közjóléti felada-
tok fejlesztése. A helyi önkormányzatok
támogatása révén került elõtérbe Tata-
bánya Önkormányzata és a Vértesi Er-
dõ Zrt. közös együttmûködése. Az ál-
lamtitkár kiemelte a rezsicsökkentés és
az energiabiztonság fontosságát, mely-
re ez a nagy horderejû beruházás lehe-
tõséget teremt.

Schmidt Csaba polgármester el-
mondta, hogy 2011-ben, miután kidol-
gozták az erõmû fejlesztési javaslatát,

döntés született arról, hogy az erõmû
hosszú távú mûködtetését megújuló
energiára alapozva kell biztosítani. Be-

szélt az operatív programokon keresz-
tül kapott támogatások mértékérõl, va-
lamint elmondta, hogy nyertes pályázat
útján a kivitelezést az MVM Ovit Zrt. va-
lósítja meg. 

Kocsis Mihály, a Vértesi Erdõ Zrt.
vezérigazgatója az erdõgazdaságok vi-
dékfejlesztés területén betöltött fontos
szerepérõl beszélt. Kiemelte, hogy a
társaság által létrehozott biomassza-
integráció biztosítja az erõmû bizton-
ságos tüzelõanyag-ellátását. Az integrá-
ció mintegy 420 munkahelyet jelent,
mellyel együtt a Vértesi Erdõ Zrt. közel
kétezer háztartás megélhetését segíti.
Az erdõgazdaság a hozzáadott érték

növelésével egyéb célra nem
használható faválasztékok fel-
dolgozásával állítja elõ a szüksé-
ges faaprítékot. Felhívta a figyel-
met a tartamosság elvére, vala-
mint arra, hogy a tevékenység
során a szakmai színvonal folya-
matos emelése a cél.

Kamarás Zoltán, a Tatabánya
Erõmû Kft. ügyvezetõ igazgatója
beszélt a hõenergia-termelés fo-
lyamatos megújulásának szük-
ségszerûségérõl, illetve arról,
hogy 2015 telén már valamennyi
tatabányai, távhõvel fûtött lakást

megújuló energiával látnak el.
Szûcs Ferenc

kereskedelmi igazgató, Vértesi Erdõ Zrt.

Biomassza-alapú távhõszolgáltatás Tatabányán

Védõfásítás „megcsonkítása”
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Magvak és csemeték 
betegségei

A makktermést veszélyeztetõ tölgymakk
feketedés kórokozója a Ciboria batschia-
na apotéciumos termõtestû tömlõsgom-
ba. A betegség hazánkban is elõfordul,
fõleg import makktételeken tapasztaltuk
néhány esetben. Nyugat-Európa atlanti-
kus klímafeltételei között és a mediterrán
vidékeken gyakoribb, csapadékos õszi
idõjárás esetén helyenként az egész
makktermést megfertõzi. A betegség tü-
netei a tárolás során fejlõdnek ki: a makk-
héjon sötét elszínezõdés mutatkozik, a
makkhéj alatt sötéten határolt, narancs-
sárga foltok képzõdnek, majd a szikleve-
lek megbarnulnak, késõbb megfeketed-
nek, mumifikálódnak. A kórokozó tölcsér
alakú, vörösesbarna, 3–15 mm átmérõjû,
3–30 mm hosszú nyéllel rendelkezõ apo-
téciumai a lehullt, szabadban telelt régi
makkokon figyelhetõk meg a következõ
év õszén. Az apotéciumokból kiszóródó
aszkospórák fertõzik az az évi, frissen le-
hullott makkokat. A betegség ellen a
makktermés minél korábbi begyûjtésé-
vel, raktározás elõtti átválogatásával,
megfelelõ tárolással védekezhetünk. A
már fertõzött makktermés meleg vizes
kezelésével a kár csökkenthetõ.

A tölgy makkokon gyakran egyéb kór-
okozók is megjelennek, pl. Ophiostoma
és Phomopsis fajok. A nem megfelelõ
raktározás során penészgombák, külö-
nösen Penicillium fajok szaporodhatnak
el, amelyek a sérült makkhéjon behatol-
va tönkreteszik a csíraképességet.

A tölgycsemeték gyökérpenészét a
Rosellinia quercina tömlõsgomba
okozza. A kórokozó az egy-három éves
csemeték gyökerét támadja meg, ese-
tenként más gombafajokkal (Fusarium,
Pythium, Rhizoctonia fajok, Cylindro-
carpon destructans stb.) együtt. Túl-
nedvesedett talajokon a csemeték tö-
meges pusztulását okozhatja. A beteg-
ség tünetei: a levelek sárgulnak, her-
vadnak, a gyökereken fehér, majd meg-
barnuló micéliumlapocskák, hifaköte-
gek jelennek meg. A megtámadott cse-
mete elpusztul. Rendszerint a csemete
pusztulása után a gyökérnyaki részen 1
mm-es, fekete, gömbös termõtestek
(peritéciumok) figyelhetõk meg. A ben-
nük keletkezõ aszkospórák egysejtûek,
orsó alakúak, kezdetben színtelenek
majd sötétbarnák, 21-26×7-9 μm nagy-
ságúak. A fertõzést a talajt áthálózó
gombafonalak és az aszkospórák ter-
jesztik. A megtámadott gyökerek kéreg-
része elhal, fás része megbarnul, majd
elkorhad. A betegség ellen a csemete-
kertek elvizesedésének megelõzésével,
a talaj szellõzöttségének biztosításával

védekezhetünk. Fontos az elpusztult
csemeték gyökeres eltávolítása és a ta-
lajfertõtlenítés.

Levelek, hajtások betegségei
A kocsányos tölgy legfontosabb levél-
betegsége a tölgylisztharmat (kórokozó:
Erysiphe alphitoides). Epidemikus fellé-
pése Közép-Európában 1907-tõl ismert.
Jóllehet egyéb tölgyfajokon is elõfordul,
legnagyobb mértékben a kocsányos töl-
gyet támadja. Fõleg csemetekertekben
és fiatalosokban hatalmasodik el. Idõ-
sebb fákon akkor találkozunk járvány-
szerû fellépésével, ha azok a lomboza-
tukat hernyórágás, fagy stb. következté-
ben elvesztették, és újra kihajtottak. A
betegség a csemetéket a fejlõdésben
visszaveti, és fogékonnyá teszi a téli
fagy károsítására, mivel a fertõzött hajtá-
sok nem fásodnak be megfelelõen. Jel-
lemzõ tünet a levelek mindkét oldalán,
de különösen a színén és a fiatal hajtá-
sokon feltûnõ, többé-kevésbé tömött,
fehér lisztharmatbevonat. Õsszel megje-
lennek az ivaros termõtestek (kazmoté-
ciumok) is, amelyek éretten feketék,
0,1-0,2 mm nagyságúak. A kazmotéciu-
mokban keletkezõ aszkospórák a telet
átvészelhetik, a kórokozó azonban elsõ-
sorban a rügyekben lévõ micélium alak-
jában telel át. A gomba tavasszal a rü-
gyekbõl kibomló fiatal hajtásokon és le-
veleken szaporodik el, kedvezõ viszo-

A kocsányos tölgy kórokozói
Prof. dr. Szabó Ilona – egyetemi tanár, NYME EMK EMEVI

www.azevfaja.hu

A kocsányos tölgy (Quercus robur
L.) a legértékesebb állományalkotó
fafajaink egyike. Kórokozói nem kü-
lönböznek a többi õshonos tölgyfa-
junkétól, de az egyes betegségek
gyakorisága fafajonként különbözõ
lehet. A kocsányostölgy-állomá-
nyokban elõforduló, eddig ismert
kórokozók egyike sem okozza egy-
magában a fák pusztulását, de a
többtényezõs, összetett pusztulási
folyamatokban némelyikük jelentõs
szerepet játszik. A csemetetermesz-
tés során azonban felléphet né-
hány, a makkok és csíracsemeték
közvetlen pusztulását elõidézõ kó-
rokozó is. Írásunkban áttekintjük a
kocsányos tölgy fontosabb kóroko-
zóit, a magvak és csemeték, levelek
és hajtások, kéreg, gyökérzet, fa-
test betegségeinek sorrendjében.

Tölgy lisztharmat (Erysiphe alphitoides)
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nyok esetén (alacsony légnedvesség és
napfény) a nyár elejére teljesen belepi
az ún. János-napi hajtásokat. Tölgyeken
ritkábban elõfordul az Erysiphe
hypophylla lisztharmatgomba is, amely
õsszel, az idõsebb levelek fonákján
okoz laza micéliumbevonatot.

A tölgyek barna levélfoltossága (kó-
rokozó: Apiognomonia errabunda, ko-
nídiumos alak Discula umbrinella) cse-
metekertekben és állományokban egy-
aránt elõforduló betegség. A lisztharmat-
nál kevésbé gyakori, jelentõsége is ki-
sebb. A kórokozó gyakran endofita mó-
don, tünetek nélkül is jelen van, a zöld
levélszövetbõl is kitenyészthetõ. Ha-
zánkban a kocsányos, kocsánytalan és
molyhos tölgyeken fordul elõ. A beteg-
ség tünetei a leveleken jelentkezõ, sza-
bálytalan alakú, növekvõ, barna foltok,
elhalások. A nekrózisok gyakran rova-
rok okozta gubacsok körül keletkeznek.

Kéregben élõ kórokozók
Tölgyerdõsítésekben, fiatalosokban és
különbözõ korú állományokban egy-
aránt tapasztalható az olykor komplex
jellegû ágelhalás, kéregrákosodás,
amely szélsõséges esetben a fák pusz-
tulásához vezet. Különbözõ gyengült-
ségi kórokozók, fõleg kéregben élõ
gombák okozzák, amelyek az egyéb
okok miatt (vízhiány, fagy stb.) legyen-
gült fákat támadják meg. Leggyakoribb
ilyen gombák például a Botryosphaeria
fajok (B. stevensii, B. quercuum), ame-
lyeknek konídiumos, késõbb aszkuszos
termõtestei gyakran megfigyelhetõk az
ágak foltos kéregelhalásaiban, rákos
képzõdményeiben. A különbözõ okok
miatt legyengült fiatal tölgyeken több
más gomba is okozhat kéregbetegsé-
get, ágelhalást. Fagyhatást, vad károsí-
tását, rovarkártevõk (tölgykéreg pajzs-
tetû) tömegszaporodását követõen lép-

nek fel, és hozzájárulnak a fák pusztu-
lásához. E gombák idõsebb fák ágain,
hajtásain is elõfordulnak, elsõsorban a
korona alsó, beárnyékolt részén. Ebben
az esetben a természetes ágfeltisztulás
folyamatában van szerepük. A hazánk-
ban leggyakrabban megfigyelt ilyen kór-
okozók a Colpoma quercinum és Di-
aporthe leiphaemia tömlõsgombák, a
Fusicoccum quercus, Phomopsis quer-
cella és Cytospora ambiens konídiumos
gombák. A Biscogniauxia fajok (pl. B.
mediterranea) nagyméretû, fekete
sztrómákat képeznek a megtámadott
törzsek kérgében. Gyengültségi kóro-
kozók, az összetett pusztulási folyama-
tok tényezõi. Hazánkban a csertölgyön
és a kocsánytalan tölgyön ismerjük e
gombák elõfordulását, de a kocsányos
tölgyön is megjelenhetnek. A szelíd-
gesztenye pusztulását okozó Crypho-
nectria parasitica tömlõsgomba a töl-
gyeken is elõfordul. Hazánkban töme-
gesen kocsánytalantölgy-állományok-
ban lépett fel, a kocsányos tölgyön való
elõfordulását eddig nem tapasztaltuk.

Gyökér- és tõbetegségek
A gyûrûs tuskógomba (Armillaria) fajok
tölgyesekben gyengültségi kórokozók,
az aszály, vagy egyéb okok miatt legyen-
gült fákat támadják meg. A betegség tü-
netei a levelek sárgulása, ágak elhalása, a
fa pusztulása. A tõrésznél jellegzetes a fe-
kete micéliumkötegek (rizomorfák) szö-
vedéke, a vastag gyökerek és a tõ korha-
dása, ezért az elpusztult fák gyakran tõ-
bõl kidõlnek. A tõnél õsszel megjelennek
a gomba termõtestei. A tuskókon, elhalt
faanyagon szaprotróf módon tenyészõ
gomba rizomorfái a talajban növeked-
nek, elérik a szomszédos fák tövét. Ráfo-
nódnak a vastagabb gyökerekre, gyökfõ-
re, a gombafonalak behatolnak a kéreg-
szövetbe és a kéreg alá. A növényi szöve-

tekben fehér micé-
liumlemezek fej-
lõdnek, majd kéreg
alatti rizomorfák
alakulnak ki, mi-
közben a fák el-
pusztulnak.

A tölgyfák vé-
kony gyökérzetét
Phytophthora fa-
jok is megtámad-
hatják, amelyek a
hajszálgyökerek
k á r o s í t á s á v a l
gyengítik a fákat.
Eddigi ismereteink
szerint a Phyto-
phthora fajok töl-

gyesekben a komplex pusztulási jelen-
ségek egyik lehetséges tényezõi. 

Tõ- és törzskorhadás
A kocsányos tölgyön számos tõ- és törzs-
korhasztó taplógomba fordul elõ. Az élõ
fákat ágcsonkokon, sebzéseken keresz-
tül fertõzik meg, és az érett farészben ál-
gesztesedést, majd korhadást okoznak.
Síksági kocsányos tölgyesekben, idõs,
sebzett fák tövén nem ritka a kérges rozs-
dástapló (Inonotus dryadeus) megjele-
nése. Nagyméretû, konzolos termõtesteit
barnuló, vékony kéreg borítja. A friss ter-
mõtestek felületén gyakran izzadmány-
cseppek láthatók. A hús és csöves rész is
rozsdasárga, barna. További tõkorhasz-
tók idõs, fõleg sarj eredetû állományok-
ban a májgomba (Fistulina hepatica), az
óriás lakkostapló (Ganoderma resinace-
um), az óriás bokrosgomba (Meripilus
giganteus). A törzskorhasztó taplók kö-
zül kocsányos tölgyön a vastagtapló
(Phellinus robustus), a sárga gévagomba
(Laetiporus sulphureus), a bükktapló
(Fomes fomentarius), ritkán a kétalakú
csertapló (Inonotus nidus-pici), a piszt-
ricgomba (Polyporus squamosus), a vé-
kony rozsdástapló (Inonotus cuticularis)
stb. figyelhetõk meg. Az élõ fákat megtá-
madó, tõ- és törzskorhasztó taplógom-
bák a fák pusztulása, döntése után szap-
rotróf módon egy ideig tovább élnek az
elhalt törzseken, tuskókon.

A kocsányos tölgy elhalt faanyagán, le-
hullt ágain, tuskóin számos szaprotróf
korhasztó gomba fordul elõ. A leggyako-
ribbak közülük a borostás réteggomba
(Stereum hirsutum), a tölgy terülõgomba
(Peniophora quercina), a változékony ké-
reggomba (Schizopora paradoxa), a ke-
mény fekvõtapló (Phellinus contiguus), a
labirinttapló (Daedalea quercina), a pe-
csétviasz gomba (Ganoderma lucidum).

