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Erdôfelújítások minôségi osztályozása
CSÉPÁNYI PÉTER

Az állami erdôk jelentôs részét kezelô
ÁPV Rt. erdôgazdaságoknál a végzett
munkák minôsége, a kezelt erdôva-
gyon minôségének alakulása egyre in-
kább elôtérbe kerül. A magánszférában
is megjelentek olyan erdôgazdálkodók,
akik az erdôgazdálkodás során a  ter-
melési folyamat minôségére is fokozot-
tan ügyelnek.

Az erdô és az erdôgazdálkodás szá-
mos érdekcsoport számára fontos (1.
ábra), akik a minôséget különbözô is-
mérvek alapján határozzák meg.

Az erdô nagyon bonyolult, komp-
lex, élô rendszer, amely rendkívül
hosszú termelési és gazdasági folya-
mat részese. Az állományok minôsé-
gének megalapozásában az erdôfel-
újítások minôsége döntô, hiszen a fel-
újítás során dôl el az, hogy késôbb –
akár évtizedekkel késôbb – milyen ál-
lomány jöhet, ill. hozható létre. Az er-
dôfelújítások E-lapjai számos hasznos
információt hordoznak a fafaj, a felújí-
tás módja, jellege, készültsége tekin-
tetében. Ismerjük a felújítási kötele-
zettség és a sikeresen felújított terület
nagyságát és egymáshoz viszonyított
arányát, a károsítások módját, mérté-
két is. Az E-lapok jelenlegi adataiból
azonban nem következtethetünk egy-
értelmûen az állományok minôségé-
re. Egy minôségközpontú szemlélet-
ben ezek az információk többletinfor-

mációk nyerésére használhatók fel a
megfelelô minôségi osztályozási
rendszer segítségével.

A minôségi osztályozás nem helyette-
síti, hanem kiegészíti az évenkénti mû-
szaki átvételeket. A minôsítés nem az
elôzô mûszaki átvételtôl eltelt idôszak
változásait értékeli, hanem a végzett
munkáról ad átfogó értékelést az erdôfel-
újítás kezdetétôl a minôsítés idôpontjáig.

Az erdôgazdálkodásban is a közép-
pontba került a gazdálkodási folyama-
tok folyamatos értékelése az ISO 9002-
es minôségbiztosítási rendszerek beve-
zetésével. Ez a szabvány olyan statiszti-
kai módszereket igényel, amelyek
segítenek az értékelés elvégzésében. A
minôségi osztályozás az egyik alapvetô
statisztikai módszere lehet a minôség-
biztosításnak.

Miért lehet szükséges ez
az osztályozás?

• Megfelelôen alkalmazva egy viszony-
lag tárgyilagos mércét ad a gazdálkodá-
si egységek, kerületek, erdészetek
szakmai munkájának értékeléséhez és
összehasonlításához.

• Rámutathat azokra a technológiai,
szakmai típushibákra, amelyeken a jö-
vôben változtatni szükséges.

• Idôben jelzi az erdôrészletben fo-
lyó munka és az állomány minôségét, s

ezzel lehetôvé teszi a minôség kedve-
zôtlen alakulásának megelôzését.

• Ez az osztályozás komplex módon
próbálja meg értékelni az elvégzett
munkát. Amíg az egyes iparágaknál a
rossz minôség, a selejt alatt a megadott
méret- és tûréshatárok be nem tartását
értik, addig az erdôállományok eseté-
ben nem lehet csak egyetlen szempont
alapján az értékelést elvégezni.

• Felhasználható az ISO 9002-es
szabvány megfelelô szintû alkalmazásá-
hoz, annak egyik lehetséges statisztikai
módszere is lehet.

• Lehetôséget ad az erdôfelújítás
normatív támogatásának minôség alapú
differenciálására, a minôségi felár alkal-
mazására, és ezen keresztül az erdé-
szetpolitikai célok megvalósításának
hatékonyabb ösztönzésére.

Az erdôfelújítás minôsége
A minôség értelmezése az erdôgazdál-
kodásban nehezebb feladatot jelent,
összehasonlítva az egyéb iparágak ter-
melési és szolgáltatási tevékenységei-
vel. Az erdôgazdálkodás is rendelkezik
termékekkel és szolgáltatásokkal, ame-
lyek azonban a mai gazdasági életben
teljesen szokatlan, rendkívül hosszú,
sok évtizedes termelési folyamat ered-
ményeként jönnek létre. E folyamat
meghatározóan fontos kezdeti lépcsôje
az erdôfelújítás, melynek során érvé-
nyesül egy alapvetô igazság, mégpedig
az, hogy a termelés során a minôség
romlását okozó tervezési és technológi-
ai hibák annál nagyobb költséggel jár-
nak, minél korábban keletkeznek, és
minél késôbb kerülnek kiszûrésre.

Ezen túl elmondható, hogy az erdô-
felújítások minôségének meghatározása
eltér az idôsebb állományok törzsminô-
sítésen alapuló minôségi értékelésétôl.

Az erdôfelújítás minôsége jelzi és ki-
fejezi, hogy a fiatal állomány mennyi-
ben felel meg a termôhely adottságai-
nak és az erdô alapvetô rendeltetései-
nek, továbbá a szûkebb (erdôgazdálko-
dási) vagy a tágabb (természetvédelmi,
környezetvédelmi, társadalmi, tulajdo-
nosi) körû elvárásoknak.

Az erdôfelújítás minôsége nem két,
egymást követô mûszaki átvétel idô-
pontja közötti változást értékeli, hanem
az erdôfelújítás termôhelyi lehetôségei-
hez viszonyított állapotát, amelyben
nemcsak az eltelt egy év változásait, ha-
nem az erdôfelújítás kezdetétôl eltelt
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1. ábra. Az erdôgazdálkodás különbözô érdekcsoportjai
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idôszak összes megtalálható hibáját
vagy értékét el lehet bírálni.

