
Az OEE Budapesti FM Helyi Csoport
2016. szeptember 14-én tartotta
szakmai rendezvényét és tanulmány-
útját az OEE régiós együttmûködés ke-
retében a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budake-
szi Erdészete területén, 20 tagtárs
részvételével.

Rövid elnöki megnyitó keretében emlé-
keztünk meg az elmúlt idõszakban el-
hunyt tagtársainkról: dr. Gáspár-Han-
tos Gézáról, dr. Rácz Antalról, vitéz
Hábel Györgyrõl és Gönczöl Imrérõl.
Köszöntöttük a különbözõ elismerések-
ben részesült tagtársainkat: dr. S. Nagy
Lászlót, Barátossy Gábort és Merkel Gá-
bort (távollétükben is). Tájékoztattam a
kollégákat arról, hogy az OEE 150 éves
jubileuma alkalmából közös megemlé-
kezést tervezünk az Erdészettörténeti
Szakosztállyal.

Ezután Keszléri József erdészetveze-
tõ (aki már 25 esztendeje tölti be ezt a
beosztását ezen a nevezetes, sok válto-
zást megélt, de jelentõs hagyományok-
kal is rendelkezõ szolgálati helyen)
részletesen tájékoztatott az erdészet er-
dõgazdálkodási, vadgazdálkodási és
közjóléti tevékenységérõl, majd kérdé-
sekre válaszolt. 

A fõváros közvetlen közelsége miatt
folyamatosan rendkívül nagy a lakossá-
gi jelenlét a közel 10 000 hektáros erdõ-
területükön. Ennek nagy része külön-
bözõ védettséggel érintett. Jelenleg le-
galább 70% a természetes erdõfelújítá-
sok részaránya. Külön szólt a megválto-
zott körülményekhez igazított (vadas-
kerti, térszakos), ám eredményes vad-
gazdálkodásról, amelyet igazol a jelen-
leg is országos rekord vadkanagyar, to-
vábbá a korábbi országos rekord muf-
lontrófea. Fakitermelési lehetõségük
ezen a száraz termõhelyen, a nem ma-
gas minõségû nyersanyagból, éves át-
lagban mintegy 20 ezer m3. Az erdészet
központjában két erdõgondnok, a 14
község határában lévõ erdõterületeken
pedig természetesen az erdészkollégák
segítik munkáját.

Ezt követõen Apatóczki István
(nyugdíjas kollégánk, aki fél évszázadot
töltött ugyanezen a munkahelyen és
több kiadványban publikált is a témá-
ról) tartott vetített képekkel illusztrált
elõadást. Ebbõl többek között megtud-
hattuk, hogy az erdészetnek ma a felsõ
szintjén helyet biztosító kastélyépület
(ami hosszabb ideig erdõ- és vadgazda-
sági vállalati központként is mûködött)

eredetileg agrárkutatási célokra létesült
az 1940-es, már háborús évek legelején.
Késõbb mindinkább az erdészeti kuta-
tás érvényesült és a 40-es, 50-es 60-as
évek neves erdészeti kutatói itt is tevé-
kenykedtek. Egyik maradandó mûvük
a ma már „felnõttkorú” Budakeszi Ar-
borétum. (Érdekesség, hogy annak ide-
jén radioaktív izotópos kísérleteket is
folytattak.)

A kastélyépület magasföldszintjén
mûködik már másfél évtizede a Nem-
zetközi Vadvédelmi Tanács (CIC) te-
vékenységét szervezõ és irányító iro-
da. Az öt kontinens 85 országa tag-
szervezeteit tömörítõ nemzetközi
szervezetet Marghescu Tamás vezéri-
gazgató, erdõmérnök kollégánk mu-
tatta be. (A szervezet alapításának
kezdeményezése 1928-ban Tótme-
gyerrõl (ma Kolarikovo) indult, hiva-
talosan1930-ban Párizsban alakult
meg Conceil de la Chasse néven.) A
CIC ma arra törekszik, hogy világszer-
te elõsegítse és támogassa a fenntart-
ható vadgazdálkodást és vadászatot

mint a természeti értékek és a nemes
hagyományok megõrzésének egyik
eszközrendszerét, jogi és politikai, to-
vábbá tudományos és kulturális terü-
leteken, az emberek javára.

Az épület elõtti szép parkban Fácá-
nyi Ödön tagtársunk ismertette a ma-
gyar vadgazdálkodás és vadászat jeles
képviselõinek érdemeit, körben elhe-
lyezkedõ mellszobraik sorát követve.
Rövid séta keretében megtekinthettük
az 1964-ben, az akkori protokoll vadá-
szatok céljára épített Telki vadászházat
és az uniós Tündérkert projekt megva-
lósítása során létesített, õshonos ma-
gyar gyümölcsfaültetvényt. 

Végül ismét Keszléri József és Apa-
tóczki István szakvezetésével bejártuk
az egykoron kísérleti célokkal telepí-
tett, azóta is folyamatosan gondozott,
ma már elsõsorban közjóléti rendelteté-
sû, a lakosság valamennyi generációja
számára élményt nyújtó Budakeszi Ar-
borétumot.  

Holdampf Gyula
H.Cs. elnök  
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A Budakeszi Erdészet vendégei voltunk

Az Erdõrendezési Szakosztály Terepi
adatrögzítõ bemutató — erdõleltár
címmel rendezvényt tartott 2016.
szeptember 26-án a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóságának tárgyalójában. A
rendezvény során 22 fõ volt jelen, me-
lyek közül a szakosztály két új tagot is
megszavazott a rendezvény záróak-
kordjaként.

A program nyitógondolatait Czirok Ist-
ván szakosztályelnök fogalmazta meg
az ülés legelején, melyet Kolozs László
Statisztikai Erdõleltár címû elõadása
követett, kihangsúlyozva az országos
erdõleltár fejlõdését, valamint a jelentõ-
ségét nemzetközi szinten (ld. szakmai
cikkünket – a szerk.). 

Második napirendi pontban került
sor Skorka Patrik erdõmérnök és Szabó

Károly erdõtervezõ elõadására és be-
mutatójára, mely az Erdõleírás terepi
munkálatait segítõ Android alkalma-
zás címet viselte, és egy saját fejlesztésû
szoftverrõl szólt. Az elõadás végén fel-
vetõdött gondolatok igen hasznosnak
bizonyultak a program továbbfejleszté-
si lehetõségeit illetõen.

Ezt követõen egy nem tervezett prog-
ram következett, mely a TERI nevû
szintén androidos környezetben fejlesz-
tett mobil alkalmazás bemutatására
irányult. A elõadó, Szûcs Kálmán a már
elkészített és kiadott program fel-
használási módjait ismertette. Ez a fej-
lesztés kiválóan alkalmas az erdõrészlet
szintû böngészésre a leírólapok digitális
adatállományából, mely szoros kapcso-
latban áll az ESZIR-rel (Erdészeti Szaki-
gazgatási Rendszer).

A gyûlés zárásaként megvitattuk a
szakosztály aktuális ügyeit, és Halász
Gábor, Jagicza Attila és Czirok István
ismertették az idénre tervezett prog-
ramokat.

Rozovits Ferenc Péter 

Ülésezett az Erdõrendezési
Szakosztály

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