Fotók: Dr. Csóka György, 
dr. Koltay András

AZ ÉV FÁJA

Vastagtapló (Phellinus robustus)

Barna levélfoltosság (Apiognomonia)
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOOLÓK

Az Európa-bajnokságra 10 országból 11 csapat nevezett be, Ma-
gyarországot mi képviseltük.. A csapatunk tagjai: Török Tímea
(II. éves erdõmérnök-hallgató), Hosszú Csaba (IV. éves erdõ-
mérnök-hallgató), Zamozny Gábor (IV. éves erdõmérnök-hall-
gató), Kulcsár György (IV. éves erdõmérnök-hallgató) voltak.

A versenyre nem juthattunk volna ki a nagylelkû szponzo-
raink támogatása nélkül. Így tehát szeretném megragadni az
alkalmat és hálás köszönetet mondani elsõsorban az Erdészeti
és faipari képzést támogató közhasznú alapítványnak, hogy
jelentõs anyagi hozzájárulásukkal segített bennünket. Emellett
a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégiumnak,
hogy hozzájárult a felkészülésünkhöz eszközökkel, illetve az-
zal, hogy használhattuk a Faber-réti tanpályát. Külön köszöne-
tet érdemel Szabó György gyakorlatvezetõ tanár úr, aki szakér-

telmével nagyban segítette a felkészültségünket. Fontos ki-
emelni további támogatóinkat, nevezetesen a Bakonyerdõ Er-
dészeti és Faipari Zrt.-t, az Északerdõ Zrt.-t, és a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt.-t. Támogatásukat hálásan köszönjük.

A versenyen csak erdõmérnök-hallgatók vehetnek részt, a
megmérettetés pedig a szakmát érintõ feladatokból tevõdik
össze, az erõnléti számoktól kezdve a lövészeten át a fajok fe-
lismeréséig. Ez a verseny tehát egyedi szájízû, az egyetemi
hallgatóknak létrehozott nemzetközi esemény. Már 29. éve a
brnói Mendel Egyetem szervezi és minden alkalommal tarto-
gat néminemû meglepetéseket.  

Röviden összefoglalva a történteket: az elõzetes regisztrá-
ciót követõen, elkezdtük a felkészülést a különbözõ verseny-
számokra. Április 13-án érkeztünk Brnóba, a verseny másnap
reggel vette kezdetét. Az elsõ nap versenyszámai nagyrészt a
Stihl Timbersports rendezvényekrõl jól ismert motorfûrészes
feladatok voltak, a szerelés, illetve lánckímélõ-darabolás szá-
mokban az 1. helyen végzett csapatunk.

A délután során a Mendel Egyetem Kampuszán a harvester
szimulátoron mérték össze erejüket a csapatok. A következõ
napon a terepverseny következett, azaz tájfutással egybekötött

fajfelismerés, ahol a különbözõ növényfajok, kõzetek, kopo-
nyák, védett állatok, valamint rovarfajok és kárképek tudomá-
nyos névvel való felismerése volt a feladat. Ez a  verseny lenyû-
gözõ és igen változatos erdõgazdasági tájon zajlott.

Az akadályverseny után következett az „egyesfa” becslés,
valamint az állománybecslés egy választott módszerrel. Mi
egy 50 m x 50 m-es mintaterület alapján határoztuk meg a
morvai erdõkben nem ritka 700 m3/ha-os fatérfogatot. Utóbbi
két szakmai versenyszámban csapatunk az 1. helyen végzett.

Csütörtökön a lövészeti szekció következett, csapatban a kis-
puskás-lövészetben szintén 1. helyet szereztünk, valamint egyé-
niben Hosszú Csaba ért el szép eredményt. A versenyszámokat
követõen nemzetközi este vette kezdetét, ahol egymás hagyo-
mányait, ételeit és nem mellesleg italait is megismerhettük. A kö-
vetkezõ nap rövid bepillantást nyerhettünk a Mendel Egyetem
Erdészeti Kampuszába, a képzési módokba, valamint a brnói
erõgazdálkodásba és erdészeti képzésbe. Ezt követte az ered-
ményhirdetés, és a díjak átvételét kürtök szava kísérte. Mind
nemzetközi kapcsolatok szempontjából, mind a versenyszellem
miatt elmondható, hogy eredményes, szép hetet zárhattunk le.

Megtudtuk, hogy a finneknél is gond az erdészet közmeg-
ítélése. Hiába rendelkeznek sokkal nagyobb faállománnyal, a
polgárság nem látja a fakitermelés szükségességét. Tehát az-
zal, hogy megfeszített erõvel növeljük a magyarországi erdõ-
állományt, még nem vívjuk ki az állampolgárok elismerését,
ha ezt nem közvetítjük megfelelõen. Bulgáriában is vannak
kutatási és természetvédelmi céllal meghagyott örökerdõk.
Az erdõk nagyobb része állami tulajdonban van.

Minden este lehetõség volt ismerkedni, információkat cserél-
ni. Mivel a csapatok nagy része szláv nemzetiségû volt, sokan a
szláv nyelveket használták. A lengyelektõl megtudtuk, hogy a
vidrák ott is gondot okoznak, ellehetetlenítve a horgászatot. A
lengyel erdõmérnökök kezdõ fizetése átlagosan, 172 000 Ft, míg
10 év után 262 000 Ft körüli.  A cseheknek a diploma megszer-
zéséhez nincs szükség nyelvvizsgára, és ez meglátszik a csehek
nyelvtudásán. Azt pedig minden hasát is kedvelõ erdésznek ér-
demes tudni, hogy a szerbek paprikás krémje kifejezetten íny-
csiklandó. Méltán kedvelt waldenünk pedig kimagaslóan jól
mutatott a többi nemzet egyenruhája mellett.

Kulcsár György, Zamozny Gábor
em. h. csapattagok  

Erdészeti Európa-bajnokság, Brno 2015
Harmadik helyezett lett az Erdõmérnöki Kar hallgatói csapata 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának
hallgatói csapata idén harmadik helyezett lett az immáron
huszonkilencedik alkalommal, Brnóban megrendezett
Forestry Versatility Erdészeti Európa-bajnokságon.

A magyar csapat a lövészet és a fûrészes „Single Buck” feladatok közben
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Immáron 18. alkalommal került sor
2015. május 15-16. között az Erdész-
nõk Országos Találkozójára, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület és a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. szervezésében.  

Az egyesület kiemelt rendezvényén min-
den évben az ország más táján gyûlnek
össze a hazai erdésznõk. A házigazda
szerepét jellemzõen egy állami erdõgaz-
daság vállalja fel, de magán-erdõgazdál-
kodók és oktatási intézmények is vendé-
gül látták már az ország különbözõ táj-
egységeirõl összesereglett erdészhölgye-
ket. A rendezvény célja, hogy a zömmel
férfias vonású szakmában egyszer egy
évben találkozási és szakmai fejlõdési le-
hetõséget teremtsen az ágazatban dolgo-
zó „gyengébbik nem” képviselõinek.

Az elsõ találkozót 1988. július 1-2.
között rendezték Sopronban (Európá-
ban a másodikként!). Fõszervezõi dr.
Ráczné dr. Schneider Ildikó, az Erdé-

szeti Múzeum akkori igazgatója és Mol-
layné Madas Gabriella, a helyi erdõ-
gazdaság erdõmérnöke voltak.  Az elsõ
találkozóra készített emlékplakett jól
szemlélteti a „két hivatás”, az erdész és
a családanya összekapcsolódását. A
plaketten két címerpajzs található, az
egyiken az erdészcsillag – a szakmát jel-
képezve –, a másikon egy szív és egy
tulipán, a szeretetet, a családot és az
egybetartozást szimbolizálva. A két paj-
zsot gyûrû köti össze. 

A rendezvényeken általában 60-100
erdészhölgy jelenik meg.  A résztvevõk
között erdõmérnökök, erdésztechniku-
sok, erdõpedagógus szakemberek, il-
letve az erdõgazdaságoknál a pénzügyi
és egyéb területeken dolgozók egy-
aránt vannak.

Idén a Szombathelyi Erdészeti Zrt. lát-
ta vendégül a magyar erdésznõket Vas
megyében. A szakmai és baráti progra-
mokat Szombathely, Vasvár és Sárvár tér-

ségében tartották. Európa egyik legszebb
botanikus kertjét dr. Ambrózy-Migazzi
István gróf hozta létre a Vas megyei Kám
község határában. Közismert nevén ez a
Jeli Arborétum. Az elsõ nap programja itt
zajlott. A hölgyek a szombathelyi szállás-
helyeik elfoglalása után buszra szálltak,
és rövid utazás után érkeztek meg a Jeli
Arborétumba. Idén közel 100 erdésznõ
tisztelte meg a találkozót. 

A botanikus kertben felállított sátor-
ban rengeteg finomság várt a hölgyek-
re, de elõbb még a rendezvény ünnepé-
lyes megnyitója következett.  Bugán Jó-
zsef, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezér-
igazgatója nyitotta meg a találkozót,
majd Zambó Péter, az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnöke, Lomniczi Ger-
gely, az Országos Erdészeti Egyesület
fõtitkára és Bakó Csaba, az OEE Szom-
bathelyi Helyi Csoport elnöke, a ren-
dezvény fõszervezõje mondták el kö-
szöntõjüket, tájékoztatójukat. 

Az idõjárás is hozzá akart járulni a
program sikeréhez, hisz az egész napos
esõ szünetet tartott a terepi program
idejére. Az ebédet követõen az erdész-
nõk az Ambrózy-sírkertbe indultak, Ru-
borits Tamás közjóléti mûszaki vezetõ
kalauzolásával. Itt köszöntötte az or-
szág erdészhölgyeit V. Németh Zsolt ál-
lamtitkár (Földmûvelésügyi Minisztéri-
um) és Tóth Balázs, Vasvár város pol-
gármestere. Mindketten kihangsúlyoz-
ták az erdõhöz, a természethez és ezen
belül a Jeli Arborétumhoz való kötõdé-
süket. Az erdészhölgyek megkoszorúz-
ták a gróf sírját, majd elindultak, hogy
megcsodálják az éppen virágzásuk tel-
jében lévõ, különféle színben pompázó
rododendronokat. 

A bejárattól távolodva, az Ambrózy-
szobor környéke a kert legrégebbi ré-
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Bugán József, V. Németh Zsolt, Tóth Balázs és Zambó Péter megkoszorúzza gr.
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VVVVaaaassss     mmmmeeeeggggyyyyéééébbbbeeeennnn    rrrreeeennnnddddeeeezzzz ttttéééékkkk     
az Erdésznõk Országos Találkozóját



179

sze. A vendégek a botanikus kerti séta
során felmentek a május 5-én átadott
Gróf Ambrózy-Migazzi István kilátóra,
és a Jeli Arborétum területén tett bejárá-
son érintették a Hét-forrást és az Óriá-
sok erdejét is. 

Az egész délutános lebilincselõ ide-
genvezetés után az erdésznõk visszain-
dultak Szombathelyre, majd kis pihenõt
követõen elkezdõdött az esti program, a
baráti találkozóval egybekötött vacsora.
A rövid, de velõs pohárköszöntõt Lom-
niczi Gergely, az OEE fõtitkára mondta,
majd a házigazdák nevében Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató, HCs elnök
köszöntötte a hölgyeket. A meglepetés-
program során elõször Nagy Jonathan
bûvész és segítõi gondoskodtak a szóra-
koztatásról, mintegy egyórás, látványos
és nevettetõ mûsorukkal. Ez követte a
Sárvári Néptánckör hangulatos elõadása,
majd az általuk vezetett táncház.

Szombat reggel az erdészhölgyek is-
mét buszra szálltak és útjuk Sárvárra ve-
zetett, a szépen felújított Nádasdy-várat
tekintették meg, három csoportban,
idegenvezetõk értõ kalauzolásával.

A kulturális program után az út a hí-
res Farkas-erdõben folytatódott, amely

Vas megye legnagyobb egybefüggõ töl-
gyes erdõtömbje. Az erdõtömbben a tár-
saság tavaly és idén is komoly közjóléti
beruházásokat hajtott végre, ezek egy
részét a vendégek két csoportban, tere-
pi program keretében tekinthették meg.
Az itteni mintaszerû erdõgazdálkodást
megalapozó Scherg Lõrinc hajdani fõer-
dõmester sírját Monostori Miklós erdé-
szeti igazgató koszorúzta meg, tiszteleg-

ve a fõerdõmester munkássága elõtt.
Rövid séta után az erdésznõk megtekin-
tették a Káld község határában fekvõ
Farkas-erdõ magaslati pontján meg-
épült, Scherg Lõrinc nevét viselõ, szin-
tén a közelmúltban átadott kilátót. 

A kétnapos program zárásaként a Hi-
degkúti vadászház melletti erdész-va-
dász emlékoszlopnál tartottak a résztve-
võk egy rövid megemlékezést, amely-
nek keretében, az erdésznõk nevében
dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó erdõmér-
nök és Francsics Judit erdész helyezték
el a rendezvény emlékkoszorúját. A há-
zigazdák nevében Bugán József vezér-
igazgató búcsúzott az ország erdészhöl-
gyeitõl, majd a vendégek nevében Kul-
csárné Roth Matthaea köszönte meg egy
kedves, minden résztvevõ által aláírt em-
léklappal a szervezõk magas színvonalú
és baráti munkáját.

Rengeteg szép élményt szereztek a
hölgyek a két nap alatt, régi barátságok
elevenedtek fel, és újak is köttettek.
Folytatás jövõre a Vértesben.

Farkas Zsuzsanna
termelési elõadó

Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
Kép: Markó András, Nagy László

Tavasszal folytatódott a vasi és a zalai
erdészek immár hagyományosnak te-
kinthetõ találkozója, ezúttal Zala me-
gyében. 2015. április 28-án a Zalaer-
dõ Zrt. és az OEE Nagykanizsai HCs
meghívására érkeztek az OEE Szom-
bathelyi HCs érdeklõdõ tagjai a Lete-
nyei Erdészet területére, egy napos ta-
nulmányútra. 

A házigazdák nevében Illés György er-
dészeti igazgató és Varga Attila OEE tit-
kár köszöntötte Bázakerettyén, a
Déryné Mûvelõdési Házban a vendége-
ket, majd Szalai Géza beszámolója se-
gítségével és kisfilmek vetítésén keresz-
tül ismerkedhettünk meg a zalai
olajbányászat történetével. A
Papp Simon Emlékpark bejárása
során az olajbányászok hétköz-
napjaiba is betekintést nyertünk.
A buszos túra során megtekintet-
tük a jelenlegi országhatárainkon
belül található legrégebbi, Buda-
fa 2-es számú olajkutat, valamint
a dunántúli kõolajbányászat tör-
ténetét bemutató Magyar Olajipa-
ri Múzeum bázakerettyei állandó
kiállítóhelyét. 