A gazdaság más ágazatait elemezve
megállapíthatjuk, hogy egyes ágazatok
rendkívüli mértékben elôrehaladtak a
minôségszabályozás és ellenôrzés terü-
letén, ezért nagyon fontos, hogy a ter-
mészetvédelem elvárásainak és a társa-
dalom kihívásának is megfelelni akaró
erdészszakma a jövôben szintén a mi-
nôségközpontú folyamatszemlélet felé
forduljon.

A minôségi osztályozás
rendszere

Az erdôfelújítások minôségét egy gya-
korlatias módszerrel, például az alábbi-
akban részletezett javaslat alapján le-
hetne megállapítani. Az eltérô felújítási
módok és az eltérô gazdálkodási célok
következtében az alábbi fô csoportokat
célszerû külön-külön értékelni:

I. Természetes vagy mesterséges
mageredetû, természetszerû felújítás

II. Sarjeredetû felújítás
III. Ültetvényszerû lágy- és kemény-

lombos állományok felújítása és telepí-
tése

(Ületvényszerûek azok az erdôk,
amelyekre a rövid vágásforduló és a
magas fokú gépesítettség egyaránt jel-
lemzô.)

Értékelendô szempontok
A fiatalkorú állományok minôségszabá-
lyozása és ellenôrzése esetén nincs még
lehetôség olyan minôsítô eljárásokra,
amelyek gazdaságilag is értékelik az
adott faállományt. Ezért olyan osztályo-
zási rendszert kell kidolgozni, amely a
termôhelyi, a faállomány-szerkezeti, az
elegyességi és egyéb szempontokon
keresztül értékeli az állomány minôsé-
gét úgy, hogy késôbb ez az értékelés
kapcsolódjon szervesen a közép- és
idôskorú állományok értékeléséhez (2.
ábra). Tehát meg kell találni azokat a fi-
atalkori szempontokat, értékelési té-
nyezôket, amelyek szoros kapcsolatban
állnak az egyes törzsek és az állomány
minôségének alakulásával. Az értékelé-

si tényezô az a tulajdonság, amely az ér-
tékelés célja miatt fontos, és amelyet
nem önmagért vizsgálunk (Kindler és
Papp, 1977). Természetesen itt is alkal-
mazni kell a komplex rendszereknél
szokásos, az értékelési tényezôk meg-
választására vonatkozó általános szabá-
lyokat. Ahhoz hogy az erdôállományo-
kat minôsítsük, össze kell hasonlíta-
nunk az egyes állományokat, melyik-
nek jobb a minôsége a termôhely adott-
ságaihoz viszonyítva. Ugyanakkor
össze kell hasonlítanunk az egyes érté-
kelési tényezôket is, mikor melyiket te-
kintjük fontosabbnak. A természetben
csak az azonos termôhelyi adottságú ál-
lományok viszonyíthatóak egymáshoz,
ezért egy olyan értékelési tényezô rend-
szert kell kialakítani, amely relatív, azaz
alkalmas a különbözô termôhelyi adott-
ságú állományok minôségi osztályozá-
sára is.

A szempontok kiválasztásánál az ed-
digi gyakorlatban alkalmazott szakmai
kritériumokat gyûjtöttem össze és hasz-
náltam fel a minôségi osztályozás kidol-
gozására.

Az alábbiakban felsorolt szempon-
tok mind az I., mind a II. csoportra ér-
vényesek: A III. csoportra pedig csak
bizonyos szempontok vonatkoznak (1.
táblázat).

A természetesség egyik alapvetô kri-
tériuma az elegyesség, amelynek kü-
lönbözô megjelenési formáit három
szempont alapján szükséges elemezni:
az elegyaránnyal, az elegyedés módjá-
val és az elegyfajok számával.

Az elegyarány. Az elegyes természet-
szerû gazdasági erdôkben az állomány
gerincét a fôfafajnak kell képviselnie,
azonban megfelelô mértékben teret en-
gedve az ökonómiai és ökológiai szem-
pontból szükséges elegyfajoknak, ame-
lyek az állományokat stabillá, egészsé-
gessé teszik, és csökkentik az erdôgaz-
dálkodás ökonómiai és ökológiai kocká-
zatát. Célunk az elegyfafajok 20-30% kö-
zötti arányának megteremtése. Az ilyen
mértékû elegyesség esetén, az ápolások,
és a nevelôvágások elvégzése után ma-
rad elegendô elegyfafaj még a középko-
rú és az idôsebb állományokban is.

Az elegyedés módja jelöli meg azt,
hogy az elegyfajok milyen módon ele-
gyednek a fôfafajokkal. Az elegyfafajok
akkor gyakorolnak kedvezô hatást az ál-
lományra, ha aránylag egyenetlen elosz-
lás szerint helyezkednek el szórtan, illet-
ve spontán méretû kiscsoportokban.

Az elegyfafajok száma az egészséges
természetszerû állományok létrehozá-
sának alapvetô feltétele, amely az adott
erdôrészletben található fafajok számá-
tól függ. A fafajok számának megítélé-
sénél csakis az adott termôhelynek
megfelelô elegyfafajok számíthatók be,
abban az esetben, ha legalább 5%-kal
képviseltetik magukat az állományban.
Célunk a 20-30% közötti elegy megtar-
tása, lehetôleg minél több fafaj részvé-
telével. Az elegyfajok között felsorol-
tam a természetes körülmények között
a termôhelyre jellemzô fontosabb
elegyfajokat. Felsoroltam azokat az
elegyfafajokat is, amelyek az adott ter-
môhelyen nem fordulnak elô nagyobb
arányban, vagy adott társuláscsoportra
nem igazán jellemzôek, de az állomány
értékét növelik. Példaként néhány er-
dôtársulás-csoport esetében az elegyfa-
jok az alábbiak lehetnek:

– Bükkösök:
• Elegyfajok: gyertyán, magas kôris,

hegyi juhar, nagylevelû hárs, kislevelû
hárs, ezüst hárs, kocsánytalan tölgy, ko-
rai juhar, hegyi szil, madárcseresznye,
madárberkenye, barkócaberkenye.

– Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek:
• Elegyfajok: gyertyán, kislevelû

hárs, ezüst hárs, nagylevelû hárs, ma-
dárcseresznye, magas kôris, hegyi ju-
har, korai juhar, szelídgesztenye,
barkócaberkenye.

– Gyertyános-kocsányos tölgyesek:
• Elsôrendû elegyfajok: gyertyán,

magyar kôris, kislevelû hárs, nagylevelû
hárs, madárcseresznye, vénic szil, mezei
szil, korai juhar, mezei juhar, közönsé-
ges dió, barkócaberkenye.

– Cseres-kocsánytalan tölgyesek:
• Elegyfajok: barkócaberkenye,

kislevelû hárs, mezei juhar, szelíd-
gesztenye, angol szil, ezüst hárs, mezei
szil, vadkörte, vadalma.

A termôhelynek történô megfelelés
kifejezi, hogy a felújításban jelenlévô
fôfafaj, illetve fôfafajok mennyire felel-
nek meg az adott termôhelynek, termé-
szetes körülmények között milyen mér-
tékben fordulnak elô. A természetes fel-
újítás fontosságát hangsúlyozva, a ter-
mészetes és mesterséges felújítás között
markáns határvonalat húz az alábbi el-
különítés. A sarjeredet nem kívánatos
voltát szintén a termôhelynek történô

Fiatalkorú állományok    Közép - és idõskorú állományok  
osztályozása      osztályozása  

1. szempont 1. szempont 
2. szempont
3. szempont
4. szempont 2. szempont  
5. szempont

2. ábra. A szempontrendszer összefüggései
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megfelelés értékelésénél célszerû ki-
hangsúlyozni.

• Jó: Az adott termôhelynek ökológi-
ai és ökonómiai szempontból legmeg-
felelôbb, természetes úton felújított,
mag eredetû fôfafaj.

• Elfogadható: Az adott termôhely-
nek ökológiai és ökonómiai szempont-
ból megfelelô, mesterséges úton felújí-
tott, mag eredetû fôfafaj.

• Gyenge: A termôhelynek megfele-
lô, mag eredetû fôfafajok elegyaránya
30% alatt van.

• Rossz: sarj eredetû fôfafaj, illetve a
termôhelynek nem megfelelô fôfafaj.

A vadkár mértéke jelzi a károsítás
mértékét az adott állományban. A több
éven keresztül fellépô minôségi vadkár
hosszú távú károsodást okoz a fiatal ál-
lományban:

• Megnyújtja azt az idôszakot,
amelyben a csemetéket intenzíven
ápolni kell, így az erdôsítés befejezése
késôbbre tolódik, és ez ápolási többlet-
költséget okoz.

• A fafajarányokat kedvezôtlenül be-
folyásolja (pl. a tölgy visszaszorulását
okozza a gyertyános-tölgyesekben,
vagy az értékesebb elegyfajok szorul-
nak vissza egy cseresben).

• Az újulat törzsminôségét, korona-
szerkezetének alakulását a folyamatos
vadrágás, hántás és dörzsölés károsan
befolyásolja, az újulat elbokrosodik,
magassági növekedése lelassul, növe-
dékkiesés következik be.

A vadkár megítélésénél a károso-
dott fôfafajok és az elegyfafajok egya-
ránt figyelembe veendôk, az alábbiak
alapján:

Nincs vadkár:
• Jó alakú egyenletes egyedekbôl ál-

ló, jól záródott újulat.
Alig, gyakorlatilag nem érzékelhetô

kár:
• Enyhe rágáskár nyomai az erdô-

részlet maximum 10%-án, elsôsorban a
széleken, számottevô növedékkiesés
nélkül.

Enyhe kár:
• A károsítás nyomait magán viselô

újulat.
Erôs károsítás:
• A csúcsrügyeken, hajtásokon tor-

zult, seprôs alakú hajtásképzés, erôsen
megvastagodott gyökfôk, csökkent ma-
gassági növekedés a gyökfô vastagsá-
gához viszonyítva.

• Törési és hántási károk.
• Vaddisznók által okozott túrási ká-

rok.
• Erôsen elszedresedett, elgyomoso-

dott, kiritkult újulat.

A záródás (az újulat szintjében) szintén
értékelési tényezô. Az újulat záródásának
mértéke, a fôfafajok és a termôhelynek
megfelelô elegyfafajok együttes záródása
az újulati szintben a felújulás sikerességé-
re utal. Minél nagyobb a záródás mértéke,
az erdô védelmi funkciója annál jobban
érvényesül, a leendô állomány minôségé-
re is kedvezô hatást gyakorolva. Az újulat
záródása az újulat sûrûségének és méreté-
nek függvényeként alakul:

• Jó: 90-100%, gyenge termôhely
esetén legalább 80 %.

• Elfogadható: 80-90%, gyenge ter-
môhely esetén 60-70%.

• Gyenge: 70-80% között, gyenge
termôhely esetén 50-60% között.

• Rossz: sarjeredetû fôfafaj, illetve a
termôhelynek nem megfelelô fôfafaj.

Az osztályozás módja
Az erdôsítések minôsítése különbözô kri-
tériumok szerint történik a fentiek, ill. a
mellékelt táblázatok alapján. Az egyes te-
rületek minôségi osztályozása a 6 kritéri-
umra adott 0-tól 3-ig terjedô pontozással
végezhetô el. Az egyes kritériumok azon-
ban nem ugyanolyan fontosak a minôség
szempontjából, ezért fontosságuk arányát
a kritériumokra adott pontok súlyozásá-
val – megfelelô súlyszámokkal való be-
szorzással – vesszük figyelembe. A felújí-
tás minôségét jelzô pontszám a súlyozott
pontszámok összeadásával adódik.