A program zárását követõen a csoda-
szép Budafai Arborétum bejárására ke-
rült sor. A 46 hektáros arborétum terü-
letét javarészt egzóta fafajok állományai
borítják. Egyes tûlevelû fajokban – a fo-
kozódó szúkárok miatt –, ma már nem
gyönyörködhetünk, ezek helyét hazai
lombos fáink vették át, de a látkép ettõl
cseppet sem csorbult.

A délutáni szakmai programon a kitû-
nõ termõhelyi adottságokkal bíró Lete-
nyei erdészet bükk-gazdálkodásával is-
merkedhettünk meg. A vétyemi terület-
részen nagy produktumú idõs állomá-
nyokat és különbözõ felújításokat tekint-
hettünk meg. A vágásos üzemmódú er-

dõk mellett az átalakító üzemmódú er-
dõkezelés tapasztalatairól is szó esett. A
nap utolsó szakmai programja a Vétyemi
Õsbükkös bejárása volt. Az egyes forrá-
sok szerint 188, más források szerint 194
éves átlagkorú bükkös élõ bemutatóter-
me a természetes erdõdinamikai folya-
matoknak. A hektáronkénti közel 1000
m3-es élõfakészlet és az idõs faegyedek
40 m-t meghaladó magassága lélegzete-
lállító látványt nyújtott. 

A tapasztalatcsere vacsorával egybe-
kötött baráti beszélgetéssel zárult. A bo-
rús idõ és az esõ az egész nap során vég-
ig kísérte a társaságot, de a résztvevõk
kedvét a barátságtalan idõjárás – a házi-

gazdák vendégszeretetének kö-
szönhetõen – nem tudta elrontani.
A szakmai nap megszervezéséért
és a szíves vendéglátásért Bakó
Csaba az OEE Szombathelyi HCs
elnöke és Horváth Gábor titkár
mondott köszönetet, egyúttal
meghívták a zalai erdészeket Vas
megyébe õsszel a Vasvári Erdé-
szeti Igazgatóság területén tartan-
dó tapasztalatcserére.

Szöveg: Kámpel József
Kép: Kovács Endre
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Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja a Zalaerdõ Zrt. 1. szá-
mú Erdészetének közremûködésével szakmai napot szerve-
zett 2015. április 23-án. 

A nagy érdeklõdéssel kísért program a bajcsai csemetekert-
ben egy kis frissítõ elfogyasztásával vette kezdetét. A megje-
lenteket Rosta Gyula, az OEE helyi csoportjának elnöke kö-
szöntötte, majd Varga Attila titkár számolt be arról, hogy a
következõ hónapokban számos szakmai rendezvényen ve-
hetnek részt a tagok az OEE szervezésében. A Nagykanizsai
Erdészettõl Kreiner Roland erdészetigazgató és Babics István
erdõmûvelési ágazatvezetõ tájékoztatott röviden a program
menetérõl és a bajcsai csemetekert fõbb adatairól.

Ezt követõen a résztvevõk a csemetekert több pontján
kaptak részletes ismertetõt Babics Istvántól fõbb fafajaink
csemetenevelési sajátosságairól. Bükk, erdeifenyõ, kocsány-
talan tölgy, hegyi juhar, magas kõris és madárcseresznye
ágyások szerepeltek a bemutatóban. Az éves csemetekerti fel-
adatok – magtárolás, magvetés, ápolás, öntözés, kiemelés, is-
kolázás – mellett szó esett a rovarkárok és az idõjárási szélsõ-
ségek elleni védekezés lehetõségeirõl is.

A nap további részét is a rovarkárok témája, azon belül a
cserebogárpajor károsítása kísérte végig. A pajorok károsításá-
nak megfékezésére a Nagykanizsai Erdészet szakemberei –
Babics István és Vízvári Ottó – közel tíz évvel ezelõtt egy or-
szágos viszonylatban egyedülálló módszert dolgoztak ki. Az
erdõsítésekben az elültetett csemeték közé 40 centiméter
hosszúságú PVC-csöveket helyeznek el, és azon keresztül a
pajor elleni vegyszer vizes oldatát juttatják le a gyökérzónába.
A kezelést évente kétszer vagy háromszor végzik el, ezzel az
aszályos idõszakokban a csemeték öntözése is megvalósul. A
kétezres években még szakmai körökben is vitatott csöves ül-
tetési technológia sikeressége mára bebizonyosodott, az ér-

deklõdõk megtekinthették a 2006-ban ültetett és csövezett,
2014-ben pedig befejezett kocsányos tölgy fõfafajú erdõsítést a
Bajcsa 3H szerkezetátalakításos erdõrészletben. 

A csöves ültetési technológiát kollégáink az évek során fo-
lyamatosan tökéletesítették, a Nagykanizsa 50M erdõrészlet-
ben nemrég végezték el a csöves elsõ kivitelt. A szúkárosított
lucfenyvest 2014 õszén vágták le, a tuskókat lemarták, majd
2015 márciusában kocsányos tölgy csemetékkel erdõsítették a

területet. A kezdeti elképzeléshez képest újdonság, hogy a csõ
mindkét oldalára ültetnek egy-egy csemetét, így az elsõ kivitel
darabszáma megfelel a jogszabályi követelményeknek (8000
db/ha). A csövek újrahasznosított mûanyagból készülnek, me-
lyeket az erdõsítés befejezésekor kiemelnek, így egy másik te-
rületen újra felhasználhatók.  Ez az eljárás nemcsak a költsége-
ket csökkenti, hanem a környezet védelmét is szolgálja.

A Nagykanizsa 49F erdõrészletben egy igen nagy haté-
konyságú AHWI FM600 típusú tuskómaróval szerelt AHWI
RT400-as gépet nézhettek meg a résztvevõk munka közben.
A területen lévõ szúkárosított erdeifenyvest 2015 márciusá-

ban termelték le, az egyéb lombelegyes kocsányos tölgyes
célállományú erdõsítést õszre tervezik, szintén csöves tech-
nológiával. A nagy bekerülési értékû és magas fenntartási
költségû tuskómaró használata a szerkezetátalakításokban
néhány év alatt megtérül, hiszen alkalmazását követõen a tel-
jes erdõsítési folyamat gépesített lehet, ami nagy elõny a ma-
napság tapasztalt kézimunkaerõ-hiány mellett. Ökológiai
elõnye a gépnek, hogy a ledarált szerves anyagok helyben
maradnak, és visszakerülnek a természeti körforgásba. A vá-
gási maradék felaprításával elõkészítik, és egyúttal tápanyag-
gal látják el a talajt, jobb körülményeket teremtve a követke-
zõ erdõsítés számára.

Az utolsó helyszín, a Surd 8A erdõrészletben lévõ bükk
természetes erdõfelújítás újabb szakmai kérdéseket tárt a
résztvevõk elé. 2003-ban 2,9 hektár redukált területen bon-
tást végeztek. A megjelent bükk újulaton azonban folyamato-
san pajorkárt figyelnek meg, az anyaállomány pusztul, a ter-
mészetes újulat pedig alkalmatlan a sikeres erdõsítéshez.
Kérdés, hogy az erdõvédelmi problémákkal súlyosan terhelt
erdõrészletben lehet-e természetes erdõfelújítást végezni,
meddig várjanak a megfelelõ újulat megjelenésére és meg-
maradására, hagyják-e a területen tönkremenni az idõs, gaz-
dasági értékébõl folyamatosan veszítõ állományt. 

A jó hangulatban telt szakmai nap a szaplányosi erdész-
házban ért véget, ahol az ízletes ebéd elfogyasztása közben a
látottak értékelésével, a felmerült kérdések megvitatásával,
baráti beszélgetéssel zárult a program.

Fûrné Kinsztler Anita
OEE Nagykanizsai HCs

Fotó: Fûr Tamás
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Erdõfelújítás a homokvidéken
Szakmai nap a Nagykanizsai Erdészetnél

Babics István tájékoztatója
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A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Ta-
nácsa 2015-ben tervbe vette a szak-
mánkhoz közel álló egyesületekkel
felvenni a kapcsolatot, s tapasztalat-
cserét kialakítani a szenior tagozatuk-
kal, már ha van ilyen. Így került sor a
márciusi rendezvényünkön két egye-
sület tevékenységének megismerésé-
re. Szenior tagozatuk ugyan nincs, de
az egyiknek tagja egy szeniortársunk,
a másik egyesület rendezvényein,
szervezett útjain pedig sok szeniorko-
rú résztvevõt találhatunk.

Ezen a találkozón a Szeniorok „utaz-
tak”, hiszen elsõ elõadóként Németh At-
tila, a Világjáró Vadászok Klubja Egye-
sület elnöke vetített képes elõadásban
számolt be a 2011. évi, egyéves föld kö-
rüli útjukról. 

Azért a többes szám, mert az utat fe-
leségével, Bakonyi Andreával közösen
tették meg, két és fél éves elõkészület
után. 2011. januárban indultak „világ-
gá”, hogy karácsonyra hazaérjenek
(ajándékként).

Tizenkilenc országban jártak: Irántól
Thaiföldig, Nepáltól Argentínáig. Útjuk
során túráztak, hegyet másztak, horgász-
tak, búvárkodtak, sziklára kapaszkodtak
fel, nemzeti parkokat, gleccsereket, érin-
tetlen területeket látogattak meg, õsi tör-
zseket kerestek fel, no és Attila tíz or-
szágban vadászott is, nem is akármilyen
eredménnyel!  A tíz országban 33 vadfaj
43 egyedét ejtette el. Valószínû, hogy a
kék kosra a legbüszkébb, hiszen gróf
Apponyi Henrik, Halmágyi Takács Ist-
ván, Bakó Sándor után õ volt a negye-
dik magyar, aki ezt a vadfajt terítékre
hozta, ráadásul úgy, hogy Bakóval kö-
zös vadászaton voltak és mindketten si-
kerrel jártak. Egyébként 2-3 éves várako-
zó lista van erre a vadfajra.

Nagyon érdekes tapasztalatuk volt,
hogy ahol nem vadásszák a kék kost,
ott jól megközelíthetõek voltak, 15-30
méterrõl remek fotókat készítettek ró-
luk.

Az útról, elsõsorban a vadászatokról,
folyamatosan beszámoltak a Nimród
Vadászújság hasábjain.

Több helyen búvárkodtak és gyö-
nyörû élményekrõl számolt be az elõ-
adó (Thaiföld, Ausztrália Nagy-korall-
zátony). Fényképeztek és videóztak is a
tenger alatt.

Mindketten nagy túrázók, hegy- és
sziklamászók. Végigjárták Nepálban a
híres Annapurna kört, feljutottak az új-
zélandi Taranaki vulkán és az ecuadori
Chimborazo tetejére, Peruban az inka
úton közelítették meg a Machu Picchut.
Eljutottak a sziklamászók „paradicso-
mába”, a thaiföldi Ton Sai Beach-be,
ahol a mászás közben, ha baj van
(vagy, ha csak fürödni van kedvük) el-
rugaszkodnak a sziklafalról és a kelle-
mes meleg tengervízben csobbannak
(igaz 10-20 méter zuhanás után).

Számtalan nemzeti parkot látogattak
meg, olyan helyekre jutottak el, mint a
Kakadu NP Ausztráliában, a Galápagos-
szigetek a Csendes-óceánban, az Ao
Phang Nga NP Thaiföldön (3000 éves
sziklarajzok), a komodói sárkánygyí-
kok hazája Indonéziában, a Nagy-ko-
rallzátony Ausztráliában.

Természetesen a híres kultúrtörténe-
ti érdekességek sem maradtak ki, sem
Dél-Amerikában (Machu Picchu, Cusco),
sem Ázsiában (kínai nagy fal), sem
Ausztráliában (Sydney, Operaház).

Az egyórás elõadás keretében az él-
ményekben gazdag, öt földrészt érintõ
utazásból csak felvillantani lehetett egy-
egy epizódot, a részletekre is kíván-
csiaknak javasoljuk a 352 oldalas, 200
színes fotót tartalmazó „Kalandos év a
Föld körül (kamerával és puskával)” cí-
mû könyvük elolvasását. Akik pedig
jobban kedvelik a mozgó képeket,
azoknak a közelmúltban elkészített és
forgalomba hozott hat DVD-film áll ren-
delkezésükre. Mi az elõadáson a Nepál-
ról szólót láttuk. Nagy élmény volt.

Befejezésül megjegyzem (ha a ked-
ves olvasó még nem találta volna ki),
hogy a kamerát Bakonyi Andrea, a pus-
kát pedig Németh Attila kezelte.

De nem volt megállás, mert máris
folytatódott az „utazás” Gõgös Norbert,
a Magyar Földrajzi Társaság Expedíci-
ós Szakosztálya titkárának kalauzolá-
sával. Az ELTE-n végzett geográfus a
Teleki Sámuel Felfedezõ Klub alapító
tagja, évi 100-120 napot tölt a  klub ál-
tal szervezett utakon. Ezek kiscsopor-
tos (10-12 fõ) utazások és elsõsorban a
természeti szépségek (táj, állat- és nö-
vényvilág) bemutatására és fényképe-
zésére szolgálnak, de természetesen a
kultúrtörténeti látnivalókat sem kerülik
el. Ezeken az utakon csak kamerával
lehet vadászni!

„ALASZKA, az óriások vadonja”: táj-
kép- és nagyvadvadászat fényképezõ-
géppel.

Az utazás célkitûzése a rövid sarki
nyár világának bemutatása és megörökí-
tése volt Széchenyi Zsigmond vadász-
expedíciós útvonalának „újrajárása” köz-
ben. A feltáruló vadvilág: tengeri vidra,
Dall juh, karibu, jávorszarvas, grizzly és
fekete medve, valamint a legendás alasz-
kai lazacok. Az utazás része volt az óce-
ánba borjazó gleccserek és jégvájta fjor-
dok világának megtekintése, megörökí-
tése, kajaktúra a Columbia óriásgleccser
vízbeszakadt jéghegyei között fóka és
egyéb tengeri állatok megfigyelése köz-
ben. A Kenai Fjords Nemzeti Park nyílt
óceáni vizein madárszigeteket figyeltek
meg, útközben kardszárnyú delfineket,
hosszúszárnyú bálnákat, Steller orosz-
lánfókákat fényképeztek. Felhajóztak az
egyik borjazó gleccserben végzõdõ fjor-
don a jéghegyek között, ahol tengeri vid-
rákkal találkoztak. Ellátogattak a világ
legismertebb, legjobb lazachorgász terü-
letére, a Russien River torkolatához. Is-
merkedtek a Kenai Fjords, Vrangell-St.
Elias és a Denali Nemzeti Parkok élõvilá-
gával. A Vrangell-St. Ellias NP világörök-
ségi védelem alatt áll és ez a világ legna-
gyobb természetvédelmi övezete, amely
keleten átnyúlik Kanadába és csak az
alaszkai rész nagyobb, mint Svájc. A
park gerincét adó hegyvonulat tizenhat
4000 méter feletti csúcs láncolata, több
mint 1000 négyzetkilométernyi jégmezõ-
vel. A tajga és a tundra határán a Denali
úton (érintve a karibucsordák egyik leg-
fontosabb vonulási pontját) érték el a
Denali NP-ot. Ott él a legnagyobb tö-
megben a grizzly medve és a jávorszar-
vas a világon, de óvatos közlekedéssel
fehér kosokkal, hiúzzal, esetleg még ro-
zsomákkal is találkozhatnak. Errõl az
útról készült gyönyörû színes filmet is
megnéztük. A Teleki Sámuel Klub többi
útjáról már csak szóbeli tájékoztatás kap-
tunk.

A nagy utazásokat követõen, ismét
megtárgyalta a Tanács – Schmotzer
András szeniortársunk felvetésére – az
erdész elõdeink nyughelyeinek téma-
körét és elhatároztuk, hogy javaslatot
készítünk az elnökség részére. Ennek
összefogó felelõsei Scmotzer András és
dr. Halasy Gyula szeniortársaink.

Dr. Szikra Dezsõ
titkár 

Utaztak a Szeniorok
Világjárók föld körüli élményei
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A Muzsikál az erdõ rendezvénysorozat a
12. évadára készül. Az év legnagyobb
eseménye, a „Muzsikál az erdõ” — Mát-
rai Mûvészeti Napok 9 napos programfo-
lyama június 27-tõl július 5-ig tart. 

Hûek maradunk hagyományos szerve-
zési elveinkhez: a család valamennyi
tagja talál számára vonzó és tartalmas
feltöltõdési lehetõséget. Várjuk a régi is-
merõseinket és az újonnan bekapcsoló-

dó érdeklõdõket az ingyenes programja-
inkra. A Príma Díjas és Nógrádikum Dí-
jas rendezvény valamennyi napján szak-
vezetéses erdei séta során készülünk lé-
lekben a klasszikus zenei és népzenei
koncertekre, ahol országos, sõt világhírû
elõadómûvészek – köztük a Muzsikás
Együttes, Palya Bea, Pál István Szalon-
na, Illényi Katica – és a helybéli mûvé-
szeti élet kiválóságai nyújtanak egyszeri,
megismételhetetlen élményt. 

Nem marad el az erdei sport, a szín-
vonalas zenei és kézmûves gyermek-
program, a helyi termelõk bemutatko-
zása sem. Megismerkedhetünk a fenn-
tartható gazdálkodás példáival, vala-
mint tudományos ismeretterjesztõ elõ-
adásokon bõvíthetjük tudásunkat az er-
dõ és a mûvészetek témakörében. 

Az erdészeti tudományos élet jelen-
tõs személyiségei – dr. Bartha Dénes, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem nö-
vénytani tanszékének vezetõje, dr. Bo-
rovics Attila, az Erdészeti Tudományos
Intézet igazgatója, dr. Csóka György, az
Erdészeti Tudományos Intézet Erdõvé-
delmi Osztályának tudományos osz-
tályvezetõje – tartanak elõadásokat. 

A természethez kötõdõ képzõmûvé-
szeti kiállítások, a Muzsikál az erdõ pá-
lyázatai is a rendezvény oszlopos tag-
jaivá váltak. Minden este lehetõség nyí-
lik kötetlen beszélgetésekre, a vendég-
látó település megismerésére.  A Mu-
zsikál az erdõ programjait ugyanis
minden nap más-más településen ren-
dezik, ezzel is népszerûsítve a vidék,
az erdõ értékeit.

2013-tól az ország több részében is
rendeznek Muzsikál az erdõ programo-
kat. Az idén tovább bõvül a kör, szer-
veznek „Muzsikál az erdõ a Lillafüredi
kisvasúttal” programot is (2015. 08. 22.)
és lesz „Muzsikál az erdõ a Körösök
völgyében” (2015. 09. 26–27).

Várunk minden erdõjáró, mûvészet-
kedvelõ látogatót az idei Muzsikál az
erdõ rendezvényeire. 

Részletes programterv: www.muzsi-
kalazerdo.hu weboldalon.

„Muzsikál az erdõ – ahol az er-
dõ és a zene összefonódik. Jókedv,
erdei értékek, mûvészetek, barát-
ság, testi-lelki feltöltõdés”!

Szabó Lajos, Matúz Viktória
Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Muzsikál az erdõ 2015-ben

A NAIK — Erdészeti Tudományos Inté-
zet hagyományteremtõ céllal és isme-
reteink szerint Magyarországon elsõ
alkalommal 2014. szeptember 25-26-án
Szombathely-Kámonban rendezte meg
az erdészeti, vadászati igazságügyi
szakértõk konferenciáját, vitafórumát.
Nagy gyakorlatú és aktív szakértõk,
tényleges eseteik alapján osztották
meg gondolataikat egymással. 

A konferencia célja volt, hogy az igaz-
ságügyi szakértõk szabadságfokát és
kompetenciáját nem csökkentve egysé-

gesítse a különbözõ témakörökben az
általuk kialakított gyakorlatot, vitatott
határesetekben esetleg állásfoglalást ad-
jon ki és megjelenítse igényeiket intéze-
tünk egyes kutatási irányainak tekinteté-
ben is. A célok között szerepelt az elõ-
adások és más szakanyagok közzététele. 

Az elégedettségi kérdõívek feldolgo-
zása és a résztvevõkkel folytatott szemé-
lyes konzultáció alapján a konferencia
elérte célját. Hiánypótló volt, szakmailag
megalapozott és a visszacsatolás szem-
pontjából is hasznos. A vitafórum mel-
léktermékeként kijelenthetõ, hogy az

igazságügyi
szakértõk-
nek jelentõs
e l v á r á s a i
vannak a
k o m p e -
tenciák és
k e r e s z t -
képzések
témakö-
r é n e k
rendezé-
sére.

A ká-
m o n i
konfe-
rencia
kiadványát nem
tudományos publikációnak szántuk. A
megszólalók fel tudták és akarták is vál-
lalni önálló gondolataikat, gyakorlatias
és saját megoldásaikkal ötleteket adva és
nyilván másokét pedig befogadva. 

A konferencia elõadásait tartalmazó
szakmai  kiadvány korlátozott számban
még megrendelhetõ a NAIK-ERTI köz-
pontjában (www.erti.hu). Ára a postá-
zási költséggel együtt 3000 Ft/db.

Nagy Imre 
ERTI

Praktikum az erdészeti és vadászati
igazságügyi szakértésben

F e l h í v á s
Magán-erdõgazdálkodási Szakosztály létrehozására

Tisztelt Egyesületi Tagok!
Mivel az OEE keretein belül nem mûködik a magánerdõkkel foglalkozó fórum, Magán-erdõgaz-
dálkodási Szakosztály létrehozását kezdeményezem.
Az alapszabály értelmében a szakosztály létrehozásához legalább 30 egyesületi tagnak kell csatlakoz-
nia a kezdeményezéshez. Aki támogató munkájával kész hozzájárulni a szakosztály tevékenységé-
hez, kérem, jelezze csatlakozási szándékát az oeemaganerdo@gmail.com címen!

Kiss János, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Helyi csoport
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1921. március 6-án született Veszprém-
ben. Családja a mai Burgenlandból
származik, édesapja vasutasként dolgo-
zott. Édesapja szolgálati helyének válto-
zása függvényében középiskolai tanul-
mányait a gyõri, majd a soproni bencés
gimnáziumban végezte.

Az erdõmérnöki tanulmányait 1944-
ben Sopronban fejezte be. 1945-ben
magánmérnökként vett részt a földre-
formmal kapcsolatos geodéziai mun-
kákban Kópházán. 1946-ban Pécsre ke-
rült az Erdõigazgatósághoz. Ifjú házas-
ként albérletben, a háború utáni infláci-
ós körülmények közt kezdte meg álla-
mi szolgálatát.

1947 és 1950 között a gyõri közpon-
tú állami erdészeti vállalat Ravazdi Er-
dészetét vezette, majd Sallai Ferenc, a
soproni Tanulmányi Erdõgazdaság
igazgatójának hívására Sopronba ke-
rült. Gyakorlatban szerzett tapasztala-
tait az erdészeti szakiskolák számára,
pályázat révén kapott megbízás alapján
1953-ban egy jegyzetben összegezte.

1952 márciusában került adjunktus-
ként az Erdõmérnöki Fõiskolára. A mû-
szaki fejlõdés 1945 után elkerülhetet-
lenné tette a gépesítés erdészeti vonat-
kozásainak önálló tárgyként oktatását.
Az 1947-ben beiratkozott hallgatóknak
az 1949/50-es tanév II. félévében Pallay
Nándor oktatott elsõként erdészeti
gépesítést. Az Erdõfeltárás Tanszék ke-
retein belül pedig Partos Antal az 1948-
ban iratkozottak számára harmadéven,
1950/51-ben két félévben oktatta az er-

dészeti géptant. Ebbe az újszerû fela-
datba kapcsolódott be adjunktusként
Perlaki Ferenc és 1952-tõl vett részt az
erdészeti gépesítés tantárgyának kiala-
kításában, továbbfejlesztésében és ok-
tatásában.1956 elején erdészeti gépesí-
tési jegyzete jelent meg. Harmadéves
évfolyamunkat az 1955/56-os tanév II.
félévében vizsgáztatta utoljára õszi
ausztriai távozása elõtt. 

Ismeretes, hogy 1951. május 29-én a
selmeci hagyományok ápolásának vét-
kére hivatkozva 45 erdõmérnök-hallga-
tót, majd utánuk rövid idõn belül szá-
mos oktatót zártak ki a karról. A politi-
ka által vezérelt könyörtelen döntés
nemcsak az egyének sorsát, hanem a
fõiskola belsõ viszonyait is kedvezõtle-
nül befolyásolta. Az erdõmérnöki okta-
tást néhány évig az ésszerûtlen szakosí-
tás jellemezte. Ez az akkori oktatók egy-
séges kiállása eredményeként már
1953-ban megszûnt. Sõt az egységes er-
dõmérnökképzés helyreállítása mellett
döntés született a 10 féléves képzés fo-
kozatos bevezetésérõl. 

A selmeci hagyományok „legalizálá-
sa” is megindult Nagy Imre elsõ kor-
mányra kerülése után. Elõször Faller Je-
nõ foglalkozott 1954. március 24-én egy
elõadásban a selmeci diákszokásokkal
a SOTEX kultúrházban. Az Erdõmérnö-
ki Karon Perlaki Ferenc vállalta a diák-
hagyományok felélesztésének akkor
még kockázatos munkáját. A szakiroda-
lom feldolgozásán kívül segítséget ka-
pott Faller Jenõtõl, Stasney Alberttõl, Sé-
bor Jánostól és Kiss Ignáctól. Az Erdõ-
mérnöki Kar 1951-ben és 1953-ban bei-
ratkozott hallgatói ekkor már kezdemé-
nyezték a hagyományok ápolását. A ta-
nárok, hallgatók többsége is kiállt e tö-
rekvések mellett. 

Az akkori negyedéves erdészhallga-
tók kezdeményezésére 1954. november
26-án – mintegy három évvel a kizárá-
sok után – Perlaki Ferenc érdeklõdõk-
kel zsúfolt teremben tartott nagysikerû
elõadást a selmeci hagyományokról,
melyet pár héten belül, még december-
ben meg kellett ismételnie. Az akkori vi-
szonyok közt jelentõs áttörést jelentett,
hogy 1954. december 1-jén egy kari
nyilvános pártrendezvényen is vállalta a
felszólalást a selmeci diákszokásokról.
Az akkori diákújságunk „patronáló bi-
zottsága” tagjaként számos professzor
mellett õ is hozzájárult a „Soproni Egye-

tem” tartalmának gazdagításához, szá-
mos selmeci cikk megjelenéséhez. 

Így történhetett meg, hogy Fehér Dá-
niel temetése 1955. február 17-én Perla-
ki Ferenc szervezésében a diákság aktív
részvételével a selmeci diákhagyomá-
nyok szerint valósult meg.    

A város lakossága is meggyõzõdhe-
tett arról, hogy a fõiskola tanárai és hall-
gatói milyen megbecsülést adnak el-
hunyt, neves professzoruknak és
mennyire õrzik diákszokásaik értékeit.

Ilyen elõzmények után az 1955 máju-
sában végzett erdõmérnök-hallgatók is
felélesztették fõbb elemeiben a valétá-
lással kapcsolatos diákhagyományokat
és eszerint fejezték be tanulmányaikat.

Évfolyamunk, selmeci tanáraink és a
fiatalabb oktatók – köztük a meghatáro-
zó szerepet vállaló Igmándy Zoltán –
támogatásával, 1956–58 között folytatta
az 1955-ös évfolyam hagyománymeg-
õrzõ munkáját. Szakestélyeket tartot-
tunk, megszerveztük balek keresztelõn-
ket, a szalagavatónkat, a hattyútolla-
zást, a szalamanderes, nótás búcsúzást
a várostól és a valétabált. Évfolyamtör-
ténetünk írásakor 2006-ban, kialakult
személyes kapcsolatunk alapján tisztáz-
tuk, hogy a selmeci hagyományok meg-
újításának folyamatát megkönnyítõ, ma
is birtokomban lévõ kéziratot Perlaki
Ferenc állította össze nevezetes elõadá-
sa alapján.

1956-ban a katonai tanács egyik ve-
zetõjeként, majd tagjaként tevékeny-
kedett. Személyisége, kritikus esemé-

IN MEMORIAM...

Megemlékezés Perlaki Ferencrõl
(1921—2014)

Tar Lajos karikatúrája
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nyekben határozott fellépése nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
hallgatóként Sopronban tiszta, vérte-
len forradalmi események részesei le-
hettünk.

1956. november 4-én családostul
Ausztriába távozott és rövidesen csatla-
kozott az ideiglenesen Ferienhortban
menedéket kapott tanárokhoz és hall-
gatókhoz. Azok közé tartozott, akik az
Európában maradás mellett döntöttek.
1957. január 21-én herceg Esterházy
birtokán tudott elhelyezkedni és a Lékai
erdészetnél a feltáróhálózat kialakítását
kapta feladatul. Késõbb õ tervezte meg
a lékai fûrészüzemet és irányította a fel-
építését. 1958. október 1-jén az eisen-
stadti központba helyezték. 

1960. június 6-án megkapta az osztrák
állampolgárságot és 1962-ben honosítot-
ták erdõmérnöki diplomáját, majd 1965-
ben letette az osztrák államvizsgát. 1965.
november 1-jétõl az uradalom erdészeti
referenseként dolgozott, majd 1967. jú-
nius 30-án kinevezték erdõmesternek és
az erdészeti osztály vezetõjének. 1968.
november 1-jétõl Pál herceg fõerdõmes-
terré léptette elõ. 1979. június 17. és
1982. március 30. között egy építõválla-
lat mûszaki munkáit irányította. 1982.
április 1-jén pedig visszament a hercegi
uradalomhoz és ismét megbízták az er-
dészeti osztály vezetésével. 1983. április
22-tõl az erdészeti ügyek vezetése mel-
lett az uradalom gazdasági ügyeinek irá-
nyítását végzõ 3 fõs grémium tagja lett.
1985. május 1-jétõl erdõigazgatói kine-
vezéssel ismerték el munkáját, majd ok-
tóber 29-étõl megbízták a grémium ve-
zetésével is. 1990. október 1-jétõl az ura-
dalom átfogó irányítását végzõ igazgató-
tanács tagja lett. 1996-ban, 76 éves korá-
ban ment nyugdíjba.