A súlyszámok statisztikai módszerek
segítségével, több szakember vélemé-
nyének kérdôívek útján történô feldolgo-
zásával alakultak ki a következôképpen:

Súlyszámok
E1: Elegyarány 2
E2: Elegyedés módja 1
E3: Fafajok száma 1
E4: Termôhelynek megfelelô, 

ôshonos fafajok 5
E5: Vadkár 5
E6: Záródás 3

Az 2. táblázat mutatja a különbözô
erdôfelújítási módok szerint értékelen-
dô tényezôket.

A súlyozás módjával és a ponthatá-
rok megadásával olyan erdôgazdálko-
dási célokat szeretnénk kihangsúlyoz-
ni, mint például a természetes felújítás
prioritása a mesterséges, és még inkább
a sarj eredetû erdôfelújítással szemben.
Ezért a különbözô osztályok határainak
megállapításánál és az értékelési szem-
pontoknál erre külön figyelmet kellett
fordítani.

A 3. táblázatban csak a fenti ténye-
zôket kell értékelni, majd egyes tényezôk
pontjait a fenti súlyszámmal kell felszo-
rozni. A súlyozott pontértékek összesí-
tése ad lehetôséget a minôségi osztály
megállapítására az alábbiak alapján:

A/ Természetes és mesterséges mag
eredetû, természetszerû felújítás:

I. osztály 47-51
II. osztály 37-46
III. osztály 26-36
IV. osztály 0-25
B/ Sarj eredetû felújítás:
III. osztály 26-36
IV. osztály 0-25
C/ Ültetvényszerû lágy- és kemény-

lombos állományok esetén:
I. osztály 35–39 pont
II. osztály 28–34 pont
osztály 20–27 pont
osztály 0–19 pont
A fenti osztályozást a mellékelt táb-

lázat segítségével lehet elvégezni, befe-
jezett erdôrészletek esetében. Az adott
értékelést célszerû rögzíteni üzemterv-
ben a befejezés évében, és késôbb ezt
felül lehet vizsgálni a revízió évében.

Értékelés:
Az osztályozás elvégzése után akár

az adott erdôrészletre, akár a kerületre,
akár pedig az erdészetre vonatkozóan
fontos, a minôségre utaló adatokat
nyerhetünk. A részletek területével sú-

Az erdõfelújítás
     minõsége

Elegyarány Elegyedés módja Fafajok száma

Termõhelynek megfelelõ
          fõfafajok

Vadkár Záródás

Mennnyire ügyelünk Miképpen elegyednek Jelen vannak a termõhelyre

Helyes a termõhely

értékelése? 

Megfelelõ a vadállomány

nagysága?

Megfelelõ sûrûségû és 

fejlettségû az újulat?

az elegyességre? jellemzõ elegyfafajok?a meglévõ fafajok?

3. ábra. Az minôségre ható tényezôk és az értékelés
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lyozott minôségi osztály jellemezheti az
adott kerületben folyó erdôfelújítási
munka minôségét.

Az egyes kritériumok vizsgálata
adott gazdálkodási egységre vonatkozó
következtetésekre vezethet. Például az
elegyarány esetében, az alacsonyabb
értékelés az alábbiakban a teljesség igé-
nye nélkül felsorolt hibákra irányíthatja
rá a figyelmet (3. ábra):

• Az erdôsítési munkáknál az elegy-
fajok nem elegendô mértékû alkalma-
zására.

• Az elegyfafajok ápolások során tör-
ténô túlzott mértékû visszaszorítására.

• A fôfafaj visszaszorulására az ápo-
lások elmaradása miatt.

Javaslatok
Az erdôfelújítások minôségi osztá-

lyozásának bevezetésével megteremt-
jük az alapot a befejezett erdôfelújítá-
sok minôségének mérésére.

Az erdôállományok további életfázi-
saiban a hasonló minôségszabályozási
és ellenôrzési rendszer részletes kidol-
gozásával a minôségi erdôgazdálkodás
eddigi eredményei továbbfejleszthetô-
ek. Az értékelési tényezôk alapján adó-
dó minôsítés rögzítését az üzemtervek-
ben elô lehetne írni. A hibás, az átlagos
minôségi osztály alatt lévô területeken
a technológiai folyamatok tüzetesebb

vizsgálata, a javasolt technológiai szem-
pontok szerint történô átalakítása meg-
felelô biztosítékot nyújt a hibák jövôbe-
li csökkentésére.

Az erdôgazdálkodás jelenleg nem
rendelkezik átfogó minôségszabályozá-
si modellel, ezért javasolom a fiatal-, a
közép-, a véghasználati korú és a ve-
gyes korú állományokra vonatkozóan
is egy átfogó modell kidolgozását és be-
vezetését (1. táblázat). Az erdôállomány
életének erdészeti szempontból meg-
határozó pillanatai az erdôfelújítás mû-
szaki befejezése, a revízió, az erdône-
velési beavatkozások (tisztítások, gyérí-
tések), véghasználati beavatkozások,
vegyes korú erdôalaknál pedig a kész-
letgondozó vágások. Az egyes beavat-
kozások végeztével a visszamaradó ál-
lományok minôségi osztályozása szer-
ves részét képezi a szakmai munkának.
A minôségi osztályozást összekapcsol-
hatjuk a fatermési osztállyal, így átfogó
képet alkothatunk az állomány képes-
ségeirôl. A jó termôhelyi adottságú állo-
mányok esetében a minôségi osztályo-
zásnak kiemelt szerepe van, hiszen
ezek ökonómiai szempontból is a leg-
értékesebb állományaink.

Az osztályozás alapul szolgálhat a
normatív támogatás minôségi alapokon
nyugvó differenciálásához, elôsegítve

így a szakmai munka anyagi megbecsü-
lésének fokozottabb érvényesülését is.

A minôségi osztályozást a Pilisi Park-
erdô Rt egyelôre tesztelési jelleggel
használja.