Az osztrák erdésztársadalom elis-
merte az uradalom erdõgazdálkodásá-
nak korszerûsítésében elért eredmé-
nyeit. A határok megnyitása után is-
mertségével, széles körû emberi kap-
csolataival számos hazai kolléga euró-
pai kapcsolatfelvételét segítette. Szak-
matörténetünk és a selmeci hagyomá-
nyok egyik meghatározó személyisége
2014. április 25-én hunyt el Kismarton-
ban. Munkásságát számos ausztriai és
hazai kitüntetéssel ismerték el. 

Dr. Illyés Benjamin  

Új belépõk
Balassagyarmati Helyi Csoport: Paulik János egyéb felsõfokú, Stastny Gyula erdõmérnök; Baranya
megyei Helyi Csoport: Mohácsi Attila erdõmérnök, Sporcic Dean egyéb felsõfokú; Egri Helyi Csoport:

B. Kis Gábor erdésztechnikus, Lovász Ágnes egyéb felsõfokú, Gelle János Gábor erdésztechnikus; Erdélyi
Helyi Csoport: Fehér Zoltán erdõmérnök, Tokos András Attila erdõmérnök, Málnai Tamás László erdõmér-

nök, Márk Miklós erdõmérnök, Kelemen László erdõmérnök, Bálint Csaba erdõmérnök, Kádár Tibor Sándor erdõmér-
nök, Benkõ Lehel erdõmérnök, Maksai László erdõmérnök, Póra Szabolcs erdõmérnök, Simó Ferenc erdõmérnök, Izsák
Árpád erdõmérnök, Keresztes Attila erdõmérnök, Varga Vilmos erdésztechnikus, Horváth Arnold erdõmérnök; Gödöl-
lõi Helyi Csoport: Dobrovitz Attila erdésztechnikus, Kmetty László erdõmérnök; Kaposvári Helyi Csoport: Huszti
Gábor egyéb felsõfokú, Esztó Kinga erdõmérnök, Malagay Viktor Antal erdõmérnök; Kaszói Helyi Csoport: Pálmai Ka-
talin egyéb felsõfokú, Gallai Richárd erdésztechnikus; Mátrafüredi Helyi Csoport: Gál Dávid tanuló, Szép Szabolcs
tanuló, Nagy Martin tanuló, Cserháti Tamás tanuló, Jóna Szabolcs erdésztechnikus, Molnár Márk tanuló, Benkó Alíz ta-
nuló; Miskolci Helyi Csoport: Bozsik Máté erdésztechnikus; Pest megyei Magán-erdõgazdálkodási Helyi Cso-
port: Hornyák Tamás egyéb felsõfokú; Sárospataki Helyi Csoport: Varga Alexandra egyéb középfok; Soproni He-
lyi Csoport: Hoczek László József, Kuslics István egyéb felsõfokú, Bánáti László Krisztián erdõmérnök, Dr. Horváth
Sándor erdõmérnök; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport: Jakab Attila erdésztechnikus, Böszörményi
László egyéb felsõfokú, Gáspár Béla egyéb felsõfokú, Bakosi Mihály egyéb felsõfokú, Krekk István faipari felsõfokú, Tal-
lodi Albert erdésztechnikus, Fanta Viktória erdõmérnök, Csányi Katalin erdõmérnök; Szolnoki Helyi Csoport: Belcsik
Jánosné, Belcsik János, Csikós Eszter egyéb felsõfokú; Szombathelyi Helyi Csoport: Bitter Adrienn Márta erdõmérnök,
Tóth András erdésztechnikus, Farkas Norbert erdésztechnikus; Veszprém FM Helyi Csoport: Fazekas Tamás erdésze-
ti alapfokú; Vértesi Helyi Csoport: Vas Renáta egyéb felsõfokú, Göde Tamás egyéb felsõfokú, Kaszás Éva Marianna
egyéb középfokú, Varga Éva egyéb felsõfokú; Visegrádi Helyi Csoport: Reller Csaba erdésztechnikus, Nagy Dániel
erdésztechnikus, Kolozsi Géza László egyéb felsõfokú, Panyor Diána erdésztechnikus.

Perlaki Ferenc (jobbról) Sopronban

Kitüntették az
OEE technikus

alelnökét!
Alapvetõ emberi jogunk az egészséges életet le-
hetõvé tevõ környezet, a környezetünkkel harmó-
niában való viselkedés pedig a kötelességünk – je-
lentette ki V. Németh Zsolt a Környezetvédelmi Vi-
lágnap és a Pedagógusnap alkalmából tartott ün-
nepségen. A Mezõgazdasági Múzeumban rende-
zett eseményen a környezetügyért felelõs államtit-
kár és Simon Attila István közigazgatási államtitkár
kitüntetéseket adott át.

Versenyképes magyar agrárszakoktatás nélkül
nem lesz sikeres magyar mezõgazdaság, de élhe-
tõ, a fiataloknak jövõt kínáló vidéki élet sem – emel-
te ki köszöntõjében Simon Attila István. 

Az ünnepségen Tessedik Sámuel Díjat vehe-
tett át Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó, a Bedõ Albert
Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium igazga-
tója, Egyesületünk technikus alelnöke, közel há-
rom évtizede végzett kiváló oktató-nevelõ munká-
jáért, két évtizedes, az iskola hagyományait meg-
õrzõ intézményvezetõi tevékenységéért.

Szerkesztette: Nagy László
Forrás: FM

Kép: Pelsõczy Csaba
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„… b) A titkár folytatólag bejelenti, hogy az
egyesület alkalmazottai közül Pukács
Endre segédtitkár, Lehoczky János írnok
és Libohorszky József házmester vonultak
be katonai szolgálatra.…

(E.L. 1915. január – Igazgató választ-
mányi ülés jkv.)

*
Újévi üdvözlések megváltása. A

Földmívelésügyi Minisztérium erdészeti
tisztikarának alább felsorolt tagjai, a szo-
kásos újévi üdvözléseket pénzben meg-
váltották, miért is ezen az úton monda-
nak köszönetet a szaktársaink részérõl
küldött újévi jókívánságokért …

A megváltási összeget – amely 101 ko-
ronát tett ki – a hadsegélyzõ hivatalhoz
küldték be, a háborúban elesettek özve-
gyeinek és árváinak felsegítésére. … a jö-
võben minden ilyen alkalmat fel kellene
használnunk, pl., az özvegyeket segélye-
zõ Wagner Károly-alapítvány növelésére,
amely még manapság is csak a minimális
segélynyújtásra ad módot. 

(E.L. 1915. január)
*

Kedvezmények a hadiszolgálatra be-
vonult erdészeti fõiskolai hallgatók ré-
szére. A földmívelésügyi és pénzügyi mi-
niszterek szükségesnek látták, hogy a ha-
diszolgálatot teljesítõ, s e miatt tanulmá-
nyaikban késedelmet szenvedõ fõiskolai
hallgatók részére bizonyos kedvezménye-
ket biztosítsanak, amelyek lehetõvé teszik,
hogy nem hadköteles társaikkal szemben
hátrányt ne szenvedjenek. Ezek a kedvez-
mények … a beíratás és esetleges pótvizs-
gák idejének kitolására, egyes tantárgyak
I. és II. részeinek párhuzamos hallgatásá-
ra, és az államvizsgát megelõzõ gyakorlati
szolgálat megrövidítésére vonatkoznak, … 

(E.L. 1915. február)
*

Új részvénytársaság. Erdõipar rész-
vénytársaság czég alatt, Budapesten
100.000 K tõkével új vállalat alakult.

(E.L. 1915. május)
*

Az állami kezelés alatt nem álló erdõk és
kopárterületek beerdõsítéséhez, valamint
az egyéb fásításokhoz szükséges facseme-
ték adományozását, 1 koronás bélyeggel

ellátott, és az õszi erdõsítésekhez kért cse-
metéket illetõleg legkésõbb 1915. évi júli-
us hó 31-ig, a jövõ év tavaszi ültetéshez
kérteket illetõleg pedig, 1915. évi novem-
ber hó 14-ig közvetlenül az illetékes kir.
erdõfelügyelõséghez benyújtandó fo-
lyamodványban kell kérni. 

(E.L. 1915 június)
*

A háború- és a vadászati tilalmak. A há-
ború okozta húshiány egyfelõl, a mezõgaz-
dasági vadkárok lehetõ elkerülésének mai
nagy fontossága másfelõl,  …  oda vezetett,
hogy … A vadászok és vadászati személyzet
kis száma mellett nálunk is nagy szükség
van a fõ- és rõtvad lelövési idejének kitolá-
sára, mégpedig nem külön folyamodások
alapján, nagy késõn kiadott rendkívüli lelö-
vési engedélyek, hanem megfelelõ kor-
mányrendelkezés útján. 

(E.L. 1915. július)
*

VIII. Az egyesület pénztárosa még 1914.
évi február hó 4-én állásának átszervezé-
se iránt a következõ beadványt intézte a
választmányhoz, amely eddig a bekövet-
kezett háborús viszonyok miatt nem ke-
rült tárgyalásra: 

„Az Országos Erdészeti Egyesület
nagytekintetû Igazgató Választmányá-
nak Budapesten. 

25 évi egyesületi szolgálatomból 10
évet pénztárosi minõségben is betöltöt-
tem. Hogy utóbbi minõségemben teljes
lelkiismerettel, pontosan megfelelhessek,
… Tiszteletteljesen kérem tehát a nagyte-
kintetû Igazgató Választmányt, hogy az
egyesületi pénztárosi állást 1915. évi ja-
nuár hó 1-ével megfelelõ javadalmazás
mellett, egész napos állásra átszervezni
méltóztassék, amely esetben annak ellá-
tására a jelzett idõponttól kezdve, to-
vábbra is vállalkoznám.” 

(E.L. 1915. augusztus)
*

FELHÍVÁS
az õszi erdészeti államvizsga tárgyában.

Az 1915. év õszén erdészeti államvizs-
gát tenni szándékozók felhívatnak, hogy
kérvényüket az ehhez szükséges enge-
dély iránt legkésõbb 1915. évi szeptem-
ber hó végéig a M. Kir. Földmívelésügyi

Minisztérium I/A. fõosztályának czímére
… küldjék be. Az erdészeti államvizsgához
való bocsátásra ez alkalommal … kivétele-
sen – azok is igényt tarthatnak, akiknek
gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig
számítva a két évet nem éri el, ha igazol-
ják azt, hogy a …hiányosság önhibájukon
kívül, valamely – a háborúval kapcsolatos
– méltánylást érdemlõ ok következtében
állott elõ. 

(E.L.1915. szeptember)
*

A harmadik hadikölcsön kibocsátás
alatt áll. A nemzet, amely vérben és
anyagiakban már oly súlyos áldozatokat
hozott,  … újra siet megtakarított pénzét a
jól kamatozó hadikölcsön útján a haza
rendelkezésére bocsátani. Mi, a magyar
erdõbirtokos osztályhoz és a magyar er-
dõtisztikarhoz fordulunk azzal a kéréssel,
hogy minél nagyobb összeggel járuljanak
a nemzeti áldozatkészség oltárához. Érte-
sülésünk szerint, az Országos Erdészeti
Egyesület is újból minden rendelkezésére
álló pénzkészletét hadikölcsönkötvé-
nyekbe fogja fektetni.

(E.L. 1915. október)
*

VIII. Az Igazgató-választmány elhatározza,
hogy a folyó évi közgyûlést deczember hó
12-ére, délelõtt 10 órára, Budapestre hívja
össze, s a közgyûlés tárgysorozatát a kö-
vetkezõkben állapítja meg:

1. Jelentés az egyesület mûködésérõl
a legutóbbi közgyûlés óta. 

2. Elnök, két alelnök, negyvenkét vá-
lasztmányi tag és a számadásvizsgáló bi-
zottság választása, és pedig a múlt évi
közgyûlés elmaradására, az idõközi el-
halálozásokra és a választmánynak az új
alapszabályok értelmében történõ ki-
egészítésére való tekintettel …

(E.L. 1915. november)
*

Az Országos Erdészeti Egyesület
közgyûlése. 

… a közgyûlésen …dr. Bedõ Albert elnökölt.
…a hiányos közlekedési viszonyoknak elle-
nére, több mint száz tagtárs gyûlt össze. …
Bund Károly titkár, jelentésében … nem-
különben foglalkozott azzal a kihatással,
amellyel a háború az ország erdõgazda-
ságára volt. Míg eleinte, az erdei terme-
lés szünetelése a nagy készletek miatt
aggodalomra okot nem szolgáltatott, ma
már közérdekké vált, hogy az erdõben
levõ fakészletek kiszállítása és új termé-
kek elõállítása érdekében erélyes intéz-
kedések történjenek, melyekre nézve az
egyesület javaslatokkal fordult a kor-
mányhoz. 

(E.L. 1915. december)”
Referálta: Apatóczky István

Centenáriumi szemelvény
Erdészettörténeti Szakosztályunk kihelyezett rendezvényt hívott össze április
végére, amelyen az elsõ világháború fõiskolás áldozatairól is elõadás hangzott el.
A centenáriumi emlékezés napjaiban, az Erdészeti Lapok korabeli példányaiból
hónapról-hónapra követheti az érdeklõdõ olvasó a szakunkat érintõ — sajnos —
kiterjedtebb veszteséglistát. Egyesületünk, szakunk háborús életérõl, néhány
1915-ös esemény felidézésével is képet kaphatunk. 
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A Szõnyi Mártonnal történtek a máso-
dik világháború eseményei közé tartoz-
nak. Erdõgazdaságunkhoz (Egererdõ
Zrt.) úgy kapcsolódnak, hogy az itt leír-
tak a késõbbi Ózdi és Arlói Erdészet te-
rületén zajlottak.

Az elõzményeket röviden így foglal-
hatjuk össze: 1941. június 22-én Német-
ország megtámadja a Szovjetuniót, júni-
us 26-án Kassát ismeretlen gépek le-
bombázzák. Másnap Bárdossy László
miniszterelnök bejelenti a hadiállapotot
a Szovjetunióval. Megindul a készülõdés
a háborúra, magyar felderítõket külde-
nek a Kárpátokba. Tényleges lépés 1941
augusztusában történik, repülõgépes tá-
madást indítanak a Szovjetunió ellen.

Történetünkbe itt lép be a nagykani-
zsai illetõségû Szõnyi Márton, a Horthy-
hadsereg repülõzászlósa, aki az elsõ
magyar támadás egyik vadászgépének
pilótája volt. Gépét lelövik, ejtõernyõ-
vel ér földet, szovjet hadifogságba esik.
A támadások során nagyon sok magyar
pilóta került hasonlóan a szovjetek fog-
ságába. A fotó az egyik lelõtt vadászgé-
pet mutatja.