Úgy gondolom, hogy ha az erdôfelújí-
tások minôségi osztályozását megfelelôen
alkalmazzuk, akkor ez közelebb visz ben-
nünket ahhoz a célhoz, hogy munkánk
során az erdôgazdálkodásban érdekelt
más csoportok (természetvédôk, lakos-
ság, stb.) igényeinek is megfelelhessünk.

Az osztályozás kidolgozását tanácsa-
ival segítette Bartha Dénes (SE), Bodor
László (Ipoly Erdô Rt.), Bús Mária
(ÁESZ Veszprémi Igazgatósága), Madas
László (Visegrád), Marosi György
(ERTI), Somogyi Zoltán (ERTI) és
Standovár Tibor (ELTE) és a Pilisi Park-
erdô Rt szakemberei.

Az osztályozással kapcsolatos észre-
vételeket, javaslatokat, véleményeket,
kérem az alábbi címre szíveskedjenek
megküldeni:

Csépányi Péter
2000 Szentendre, 

Széchenyi tér 4. II. em./8. a.

Irodalom: Kindler J.–Papp O.:
Komplex rendszerek vizsgálata. Össze-
mérési módszerek. Mûszaki Könyvkia-
dó, Budapest, 1977.

 A faállomány    
  méretei   

Erdõalak  Kor  életfázisai  átmérõ 
(d 1,3) 

magasság 
(m)  

Erdõnevelési eljárás  Minõségszabályozás és ellenõrzés 
módja  

 1. Újulat  - 0,5 Ápolás, befejezetlen  
erdõfelújításokban  

Erdõfelújítás minõségi szabályozása

 
I. Fiatalkorú  

2. Fiatalos  - - 2,0  Ápolás, befejezett  
erdõfelújításokban  

Befejezett erdõfelújítás minõségi 
osztályozása  

Egykorú,  
vágásos  

 3. Sûrûség  -5 2,0 - 5,0  Elegyarány szabályozó  
tisztítás  

Tisztítási korú állományok minõségi 
osztályozása  

 4. Vékonyrudas 
  5 -10 5,0 - Tisztító vágás  ” 

II. Középkorú  5. Vastagrudas  10-20 - Törzskiválasztó gyérítés  Gyérítési korú állományok minõségi 
 6. Szálas  20-40  Növekedésfokozó  gyérítés  osztályozása  

III. Idõskorú  7. Öreg  40- - Felújítóvágás  Véghasználati korú állományok 
minõségi osztályozása. Az 

erdõfelújítások minõség szempontú 
tervezése.  

Vegyes korú,
szálaló 
vágásos  

IV. Vegyes 
korú  

- - - Szálalás, szálalóvágás  
készletgondozó használat  

Vegyes korú állományok minõségi 
osztályozása  

 
 

  

 
 

 

  
 
 

1. táblázat. A minôségszabályozás és ellenôrzés lehetséges modellje az erdôgazdálkodásban

 
Kritériumok  

Természetes mag-  és mesterséges 
természetszerû felújítás  

Sarj eredetû Mesterséges ültetvé nyszerû lágy - és 
kemény lombos  

1. Elegyarány  Elegyarány  - 
2. Elegyfajok elegyedésének módja  Elegyfajok elegyedésének módja  - 
3. Elegyfafajok száma  Elegyfafajok száma  - 
4. Termõhelynek történõ megfelelõség  Termõhelynek történõ megfelelõség  Termõhelynek történõ megfelelõség  
5. Vadkár  Vadkár  Vadkár  
6. Záródás Záródás  Záródás  

2. táblázat. A minôségi osztályozás kritériumrendszere az újulatok és fiatalosok esetében
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Kritériumok  

 
JÓ 

3 pont  

 
ELFOGADHATÓ  

2 pont  

 
GYENGE  

1 pont  

 
ROSSZ  
0 pont  

1. Elegyarány  a fõfafaj 70 -80%  a fõfafaj 80 - 90% vagy  
50-70% között  

a fõfafaj 40 -50% között vagy 
90% felett  

a fõfafaj 40% alatt

2. Elegyfafajok 
elegyedésének módja  

 

szórtan és kis csoportban (10 -
20 db egy foltban)  
helyezkednek el  

csoportokban  
helyezkednek el  

(0,05 ha -ig) 

külön állományrészben 
helyezkedik el (0,05 -0,5 ha)  
maximum a terület 20% -án  

külön állományrészben
 (0,5 ha vagy annál nag

terület) vagy nincs elegy
Elegyfafajok száma  

(a társuláscsoportban 
felsoroltak közül)  

Három vagy több  
elegyaránnyal is  jellemezhetõ 

elegyfafaj       

Kettõ  
elegyaránnyal is jellemezhetõ 

elegyfafaj       

Egy  
elegyaránnyal is jellemezhetõ 

elegyfafaj       

nincs elegyaránnyal 
értékelhetõ  
elegyfafaj  

4. Termõhelynek történõ 
megfelelõség  

termõhelynek megfelelõ 
természetes úton felújított  

mag eredetû fõfafajok és 
elegyfafajok  

termõhelynek megfelelõ 
mesterséges úton felújított  

mag eredetû fõfafajok és 
elegyf afajok  

termõhelynek megfelelõ 
fõfafajok elegyaránya 30% 

alatt van  
 

sarj eredetû fõfafajok,
illetve a termõhelynek nem 

megfelelõ fõfafajok

5. Vadkár mértéke  
 

nincs vadkár  
 

alig látható kár az erdõrészlet 
10%-án,  

látható, de még az erdõrészlet 
kis részét érintõ károsítás  

erõs vadkár  

6. Záródás  90-100%,  
(gyenge termõhely  

legalább 70%)  

80-90%,  
(gyenge termõhely  

esetén 50 -70% között)  

70 -80% között,  
(gyenge termõhely  
esetén 50% alatt)  