Szõnyi Márton szakképzett vadászpi-
lóta volt, ehhez Olaszországban része-
sült igen alapos kiképzésben. Ezen kí-
vül 1938-ban elvégezte a Kereskedelmi
Akadémiát. Amikor a Szovjetunióban
fogságba esik, sok magyar társával
együtt évekig tartó gyúrási folyamatnak
vetik alá, ezeket az embereket a szovjet
hatalom képére teljesen átformálják.
Elvégzik a partizániskolát, három év
alatt készen állnak bevetésre most már

a Szovjetunió oldalán. Erre 1944. au-
gusztus 8-án kerül sor, amikor Szõnyi
repülõvel, egy nagyobb csoport élén
Magyarországra érkezik azzal a feladat-
tal, hogy készítsék elõ a szovjet csapa-
tok támadását a megadott területen, és
akadályozzák meg a német utánpótlást. 

A csapat Hangony és Kissikátor kö-
zött, a szlovák határ közelében fekvõ Go-
lotka-völgyben és annak környékén hár-
mas csoportokban ért földet ejtõernyõk-
kel. A teljes létszámot nem ismerjük,
annyi bizonyos, hogy 11-en találták meg
egymást. Az errõl szóló írások következe-
tesen Bükk hegységrõl beszélnek, holott
ez a Heves-Borsodi-dombság, ebbõl arra
lehet következtetni, hogy nem itt akarták
ledobni õket, hanem a Bükkben.

A 11 fõs csapat a Vermes-völgyön
keresztül bevetette magát az ottani er-
dõk sûrûjébe, és Palinapusztán találtak
alkalmas helyet szállásra. Berendezked-
tek a Palinai épületben és a közelben
található házakban. 

A nyomozati anyagokból lehetett
megállapítani, hogy a csoport az Arló
(Gyepes-völgy), Borsodszentgyörgy,
Hangony, Kissikátor, és Domaháza által
körülhatárolt területen portyázott, és
megfordultak a környéken akkoriban
még meglévõ és többnyire lakott tanyák-
ban (Kisbenedek, Járnok, Macskás). A
térség kisebb-nagyobb magántulajdonú
erdõkbõl állott, Palina a házzal, gyümöl-
csössel és a közeli erdõkkel az általunk
jól ismert Beniczky család birtokában
volt, a legnagyobb erdõtulajdonnal a Ri-
ma-Murányiak rendelkeztek. Ezek az

erdõk ’45 után az Egri Állami Erdõigaz-
gatóság kezelésébe kerültek. 

A partizáncsoport viszonylag bizton-
ságban érezhette magát, a terület feltár-
atlan volt, csupán szekérutak voltak. Pa-
lina a világtól elzárt területnek számított.
Mégis, a két-hármas csoportokban vég-
rehajtott partizánakciókkal felhívták ma-
gukra a figyelmet. Két nap sem telt el a
földetérés után, amikor a visszaszoruló-
ban lévõ németek és a magyar csendõ-
rök nagyszabású közös hajtóvadászatot
indítottak Szõnyi partizáncsoportja ellen.
Heves tûzharcok alakultak ki a két fél
között, egy hónap alatt a csoportot telje-
sen felmorzsolták. Végül Szõnyi egyedül
maradt, szeptember 7-én Kissikátor köz-
ség határában, az akkor még meglévõ
Macskás-tanyán õt is agyonlõtték.

A háború után az új hatalom beható
nyomozást indított a partizánok ügyé-
ben, és megállapították, hogy Szõnyit
egy Tóth Gyula nevû csendõrparancs-
nok lõtte le géppisztolysorozattal.

Én magam jól ismerem a területet, pá-
lyám elsõ idõszakában, a ’60-as években
erdõfeltárási, útépítési munkákat  végez-
tünk kollégáimmal, azokban az erdõk-
ben gyakran megfordultam. A környezõ
lakosság körében sokféle változatban élt
Szõnyi Márton története, sokszor fantá-
ziával feltupírozott eseteket meséltek el
kérdéseimre. Többek szerint a férfi a
Macskás-tanya gazdájának lányával volt
kapcsolatban, és amikor az aludt az istál-
ló jászolában, az apa kihívta a csendõrö-
ket, akik agyonlõtték. Egy idõs ember
úgy mesélte el a történetet, hogy a feldü-
hödött gazda vasvillával szúrta agyon a
partizánvezért.

Mindenesetre szomorú véget ért egy
kalandokban bõvelkedõ életpálya. A
Hangonyi-tónál a földet érés közelében
egy emléktábla jelzi Szõnyi Márton és
csapatának háborús történetét. 

Wágner Tibor
okl. erdõmérnök

Szõnyi Márton története 
az Arló-Ózdi erdõkben

Lelõtt vadászgép

A Palinai épület 1950-ben
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Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2015/2016. évi pályázatára
1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 

• Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
• Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye, Barcs
• Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye, Szeged
• NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
• Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szõcsénypuszta
• Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
• FM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium, Mátrafüred hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon elsõ alapképzésben és elsõ kiegészítõ
alapképzésben részt vevõ tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) után, képzési szintenként egy tanévre, a következõ lét-
számban: szakmai középfokú iskolai tanuló  

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél jobb tanulmányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló kiemelkedõ közösségi tevékeny-

séget folytat. 

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és tájékoztasson a szociális helyzetérõl. 
Kerüljön csatolásra a tanári támogatás és a pályázó önéletrajza.

A szakmai elõmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítményének 10 százalékáig figyelembe vehetõ a hallgató, tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, il-
letve szociális helyzete. Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia. A pályázatot az oktatási intéz-
mény vezetõjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat évenként június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület
elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésõbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amelyet az adott oktatási intézményben lehet átvenni. Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyi-
tóin kerül sor. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszûnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell füg-
geszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerõs, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány

Kuratórium elnök

Országos Erdészeti Egyesület Erdészcsillag Alapítvány Pályázati Felhívása
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok  és családtagjaik támogatására.

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minõsül a feleség, (özvegy) és gyermekek
(18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlõségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.
2. Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk helyzetének javításához.
3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány címére: 1021 Buda-
pest, Budakeszi út 91.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyi-
ben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell a kitöltött „Adatlapot”, az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoport titkárának véleményével.
Az adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.
A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai:
A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.
A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.
A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:
• a közös háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya;
• a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset stb.;
• a család összjövedelme, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások;
• eltartottak, gyermekek száma;
• árvaság;
• az igény gyakorisága;
• a helyi csoport véleménye.
A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igény-
lõk száma befolyásol.

Gémesi József 
Kuratórium elnök
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség és az Ellenõrzõ Bizott-
ság megjelent tagjait, dr. Kosztka Miklós
DB elnököt és az érdeklõdõ tagokat.
Megállapította, hogy 50 fõvel a küldött-
gyûlés határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt,
hitelesítõknek Kálmán Miklóst és Var-
ga Zoltánt, Szavazatszedõ Bizottság el-
nökének Sere Ferencet, tagjainak Nagy
Frigyest és Puskás Lajost javasolta, me-
lyeket a küldöttgyûlés egyhangúan el-
fogadott. Ezután ismertette a napiren-
det, melyet a küldöttek tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök Örökös Tagsági Dísz-
oklevél kitüntetésre elõterjesztette
Prof. Dr. Gencsi Lászlót. Dr. Kosztka
Miklós, a Díj Bizottság elnöke beszámolt
a 2015. évi egyesületi kitüntetések jelö-
lési folyamatáról és a Díj Bizottság ezzel
kapcsolatos munkájáról. A jövõre vonat-
kozóan javaslatokat fogalmazott meg az
elõterjesztések egységes és eredményes
elkészítésére vonatkozóan. A Díj Bizott-
ság többek között egységes fájl neveket
fog kérni, és az aláírások olvasható vál-
tozatát is elõírja.  Mivel a határon túli
tagság javaslattételi lehetõsége nem kel-
lõen tisztázott, ezért a Díj Bizottság ne-
vében javasolta, hogy az idei évben ki-
vételesen 16 Elismerõ Oklevél kitünte-
tést adományozzon a küldöttgyûlés,
hogy így az Erdélyi Csoport jelöltje is
felkerülhessen a jelöltek közé.

4./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2015-ben a határon túli tagok ki-
tüntetési lehetõségének megte-
remtése érdekében kivételesen
16 db Elismerõ Oklevél kitünte-
tést adományoz.

A szavazáson jelen van 50 fõ
küldött. Szavazatok: 50 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen megkezdõdött a kitün-
tetettek személyére történõ szavazás,
melynek rendjét a Szavazatszámláló Bi-
zottság elnöke, Sere Ferenc ismertette.
A szavazatszámlálás alatt a második na-
pirendi pont tárgyalása kezdõdött.

Zambó Péter elnök az beszámolók-
kal kapcsolatos elõterjesztés keretében
többek között bejelentette, hogy a Fõ-
vársoi Törvényszék elfogadta az Egye-
sület új Alapszabályát bejegyezte az
Egyesület közhasznúságát, így egy éves
folyamat végére sikerült pontot tenni.
Ismertette továbbá, hogy a soproni köz-
gyûlés nyilatkozatban támogatta a her-
mesi idõsotthon kialakításának ötletét,
amely nyilatkozat szükséges az MNV
Zrt-vel az ingatlan használatba vételérõl
folyó tárgyalásokhoz. Kiss László általá-
nos alelnök a pénzügyi helyzetet bemu-
tatva a bevételek között kiemelte az
egyre nagyobb rendben befolyó tagdí-
jak szerepét. Ismertette, hogy a lehetõ-
ségek szûkülése miatt az állami pályá-
zati, támogatási bevételek 2013-hoz ké-
pest is csökkentek, jelentõs egyéb tá-
mogatásokhoz jutott viszont az Egyesü-
let, például a Könyvtár mûködtetésére a
Wagner Károly Alapítványtól. A költsé-
gek a korábbi évekhez képest növe-
kedtek, de ezek jól hasznosultak, fede-
zetüket sikerült megteremteni, így év
végével 278 ezer forint eredményt is re-
alizál az Egyesület. A költségek között
két nagy csoport van, egyik a titkárság
mûködtetése a bérekkel és a rezsi ki-
adásokkal, másik az Erdészeti Lapok ki-
adásához kötõdõ költségcsoport, mely
utóbbi közel 20 millió forintot tesz ki
éves szinten. Meglátása szerint a mûkö-
dési költségeken jelentõsen spórolni a
jövõben sem lehet, az új tevékenysé-
gekhez, tervekhez új források felkutatá-
sa szükséges. Az Egyesület 2014-es mû-
ködése során is teljesítette a közhasznú-
sághoz szükséges feltételeket.

Bak Julianna, az Ellenõrõz Bizottság
elnöke az alábbi jelentést tette a kül-
döttgyûlés részére az EB 2014. és 2015.
évi tevékenységérõl, valamint az Egye-
sület 2014. évi gazdálkodásáról:

Az EB öt taggal mûködött a 2014. év-
ben, eleget tett az Alapszabályban foglalt
feladatainak, véleményezte az Egyesület
2013. évi beszámolóját. Az új Alapsza-
bály benyújtását követõen véleményezte
a küldöttgyûlés elõterjesztéseit. Az Elle-
nõrzõ Bizottság 2015. január 28-án tar-
totta meg alakuló ülését, az újraválasz-
tást követõen, elfogadta az ügyrendjét és
a 2015. évi munkatervét. A 2015. évi el-
nökségi ülések elõterjesztéseit szemé-
lyes jelenlét nélküli ülések keretében vé-

leményezte. Az EB 2015. április 2-i ülé-
sén megtárgyalta az Egyesület 2014. évi
beszámolóját a kiegészítõ mellékletével,
közhasznú jelentését, pénzügyi befekte-
tési beszámolóját és azok küldöttgyûlés
elé terjesztését a jelzett változtatási javas-
latokkal támogatta. A beszámolókat érté-
kelve megállapította, hogy az Egyesület
gazdálkodása kiegyensúlyozott. A kül-
döttgyûlés elé került beszámolók elfoga-
dását javasolja.

Az EB megtárgyalta az Egyesület kül-
döttgyûlés elé terjesztett 2015. évi terve-
it is, amelyeket szintén javasol elfoga-
dásra.

Az EB megtárgyalta jelen küldött-
gyûlés 1. és 4. naprendi pontjainak elõ-
terjesztését és megállapította, hogy
azok a hatályos szabályzatoknak meg-
felelõek.

6./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2014. évi beszámolóját
60.802 eFt eszköz-forrás mérleg
fõösszeggel, az eredmény-kimu-
tatást 278 eFt eredménnyel; a
2014. évi beszámoló közhasznú-
sági mellékletét és a szöveges
szakmai beszámolót; valamint a
2014. évi pénzügyi befektetési
beszámolót 21.154 eFt átlagos be-
fektetési állománnyal; és az Elle-
nõrzõ Bizottság 2014. évi jelenté-
sét elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az Alapszabály 9.§.4.12. pontja értel-
mében a küldöttgyûlés jóváhagyása
szükséges azon szerzõdésekhez, ame-
lyeket az Egyesület saját tagjával, veze-
tõ tisztségviselõjével, a felügyelõbizott-
ság tagjával vagy ezek hozzátartozójá-
val köt. Lomniczi Gergely ismertette azt
a két szerzõdést, amelyet összesen
mintegy 190 ezer forint értékben az
Egyesület egy tagjával illetve egy tag
hozzátartozójával kötött, egyrészt az Er-
dészeti Lapokban való hirdetésre, más-
részt egy Egyesület által kiadott könyv
korrektúrázására, kérve a küldöttgyûlés
általi jóváhagyást.

7./2015. (05. 13.) küldöttgyûlési
határozat: A küldöttgyûlés az ASZ
9.§.4.12. pontja alapján a 2014-ben
kötött, a titkárság által bemutatott
szerzõdéseket jóváhagyja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének
2015. május 13-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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EGYESÜLETI ÉLET

A harmadik napirendi pontban az el-
nök felkérésére Lomniczi Gergely fõtit-
kár ismertette a 2015-2018 évekre szóló
egyesületi stratégiát és az annak alapján
készített 2015. évi mûködési tervet. A
2015-re tervezett tevékenységek közül
kiemelte a 150 éves alapítási jubileumra
való felkészülést, a szociális tevékeny-
ség keretében a nyugdíjas tagok Vándor-
gyûlésen való részvételének támogatását
és a tervezett idõsotthon elõkészítésével
kapcsolatos feladatokat, az Erdészeti La-
pok kiadásának finanszírozását, a társa-
dalmi felelõsségvállalási tevékenység
keretében a károsodott erdõk helyreállí-
tására szervezett kampány és a kiemelt
egyesületi programok megvalósítását. A
pénzügyi tervet bemutatva elmondta,
hogy a kiadások a korábbi évekhez ha-
sonló nagyságrendben tervezettek, de
minden programra még nincs meg a biz-
tos fedezet, ezért csak azt a programot
fogja megvalósítani az Egyesület, amely-
hez a szükséges források biztosítottak.
Bak Julianna EB elnök elmondta, hogy a
2015. évi tervekkel kapcsolatos elõter-
jesztés szabályos, a tervekbe az EB által
megfogalmazott javaslatok beépültek,
így azokat a küldöttgyûlés számára elfo-
gadásra javasolja.