70% alatt  
- 
 

 

 
yobb 

 
·  

 

 

3. táblázat. A minôségi osztályozás kritériumrendszere a mûszaki befejezés évében a természetes mag eredetû, a mesterséges 
(természetszerû) mag eredetû és a sarj eredetû felújítások esetében

Erdôrészlet  Teljes 
terület  

Alávont 
terület  

Természete s mag „tm”  Kritériumok  Minôségi 
osztály  

    Sarj „S”  Elegyarány  Elegyedés  Elegy - 
fafajok  

Termôhely  
történô  

Vadkár  Záródás    

    Mesterséges természetszerû „met”   módja  száma megfelelôség      
    Mesterséges ültetvényszerû „meü”          

Szakmai súlyozás  2x 1x 1x 5x 5x 3x   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Kirgizia erdeirôl
A közép-ázsiai hegyvidéken fekvô egyko-
ri szovjet köztársaság erdeirôl közöl áttek-
intô képet a Forests, Trees and People
Newsletter c. folyóirat 2001. évi 4. száma.
Érdemes ebbôl az írásból néhány tényt
kiragadnunk.

Az 5 millió ember által lakott, korábbi
nomád birodalmak területén és a híres
„selyemút” mentén elhelyezkedô köztár-
saság területének mindössze 4%-át borítja
erdô. Ezeket négy fôfafaj uralja: 1. Picea
schrenkiana, többnyire az ország északi,
magas részén, 2. a szelíd dió és más gyü-
mölcsfák délen, 3. legmagasabban külön-
féle Juniperus-félék és 4. a folyók mentén
fûzligetek. A diósok nagyterületû elôfor-
dulása részben természetes megjelené-

sükbôl adódik, de sok az oltványról létesí-
tett ültetvény is. Ezeket kettôs hasznosítás-
sal – gyümölcs és fa – mûvelik.

Az erdôgazdálkodást korábban állami
erdôgazdaságok (leszhoz) tartották kéz-
ben. A Szovjetunió felbomlása után kül-
földi segítséggel közbirtokossági erdôgaz-
dálkodást kívánnak meghonosítani. Eb-
ben a helyi kezdeményezések váltják fel a
korábbi központi irányítást. Az átalakítás
folyamatában elsôsorban svájci segítség
érvényesül. A korábbi, jólképzett szakem-
bergárda és a szakmunkások az új felállás-
ban is helyet kaptak. Az útkeresés nem
megy könnyen, mert a hagyományos kö-
zösségi gazdálkodást a szovjet rendszerû
kollektivizálás szétverte és megszûnése
után keletkezett vákuumban még keresik
az új mûködési formákat. Az egyértelmû-

vé vált, hogy az erdôgazdálkodást a me-
zôgazdasággal összehangoltan kell meg-
valósítani, fôleg a diótermesztés terén.

Hóolvadás az
erdô alatt
A hóolvadás hosszát mérték számos
orosz erdô alatt. A nagyszámú adatból a
magyarországi, alföldi területekhez ha-
sonló voronyezsi adatokat idézzük. E sze-
rint erdeifenyvesben 18 nap alatt olvadt el
a hó, egy közeli lucfenyves tisztásán 16
nap alatt, míg a nyílt mezôn 1 nap volt eh-
hez szükséges. Az adatok jelzik, hogy az
erdô hóolvadást lassító hatása jelentôs.

Dr. Szodfridt István
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A bibircses nyír betegségeit okozhatják
élettelen tényezôk vagy különbözô, élô
kórokozók. Ez utóbbiak részben sajáto-
sak, csak a Betula nemzetség fajain for-
dulnak elô, részben általánosak, vagyis
tágabb gazdanövénykörrel rendelkez-
nek.

A nyírpusztulás mint fogalom komp-
lex betegséget jelöl, amelyet több, élô
és élettelen betegségokozó tényezô
együttes és/vagy egymás utáni hatása
vált ki. Jellemzôen aszályos periódu-
sokban vagy pangóvizes helyeken álló
facsoportok esetében lép fel. Gyakori
megnyilvánulása a levelek sárgulása,
aprólevelûség, a korona csúcsszáradá-
sa, adott esetben a fák teljes pusztulása.
Az élettelen tényezôk közül a vízháztar-
tás szélsôségeinek vagy a nem megfele-
lô (pl. meszes) talajoknak van jelentô-
sége. Élô tényezôk közül vírusok, kü-
lönbözô, gyengültségi kórokozó gom-
bák, törzskorhasztó taplógombák ját-
szanak lényeges szerepet.

Az alábbiakban a bibircses nyír (és
általában a Betula nemzetség) Európá-
ban gyakori és Magyarországon is elô-
forduló vagy lehetséges kórokozóit
vesszük számba, a megbetegített szer-
vek szerint csoportosítva.

Levélbetegségek
Cseresznye levélsodródás vírus
(Cherry leaf roll nepovirus)

Gyakran azonosították különbözô
erdei fákon, így a nyíreken is. A levelek
klorotikus foltosodását, nekrózisokat,
valamint aprólevelûséget okoz. Súlyo-
sabb esetekben az ágak vagy az egész
fa lassú elhalása is bekövetkezhet,
amelyhez több más tényezô is hozzájá-
rul (nyírpusztulás).

Discula betulina (Westend.) Arx – le-
vélfoltosság

A tünetek június elejétôl jelentkez-
nek. A leveleken apró, feketés pontok,
majd barna foltok keletkeznek. Idô elôt-
ti lombsárgulás és lombhullás követke-
zik be. A gomba termôképletei (acervu-
luszok) a levelek fonákján figyelhetôk
meg. A konidiospórák hialinok, bunkó-
sodó hengeresek, 6–16x2,5–4 µm mére-
tûek (Szabó, 1993).

Fusicladium betulae Aderh. – levél-
varasodás

A tünetek: 3–4 mm nagyságú, bar-
nás-sötétszürke, kerekded foltok for-
májában jelentkeznek, különösen a le-
vél színén. A konidiospórák körte vagy
bunkó alakúak, egy-két sejtûek, bar-
nák, 13–20x4–5 µm méretûek (Szabó,
1993). A gomba a lehullt levelekben te-
lel át, amelyekben tavasszal az ivaros
alak is kifejlôdik [Venturia ditricha
(Fr.) Karst. f. betulae Aderh.].

Marssonina betulae (Lib.) Magn. – le-
vélbarnulás

Sötétbarna, szabálytalan, sugaras fol-
tokat okoz. Az acervuluszok a levelek
színén jelennek meg. A konidiospórák
hialinok, kétsejtûek, 17–22x8–10 µm
méretûek. Ezt a betegséget hazánkban
még nem tapasztaltuk, de Németor-
szágban, az Érchegységben, nedves he-
lyeken az utóbbi években gyakorinak
bizonyult (Baucker, B., Heydeck, G.,
2000). Hazai megjelenésére is számítha-
tunk.

Phyllactinia guttata (Wallr. ex Fr.)
Lév. – lisztharmat

Nyár végén a levelek, különösen az
alsó ágakon lévôk, idô elôtt sárgulni
kezdenek. A fonákon laza lisztharmat-
bevonat, majd az éretten fekete, 6–10
jellegzetes függelékkel rendelkezô
kleisztotéciumok figyelhetôk meg. E
kórokozó sokgazdás, számos fás nö-
vény levelén okoz lisztharmatbetegsé-
get. Hazánkban a bibircses nyíren nem
ritka, de jelentôsége, a tünetek késôi
megjelenése miatt nem számottevô.

Melampsoridium betulinum (Pers.)
Kleb – levélrozsda

E gazdacserés rozsdagomba fejlôdé-
se tavasszal a vörösfenyôn kezdôdik,
amelynek tûin a spermogóniumok,
majd a narancssárga eciumok fejlôd-
nek. Az eciospórák fertôzik a nyír leve-
leit, amelyek fonákján a nyár közepétôl
narancssárga urediniumok tömege ke-
letkezik. A levelek idô elôtt megsárgul-
nak és lehullnak. A betegség minden
korú nyíren elôfordul, csemetekertben
és erdôkben egyaránt. Egyes években a

betegség hazánkban is járványszerû, pl.
1999-ben az Északi-középhegységben
és a soproni hegyvidéken is gyakorinak
bizonyult.

Ág- és kéregbetegségek
Taphrina betulina Rostrup – boszor-
kányseprû

E dérgomba a nyír boszorkányseprû-
jét, rendellenes hajtáshalmozódását
okozza. A boszorkányseprû normális-
nál apróbb levelei fonákján jelennek
meg a gomba aszkuszai. Hazánkban
szórványosan fordul elô. A nyíren
gubacsatkák is okozhatnak boszor-
kányseprût, ekkor azonban a leveleken
nem figyelhetô meg az aszkuszok sár-
gás bevonata.

Nectria ditissima Tul. et C. Tul. és
Nectria galligena Bres. – ágrák

A bükkrák kórokozója (N. ditissima)
más fafajokon, így a nyíreken is elôfor-
dul, jellegzetes, évelô rákosodást okoz-
va az ágakon, törzsön. A N. galligena
sokgazdás kórokozó, gyakori lehet, pl.
a gyümölcsfákon, kôrisen, nyárakon. A
nyírek nektriás rákját mindkét faj okoz-
hatja.

Myxosporium devastans E. Rostrup
– hajtás- és ágelhalás

E gomba elôfordulását hazánkban
még nem tapasztaltuk, de az irodalom
szerint a 2–5 éves csemetéken gyakori
lehet, különösen szellôzetlen, túl ned-
ves talajokon. Az ágak vagy a csemeték
teljes pusztulását okozhatja. A kéreg-
ben fejlôdô, szemölcsszerû acervulu-
szokban hialin, egysejtû, elliptikus,
6–10x2–3 µm méretû konidiospórák
keletkeznek (Butin, 1996).

Melanconium betulinum Kunze et Schm.
A nyírek csúcsszáradás formájában is

megnyilvánuló pusztulása, ágelhalása
kapcsán hazánkban is gyakran megfi-
gyelhetô. Az acervuluszok a kéregbe
süllyedten keletkeznek, a kiáramló
konidiospórák tömege fekete, amely
feltûnôen jelentkezik a nyír fehér ké-
regfelületén. A konidiospórák egysejtû-
ek, tojásdadok, barnák, méretük
13–18x5–7 µm (Butin, 1996).

DR. SZABÓ ILONA
Az év fája

A bibircses nyír (Betula pendula) 
betegségei
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Libertella betulina Desmaz.
Az elôzô gombához hasonlóan

gyengültségi kórokozó, pusztuló nyír-
ágakon gyakran megtalálható. A kéreg-
ben fejlôdô acervuluszokban hialin, fo-
nal alakú, görbült konidiospórák kelet-
keznek, amelyek narancssárga tömeg-
ben törnek elô. Méretük 13–16x0,75–1
µm (Grove, 1937). Az ágak elhalását kö-
vetôen a Diatrypella favacea (Fr.) De
Not. peritéciumos sztrómái fejlôdnek ki,
a kérget haránt irányban felrepesztve.

Gyökérbetegségek
A sokgazdás gyûrûs tuskógomba
[Armillaria mellea (Vahl) Kumm. s. lat.]
a nyírek gyökereit is megtámadja. Elsô-
sorban aszály sújtotta fák esetében a
pusztulás egyik jelentôs tényezôje lehet.
A gomba kalapos termôtestei ôsszel cso-
portosan jelennek meg a pusztuló vagy
már elpusztult fák gyökfôje körül. A fe-
kete micéliumkötegek (rizomorfák) és a
szíjács fehér korhadása is megfigyelhetô.