8./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2015. évi munkatervét;
2015. évi pénzügyi tervét 63 500
eFt bevétellel, 63 250 eFt ráfordí-
tással és 250 eFt eredménnyel
tervezve; valamint a 2015. évi
pénzügyi befektetési tervet
10 000 eFt átlagos befektetési ál-
lománnyal tervezve elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely elõterjesztette azon tagok
névsorát, akiknek az Alapszabály
7.§.1.6. pontjában foglaltak szerint a
küldöttgyûlés harmincnapos határidõ-
vel a tagdíj be nem fizetése miatt fel-
mondja a tagsági viszonyát. A névsort a
helyi csoportokkal folyamatosan egyez-
teti a titkárság, kérte a tagok ismételt
megkeresését, hogy a felmondási idõn
belül a tagdíj rendezhetõ legyen. Az
esetleges felmondás után mindenkinek
lehetõsége van újra csatlakozni az
Egyesülethez. Bak Julianna EB elnök el-
mondta, hogy az elõterjesztés a szabá-
lyoknak megfelelõ.

9./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
Alapszabály 7.§.1.6. pontja alap-
ján 30 napos határidõvel fel-
mondja a 2014. február 28. óta
tagdíjat nem fizetõ, az elõterjesz-
téshez csatolt listán szereplõ ta-
gok tagsági viszonyát.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 46 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen a kitüntetésekkel kap-
csolatos szavazás során a Decrett-díj
esetében második és harmadik forduló-
ra volt szükség. Ennek lezárulta után
Sere Ferenc, a Szavazatszedõ Bizottság
elnöke ismertette a szavazás eredmé-
nyét.

5./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2015-ben a következõ tagtársak-
nak adományoz kitüntetéseket. 

Örökös Tagsági Díszoklevél:
dr. Gencsi László

Bedõ Albert Emlékérem:
Barkóczi István, Dudás Pál,

Emmerling Gábor

Kaán Károly Emlékérem:
Halápi Nándor István, dr. Hor-

váth Béla, Tóth Gábor

Decrett József Emlékérem:
Kovács Sándor, Mihályi Lász-

ló, Plestyák Károly

Elismerõ Oklevél:
Bakay László, dr. Boda Zoltán,

Dezsõ Vilmos, Gál Imréné, Kádár
Attila, Kálmán Miklós, Lasancz
János, Lázár Tamás, Mester Gézá-
né, Ó Szabó Mihály, Palkovics
Zoltán, Szalai Károly, Tihanyi
Gyula, Tölgyfa Gábor, Túri Zsu-
zsanna, Veres Sándor.

Az egyebek napirendi pontban
Zambó Péter elnök ismertette a követ-
kezõ idõszak programjait, köztük ki-
emelten a Szombathelyen rendezen-
dõ Erdésznõk Országos Találkozóját
és a Vándorgyûlést. Tájékoztatott ar-
ról, hogy a földmûvelésügyi miniszter
átalakította az Országos Erdõ Tanács
tagságát. A közeljövõben bõvül a tag-
sági kedvezmény rendszer. Lomniczi
Gergely fõtitkár tájékoztatott, hogy ki-
sebb változások lesznek az Év Erdé-
sze Verseny szabályzatában. A titkár-
ság kiküldte az éves összesített ese-
ménynaptárt, amiben az idõpont nél-
kül megadott események tekinteté-
ben kéri majd a pontosításokat. Hol-
dampf Gyula küldött üdvözölte a tag-
díj csekk kiküldését az Erdészeti La-
pokon keresztül, és ugyanígy jó meg-
oldásnak nevezte a tagsági kártyát ér-
vényesítõ éves matrica hasonló for-
mában történõ kiküldését, ami így
biztosan és közvetlenül minden tag-
hoz eljut. Egyben a tagság nevében
köszönetét fejezte ki a titkárságon
dolgozó hölgyeknek a tagság nyilván-
tartása terén kifejtett áldozatos mun-
kájukért.

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

kmf.
Zambó Péter

elnök 
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Varga Zoltán 

Kálmán Miklós  
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NEKROLÓG

Nagy Zoltán
(1937–2015)

Nagy Zoltán 1937.
december 26-án Ra-
vazdon született. A
család anyagi körül-
ményei miatt az ele-
mi (általános) iskola
elvégzése után nem
tanulhatott tovább:
eleinte szõlõmunkás-
ként, illetve mezõ-

gazdasági munkásként dolgozott, késõbb a
vízügy környékbeli munkáinál kubikus,
majd a kubikusok brigádvezetõje lett. Szor-
galmas és jó eszû fiatalként kulturális igé-
nyeit a könyvek mellett a falu színjátszó kö-
rében közremûködve elégítette ki: a világo-
si fegyverletétel után írt (1855), a vidéki ma-
gyarság élni akarását és egészséges humorát
is kifejezõ, dalokkal, zenével, táncokkal szí-
nesített „A vén bakancsos és fia, a huszár” c.
népszínmûre különösen jó szívvel emléke-
zett vissza szinte minden anekdotázó be-
szélgetéskor. 1956-ig DISZ (Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) titkár is volt.  

1957 õszétõl sorkatona lett, ahol lehetõ-
sége nyílt levelezõ úton megkezdeni szak-
mai tanulmányait a Kvassay Híd- és Vízmû-
építõ Technikumban, amelyet a leszerelése
után fejezett be. Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségén kez-
dett dolgozni raktárosként és munkavezetõ-
ként, majd Tatán a szakaszmérnökséget ve-
zette. 1962-ben nõsült, Komáromba költö-
zött, mindkét gyermekük felsõfokú képesí-
tést szerzett. 

Nagy Zoltán levelezõ tagozaton 1963-tól
a bajai Felsõfokú Vízgazdálkodási Techni-
kumba járt, majd az intézmény fejlesztése
révén fõiskolai végzettséget szerzett. Ezt kö-
vetõen a Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerzett építõmérnöki diplomát, végül a Gö-
döllõi Agrártudományi Egyetemen képezte
tovább magát. 1975-tõl a gyõri székhelyû
Rábai Szakaszmérnökséget vezette, majd az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Köz-
pontjában vízgazdálkodási osztályvezetõvé
nevezték ki.

Mindvégig Komáromban lakott, szabad
ideje egy részében a szõnyi, majd koppány-
monostori szõlejét és kertjét mûvelte, gon-
dozta, szakértelemmel és nagy kedvvel bo-
rászkodott is. A kárpótlásokat követõen
örökséggel magánerdõ-tulajdonos lett Ra-
vazdon, azonnal belépett az OEE-be (2000),
és a Gyõr-Moson-Sopron megyei Magáner-
dõ Gazdálkodási és Környezetvédõ jogfoly-
tonos Helyi Csoportunknak mindvégig na-
gyon tevékeny tagja lett, valamennyi ren-
dezvényünkön részt vett párjával, Szilvia
asszonnyal.  Erdõbirtokain a fakitermelési,
illetve erdõfelújítási, sõt erdõtelepítési mû-
veletekhez mindig a környék legjobb szak-
embereit szerzõdtette le, de ellenõrizni is
tudta õket, hiszen falusi gyerek lévén alap-
szinten értett a táji erdõkezeléshez. Nagyon
szeretett erdészek között lenni, és soha nem
maradt ki a „szakmaközi” ugratásokból, mi-
közben sok-sok vízügyi ismeretét, táji ta-
pasztalatait megosztotta velünk. A régi víz-
ügyi tárcát az utóbbi évtizedekben többször

átszervezték, így Nagy Zoltán az Észak-du-
nántúli Környezetvédelmi Felügyelõség Víz-
készlet-gazdálkodási Osztálya helyettes ve-
zetõjeként ment nyugdíjba. Nyugdíjas évei-
ben mûszaki ellenõrként dolgozott a Fertõ-
széplaki Téglaipari Kft.-nél, a Gyõri Kom-
munális Szolgáltató Kft.-nél, és a vízgazdál-
kodási fõprofilú dorogi Gerecse-Pilis Vízi
Társulatnál. Pándzsa-menti szülõfalujába,
Ravazdra is gyakran hazajárt, a rokonsághoz
is, erdeit szemlézni is. 

A vízügy maga az élete volt: a vízügy ré-
vén és köreiben vált falusi egyszerû ember-
bõl régiószerte ismert és elismert, köztiszte-
letben álló mérnökemberré. Szülõi örökség-
ként a föld, az erdõ, a munka szeretete, az
adott szó értéke határozták meg mindennap-
jait. A negyed századdal ezelõtti, gyakran
gyomorforgató „nagy maszkcserék” érintet-
lenül hagyták, a szíve egész életében nem
csak anatómiailag dobogott balközépen. 

Végakarata szerint a szülõföldben nyug-
szanak földi maradványai, a Gyõr-Zirc-Veszp-
rém õsi út menti temetõtõl pár száz méterre
már a Sokoró õrhegyi erdõmaradványai és
új telepítései suttognak, a másik irányban
pár kilométerre Gyõrszentmárton/Pannon-
halma szent hegyérõl szól a harang több
mint egy évezrede.

Kedves Zoltán, az Általad bölcs derûvel
ugratott fiatalabb erdészkollégáknak pedig
Zoli bácsi!
Helyi Csoportunk koszorújának szalagján
Villon egyik balladájának Faludy-fordításá-
val búcsúzunk:

„A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”

Bolla Sándor

Tóth Kálmán
(1922–2015)

Mérnökcsaládban született Budapesten. A
Fasori Evangélikus Gimnáziumban 1940-
ben érettségizett. 1940 õszén a Mûegyetem
soproni Karának Erdõmérnöki Osztályára
iratkozott be. Erdõmérnöki oklevelét a ha-
zánkat ért háborús katasztrófa és az azt kö-

vetõ évek keserves gazdasági helyzete miatt
1947-ben szerezhette meg.

Mérnöki munkáját segéderdõmérnök-
ként a Lenti Állami Erdõgazdaságnál kezdte,
majd Uzsapusztán, az Erdészeti Szakmun-
kásképzõ Iskolát vezette. 1949-ben Süme-
gen erdõgondnok, 1950-ben ismét Lentibe
került, mûszaki elõadó lett az igazgatósá-
gon. Ezt követõen az Erdõgazdasági Építõ-
vállalatnál építésvezetõ, útépítéseket, ma-
gas- és mélyépítéseket irányított Lentiben,
Parádon és Szilvásváradon. A vállalat meg-
szûnését követõen 1954-ben átkerült a Bor-
sodi Mélyépítõ Vállalathoz. 1959-ig fõépítés-
vezetõként dolgozott Kazincbarcikán, Óz-
don és Diósgyõrben, ez utóbbinál a nagyko-
hó építésénél a csatorna, a derítõ, a kábelak-
na, a gépalapozások munkáit irányította. 

1960-ban átkerült az Aszfalt Útépítõ Vál-
lalathoz. A gimnáziumban szerzett angol
nyelvtudásának köszönhetõen külföldi
munkák vezetésére küldték ki hajdani angol
gyarmati területre, ahol az angol szakkifeje-
zésekben tökéletesíthette magát. Irakban a
Baghdad-Kut közötti útépítésen szakasz-
mérnök volt. Két év alatt 128 kilométer utat
épített. Az ottani kormánytól kitüntetést ka-
pott. Hazatérve, az UVATERV-nél csoport-
vezetõként utakat, vasutakat tervezett. 1965-
ben Indiába küldték ki, érintetlen dzsungel-
ben egy hegy tetejérõl kellett a vasércet le-
szállítani a völgybe. Ennek során 12 óriási
szállítószalagot épített ejtõtornyokkal, érctö-
rõkkel, tárolókkal és ércdúsító helyek kiala-
kításával. Emellett a mérési és a betonozási
munkák kivitelezését, valamint ellenõrzését
is elvégezte. 1967-ben tért haza, de még ab-
ban az évben kiküldték Nigériába. Egy Du-
nántúl nagyságú területen, Maiduguri és Ka-
no térségében utak, közmûvek, mélyfúrási
kutak irányítását és építésének szervezését
látta el. Ezenkívül a kivitelezõ vállalatok mû-
szaki- és költségellenõrzését, a meglévõ lé-
tesítmények üzemeltetését végezte. Hét
éven keresztül az állam fõmérnöke és mû-
szaki tanácsadója is volt. 1974-ben ismét az
UVATERV-nél mûszaki-gazdasági tanácsa-
dó. Ennek során a Tripoli-Sfax vasútvonal
tervezését irányította. Ennek során, 1-4 hó-
napos idõtartammal, 10 alkalommal járt Lí-
biában tárgyalások és geodéziai mérések
ügyében. Ezzel párhuzamosan Jordániában
az Amman – Jordán-völgy közötti út lehetsé-
ges nyomvonalára adott szakértõi javaslatot.

Hatvanéves korában lett nyugdíjas. Har-
minchárom év múlva, 2015. március 9-én a
budapesti XI. kerületi lakásában érte a halál.
Hamvait Sopronban felesége családjának, a
Dávidházy családnak a sírjába temették el
2015. március 31-én. 

Tóth Kálmán életmûve jól bizonyítja,
hogy geodéziából Sébor János professzor,
út-vasút-híd- és vízépítésbõl Modrovich Fe-
renc professzor milyen sikeresen tanította
diákjait. Ezért tudott oly sok erdõmérnök a
vörös diktatúra meghurcolásának éveiben
más pályákon boldogulni. 

Évfolyamunknak közszeretetben álló
diákja volt. Nyolcvannégy diák közül már
csak heten tudunk rá emlékezni. Emlékét,
míg élünk, megõrizzük. Kálmán! Nyugodjál
békében! Követni fogunk…

vitéz Hábel György 
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AKTUALITÁSOK

A Vértes igen szabdalt és jól védhetõ terepe miatt a szovjet csa-
patok nagy erõket vonultattak fel. A Mór-Környe vonalon, a
hegység északi lábánál mélységi tagozódásban ásták be magu-
kat. Az itt lévõ német és magyar alakulatokat egy lovas ha-
dosztállyal erõsítették meg, akik igen nehéz körülmények kö-
zött 50-60 cm-es hóban, mínusz 30 °C-ban sikeresen szorítot-
ták délebbre a szovjeteket. Sokszor fától fáig való közelharccal,
szuronyrohammal és kézigránátokkal. Ennek egyik kiemelke-
dõ eseménye volt, amikor a Csákvár fölé hajló Kotló hegyet
felszabadították január 17-én, és egészen a Vértes déli lábáig
nyomultak, azonban körülöttük a szovjetek bezárták a gyûrût
és hatalmas túlerõvel felmorzsolták a huszárokat, akik kb. 550
halottat hagytak hátra, és csupán 12-en jutottak vissza a ma-
gyar alakulatokhoz. Ezek a magyar áldozatok, akik parancsot
teljesítve, magyar földön haltak meg, egészen 2013-ig nem
kaptak méltó emlékhelyet. Ezeknek a hõsi halált halt áldoza-
toknak az emlékére állított  a Vértesi Erdõ Zrt. kettõs keresztet,
melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes avatott fel. Az er-
dõgazdaság minden évben nagyszabású megemlékezést tart,
és egyre nagyobb számban látogatják az emlékmûvet.

A szovjetek a Vértes elfoglalásakor már teljesen felderített
területre érkeztek, hiszen 1944 augusztusában repülõrõl 10 fér-
fi és 2 nõ rádiós felderítõt dobtak le a hegységbe, akik elõször
a – késõbb megtalált – földbe vájt kunyhóba, majd a bevonu-
lás elõl elbujdosott csákberényi leventéken rajtaütve elfoglal-
ták a Házivágási vadászházat. Élelmiszerhiány miatt egyik téli
éjszaka elkötötték Zimmermann Mihály kápolnapusztai er-

dész szarvasmarháját, aki a friss havon lévõ nyomokon elment
a vadászházig, majd az idegeneket látva, jelentette a gánti elöl-
járóságnak. Azok elindultak páncélautóval és id. Právetz Antal
erdész felvezetésével, majd tûzharcba keveredtek a – köznyel-
ven – partizánokkal. Az összeütközésben az ukrán parancsnok
súlyos mellkasi lövést szenvedett, majd a németeknek kihall-
gatásra átadott fogságából megszökve átjutott a frontvonalon a
saját csapatához. Ezért, amikor 1945. március 16-án megindult
a szovjetek támadása, ennek a parancsnoknak az utasítására,
bosszúból, a kápolnapusztai Zimmermann erdészt és fiát, va-
lamint a falu összes 15 év feletti férfilakosát kivégezték. Erre a
tragédiára emlékezve hozta rendbe a Vértesi Erdõ Zrt. a kápol-
napusztai temetõben az áldozatok és a katonák sírjait. Gánt
község Önkormányzatával közösen minden évben tart meg-
emlékezést az erdõgazdaság és egyre több lakos segíti a törté-
neti kutatásokat is.

A 2. világháború után megindult a Vértesben, az egykori
uradalmi kastélyok, kápolnák széthordása és lebontása is. A
csákvári Esterházy-kastélynak csak a tetõszerkezetét vették
le. A majki Esterházy-kastélyt pedig elfoglalták. Az Esterházy
család Majkról Bécsbe menekült, az itt maradt lányuk, gróf
Esterházy Mónika az erdészetnél fogathajtó munkás lett. Az õ
javaslatára a Majkon lévõ Celli Szûz Mária-kápolnát szerszám-
tárolóvá minõsítették, a keresztet levették, így épségben
megmaradhatott. Jelenleg a Vértesi Erdõ Zrt. a kezelõje a ká-
polnának, és az erdõgazdaság, a mûemlék-rekonstrukciós
programjának keretében vállalta az épület felújítását. A kis
barokk kápolnát június 20-án, nagyszabású rendezvény kere-
tében Spányi Antal püspök úr áldja meg.

Sárainé Illés Edina
Vértesi Erdõ Zrt.

A Vértes történelmi emlékhelyei 70 évvel a
2. világháború vége után

A Vértesi Erdõ Zrt. mûemlék-rekonstrukciós programja

1944 nyarán a németek és szövetségeseik a Kelet-Kárpá-
tok hegyvonulatai között megerõsített védvonalat építet-
tek ki, hogy Magyarország védelmét biztosítsák, de I. Mi-
hály román király letartóztatta Ion Antonescut és átállt a
szovjet oldalra, teret nyitva dél felõl a II. ukrán front csa-
patainak. Azok átkeltek a Dunán, dél és észak felõl
egyaránt, így éppen a Vértesnél zárták be a gyûrût Buda-
pest körül december 24-én. 

Majk – Celli Szûz Mária-kápolna

A kápolnapusztai temetõ
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ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

V
issza-vissza kell térni egy-egy
erdõrész mélyén lassan porla-
dozó kõ erõsségünkhöz, hogy

újra és újra bejárva területüket, telje-
sebb képet alkothassunk sorsukról. És,
hogy régi fényükben jelenhessenek
meg a szemünk elõtt. Mert az avar alatt
megbújó, lassan elaprózódó, erdeink
talajába süllyedõ kövekben ott rejtõzik
a középkori magyarság múltja.

Sokunk számára talán nem ismeret-
len õsi történelmi család az Abák nem-
zetsége. Közülük is Aba Amadé egyko-
ri országbíró, nádor neve cseng a legdi-
csõségesebben az Abák leszármazottai
közül. A 13. század végén, a 14. század
elején a Magyar Királyság egyik legna-
gyobb hatalmú tartományura volt.
Északkelet-Magyarországon, Göncön
és Vizsolyban berendezett uradalmi
központjából hét vármegye felett ural-
kodott, az utolsó Árpád-házi királyunk
mellett mindvégig híven kitartó nádor. 

De igazi fõúri sasfészke, mentsvára
nem a Hernád-völgye mellett feküdt, ha-
nem a zempléni hegyek erdõrengetegé-
ben kiugró andezit sziklaszirtek élén
magasodott a táj fölé. Ez volt, az elhe-
lyezkedésében ma is impozáns fekvésû,
Amadé-vár. 

Az erõdítmény helyét kitûnõen vá-
lasztották meg.  A Gönci-patak és a Kis-
patak völgye felett
emelkedõ Téglás-
kõtõl

északra haladó gerincet, mélybe zökke-
nõ, hatalmas sziklaalakzatok zárják le.
15-20 méter mély szakadék, alatta pe-
dig 60-70 fokos meredekségû hegyol-
dal határolja. 

A jól védhetõ helyen emelt vár jó rá-
látást biztosított a vidékre, messze
északon a szabadkirályi városig, Kas-
sáig nyúlik a látóhatár. Viszonylagos
rejtettsége ellenére a Hernád-völgyé-
nek kereskedelmi és hadi fõútvonala,

illetve a Hegyközbe tartó út is jól meg-
közelíthetõ volt, amiket a Vártól észak-
ra fekvõ Õr-hegyen felépített megfi-
gyelõhelyrõl – az ún. tarisznyavárból –
közvetlenül szemmel tarthattak a ná-
dor katonái.

A Zempléni-hegységben Amadé ná-
dor várai jól szervezett vonalas véd-
rendszert alkottak. 10-20 km-es távol-
ságban, délrõl észak felé húzódtak Bol-
dogkõ, Regéc, Amadé-vár, Abaújvár,
Füzér és Szalánc erõdítményei, az Abák
hatalmának és javainak õreiként.

Amadé-vár 1278 körül
épülhetett, elsõ említé-

se 1288-ból szárma-
zik. A 13-14. század
fordulóján, a trón-
harcok idején ala-
kították át Amadé
nádor független
tartományi szék-
helyévé. Udvar-
tartását itt ren-
dezte be, számos
országos ügyet

intézett innen keltezett okleveleivel.
1304-tõl Károly Róbert királyunk elkö-
telezett híve lett, ebben az évben a vár-
ban többször vendégül látta az Anjou
uralkodót.  A nádor a lengyel trónhar-
cok idején menedéket nyújtott az el-
ûzött lengyel király Lokietek Ulászló
számára is. Egy másik királyi fenség, a
szintén magyar trónra aspiráló cseh
Vencel király, a kassai szászok támoga-
tásával, sikertelenül ostromolta a szikla-
ormokra épült sasfészket.

Amadét 1311-ben az ellene lázadó
kassai szász polgárok meggyilkolták. A
tartományúr halála után Károly Róbert
igyekezett az Abák hatalmát megdönte-
ni. 1312-ben az Amadé-fiak a Rozgonyi-
csatában súlyos vereséget szenvedtek a
király ellen, így kénytelen-kelletlen hû-
séget fogadtak neki. 1317-ben azonban
újra fellázadtak. Amadé-várat Drugeth
Vilmos sikeres ostrommal bevette, így az
Amadé-fiak lengyel honba menekültek.
Az erõsség királyi tulajdonba került,
majd lassan jelentõségét vesztette. Az
1330-as években már nem volt önálló
várnagya, a 15. század elsõ felére pedig,
az egykori fényes tartományi székhely
elavult kõfalait végleg magára hagyták.

A legújabb geodéziai, építészeti tere-
pi felmérések alapján a külsõ, belsõ vé-
delmi övezetekkel ellátott, felsõ és alsó
várudvarral tagolt, palotaházas, öreg to-
ronnyal koronázott vár képe a korábbi
puritánabb menstvár koncepcióhoz ké-
pest, egy valóban impozáns fõúri sasfé-
szek képét mutatja. Nem is lehetett ez
másként, hiszen egyrészt a királyi ven-
dégek fogadása, elszállásolása korszerû
kialakítást igényelt. Másrészrõl Amadé
nádor tartományi székhelye, a maga ko-
rában az erdõtakarójától megfosztott 600
méteres hegycsúcs tetején, jelentõs mé-
reteivel már messzirõl hirdette ki a kor-
látlan úr e vidéken.

Nagy László
Kép: Bodó Mónika, Baranyi Elek

Az Abák sasfészke

Rekonstrukciós rajz 
a várról – Forrás: Gajdos
Csaba – A Gönci Amadé-

vár – 2010 (kézirat) 

Gyermekies izgalom fog el minden esetben, amikor erdõterületeink mélyén
rejtõzõ régi középkori váraink omladozó köveinek hazánk történelmével át-
itatott illata megcsap. Az emberi képzelet – a tudomány által feltárt kon-
krét információkkal támogatva – egykori tanulmányaira, olvasmányaira tá-
maszkodva igyekszik romváraink történetét megfejteni. 
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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 vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2015-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették
az adott évre 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!

Partnereink:

FM fenntartásba kerül át a 
soproni Roth Gyula 

Szakközépiskola
Megszületett a döntés a 

gyakorlóiskolákról
Megszületett a döntés azon gyakorlóis-
kolák jövõbeni mûködésérõl és fenn-
tartói szerkezetérõl, amelyek az átvilá-
gítás során nem feleltek meg a szakmai
követelményeknek. A tárgyalások ered-
ményeképpen és a miniszteri döntéssel
összhangban augusztus 31-i hatállyal, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Roth
Gyula Gyakorló Szakközépiskola és
Kollégium (Sopron) átadásra kerül a
Földmûvelésügyi Minisztérium fenn-
tartásába, így részévé válik az agrár-
szakképzõ intézmények rendszerének.

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

mai/gyakorloiskola_roth_fm_atvetel



Elkészült az új vadgazdálkodási
törvény koncepciója

Megkezdõdik a széleskörû társadalmi
vita

Elkészült az új vadgazdálkodási törvény
koncepciója, amelyet széleskörû társadal-
mi vitára bocsátanak – mondta a Földmû-
velésügyi Minisztérium állami földekért
felelõs államtitkára sajtótájékoztatón. 

Bitay Márton az új vadgazdálkodási
törvény szükségességét azzal indokolta,
hogy a régi jogszabály már elavult. Hozzá-
tette, társadalmi igény volt egy új vadgaz-

dálkodási törvény megalkotására, s ezt az
Országos Magyar Vadászati Védegylet, az
Országos Magyar Vadászkamara és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közvetí-
tette a földmûvelésügyi tárcának.

Kifejtette: a koncepció kiemelt alapel-
ve, hogy a kor kihívásaira választ adva
biztosítsa a vadgazdálkodás összhangját
a természetvédelemmel, az erdõ- és me-
zõgazdálkodással, a vad védelmének
középpontba állításával. Az államtitkár
hangsúlyozta: egy jó vadgazdálkodási
törvény megalkotása a célkitûzés, egy
olyan jogszabály megalkotása, amely a
vidéken élõ emberek számára elõnyök-
kel jár, nemcsak a vadászoknak, hanem
a földmûveseknek, a gazdálkodóknak
is. Emellett figyelembe kell venni a jogal-
kotási folyamatban a természet- és kör-
nyezetvédelmi, illetve az erdészeti szak-
mai szempontokat is. Ezért a készülõ
törvény koncepciója széles alapokon
nyugszik – tette hozzá.

Forrás: MTI, kormany.hu, OMVK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/vad-

gazdalkodasi_torveny_koncepcio_kesz



Új elnökséget választott a 
Magyar Vadgazdálkodók 

Egyesülete
Nagyobb aktivitás, elkötelezett szakmai

munka várható a jövõben
2015. május 20-án Székesfehérvárott el-
nökségi ülést tartott a Magyar Vadgazdál-
kodók Egyesületének (MVE) elnöksé-

ge. Balsay Miklós leköszönõ elnök kö-
szöntõje után, napirendi pontok alapján
tárgyalták végig az ülést. 2015. május 20-
tól, választás útján az MVE új elnöksége a
következõ tagokból áll: Majoros Gábor
(vezérigazgató, VADEX Zrt.) elnök, Gõbö-
lös Péter (vezérigazgató, Gyulaj Zrt.) alel-
nök. Elnökségi tagok továbbá: Barkóczi
István (vezérigazgató, SEFAG Zrt.), Ko-
csis Mihály (vezérigazgató, Vértes Erdõ
Zrt.), Zay Adorján (vezérigazgató, Észak-
erdõ Zrt.), Varga László (vezérigazgató,
Bakonyerdõ Zrt.).

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

mai/vadgazdalkodok_egyesulet_tisztujitas



Közel hétmilliárd forintot adott
a kormány szociális 
tûzifa-támogatásra

290.000 erdei köbméter fát vásároltak
az állami erdõgazdálkodásoktól

A szociális tûzifa-támogatás 2011-es beve-
zetése óta 6 milliárd 852 millió forintban
részesültek az önkormányzatok. A Bel-
ügyminisztérium az elsõ évben 456 ön-
kormányzatot támogatott mintegy 858
millió forint értékben, s ebbõl 45 ezer 137-
en jutottak tûzifához.  2014-ben, amikor
2068 település már 2 milliárd 999,6 millió
forint támogatásban részesült, s ezt 183
ezer 603 rászoruló háztartáshoz juttatták
el. A forrásból négy év alatt 291 ezer 261
erdei köbméter fát vásároltak – minimális
kivétellel – állami erdõgazdálkodásoktól.

Forrás: MTI; BM
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/allami_erdgazda-

sag_szocialis_tuzifa



Hozza ki kertjéből a legtöbbet a VIKING ME 235-ös 
fűnyíróval! Fordulékony, kompakt és könnyű kialakítása 
révén kis területen is jól irányítható.

AZ ÖN KERTJÉBEN IS
OTT REJTŐZIK A SZÉPSÉG!

Látogasson el honlapunkra: viking-garden.hu

VIKING_ARC_ME_235_ERDESZETI_205x295.indd   1 6/11/15   12:22 PM
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