Törzskorhasztó tapló
A nyírek törzskorhasztó gombái közül
kiemelkedô szerepet játszik a
Piptoporus betulinus (Bull.) Karst.
(nyírtapló) és a Fomes fomentarius
(L.) Fr. (bükktapló). Az elsô faj sajáto-
san csak a Betula nemzetségen fordul
elô, vörös korhasztást okoz. A második
sokgazdás, fehér korhadást okozó faj.
Ág- vagy törzssebzéseken keresztül fer-
tôznek. Korhasztásuk gyorsan halad
elôre, a megtámadott fák hamar elpusz-
tulnak. A taplók még hosszabb ideig te-
nyésznek szaportróf módon az elpusz-
tult, kidôlt törzseken (Igmándy, 1991).

A nyírek Európában elterjedt kór-
okozója, az Inonotus obliquus (Pers.
ex Fr.) Pilát (elterülô rozsdás tapló) ha-
zánkban ritkán fordul elô (Igmándy,
1991). Ivartalan klamidospórákat ter-
melô termôteste kisebb-nagyobb, feke-
te, repedezett, gumószerû, rákos kép-
zôdményként jelenik meg az élô törzse-
ken. Az ivaros alak egyéb lombos fákon
(bükkön, tölgyeken stb.) fejlôdik, mint
a kéreg alatt keletkezô és azt fel-
repesztô, aljzatra fekvô csôréteg.

A bibircses nyír pusztuló ágain, tör-
zsén nem ritka a gyümölcsfák ólomfé-
nyûségnek nevezett betegségét okozó
Chondrostereum purpureum (Pers.)
Pouz. (lilás réteggomba) elterülô-vissza-
hajló kalapkáinak megjelenése. A sima
termôréteg frissen élénk lila színû. A
gomba ágcsonkokon, sebzéseken ke-
resztül történô támadása az elôbbiekben
említett taplókéhoz hasonlóan a fák
pusztulásához vezet.

Hatodik alkalommal került megrende-
zésre az Alföldi Faiskolások Egyesüle-
tének jeles eseménye, az Alföldi Fais-
kolai Nap. A rendezvény lebonyolítója
ezúttal is a Kiskunsági Erdészeti és Fa-
ipari Rt. Juniperus Parkerdészete volt,
amelynek kecskeméti telephelyén 65
kiállító jelent meg. A résztvevôk kö-
zött nemcsak az egyesület tagjait talál-
hattuk, hanem számos faiskolai terme-
lôt az ország különbözô részérôl és
különbözô, a termesztéshez kapcsoló-
dó segédanyagot forgalmazó cég kép-
viselôit is.

A rendezvényt Szûcs Dezsô, az Or-
szágos Dísznövényszövetség elnöke, a
Kefag Rt. Juniperus Parkerdészetének
vezetôje nyitotta meg. Beszédében ki-
emelte az immáron hatodik éve megis-
métlôdô esemény jelentôségét az alföl-
di faiskolások kapcsolatának erôsítésé-
ben, a régió termelôi és a dunántúli
faiskolások viszonyának megszilárdítá-
sában.

A kiállítók száma, a bemutatott növé-
nyek mennyisége, minôsége mutatja,
hogy az alföldi faiskolások kitartó mun-
kájának, erôfeszítéseinek eredménye-
ként egy erôs díszfaiskolai termesztôi
réteg alakult ki az Alföldön is. Ez a hát-
tér biztosítja, hogy hazai termelôk elé-
gíthessék ki az igényes faiskolai termé-
kekre irányuló egyre fokozódó keresle-
tet hazánkban.

A rendezvény kereskedelmi vonat-
kozásban is hasznos tanulságokkal
szolgált. Jól kirajzolódni látszik, hogy a
nyugat-európai trendek a keresletben
elérték hazánkat is, melyhez a faiskolá-
soknak is alkalmazkodni kell, és igye-
keznek is alkalmazkodni a termesztés-
ben. A kereslet növekedése a virágzó
cserjék, ôshonos növények különbözô
fajtái sövénynövények irányába mutat,
az örökzölt növények, a Thuják,
Juniperusok stb. dominanciája már nem
olyan jellemzô. Növekvô igény mutat-
kozik a nagy méretû örökzöld és lomb-
hullató fákra.

A kiállításon a tavalyi év után másod-
szor vett részt az Erdészeti Szaporítóa-
nyag Terméktanács is. Tóth János, a
Terméktanács titkára elmondása szerint
idei jelenlétüket nagy érdeklôdés kísér-
te. A rendezvényt a szervezet tagjai kö-
zött is igyekezett propagálni, melynek
köszönhetôen sokan látogatóként, de
jónéhányan kiállítóként is megjelentek.
Jó alkalom volt ez a nap az erdôtelepí-
tési program népszerûsítésére is a meg-
jelentek között.

Ezúton is köszönetet mondunk az
Alföldi Faiskolai Nap támogatóinak: az
Agrár Marketing Centrumnak és a
Kefag Rt.-nek, valamint minden kiállító-
nak és látogatónak, aki jelenlétével
megtisztelte rendezvényünket.

Mayer Gábor

Alföldi Faiskolai Nap

Jelenlegi fejlôdésünket figyelembe véve
a mezôgazdaságnak különbözô tudo-
mányágak, technikai módszerek, gene-
tikus térképek és külföldi tapasztalatok
a termelés fejlesztését segíthetik.

Hazánkban az elôzô idôszakban ki-
adott földvédelmi törvény – többek
között – kimondja: „A termôtalaj meg-
óvása céljából alkalmazni kell a talajok
termôképességét, elsôsorban szerke-
zetét, a termôréteg vastagságát védô,
kímélô növények termesztését, a kor-
szerû agrotechnikai eljárásokat, továb-
bá a terület jellegétôl függôen az eró-
zió és defláció kártételének megakadá-
lyozását célzó egyéb talajvédelmi
módszereket.”

Éghajlati helyzetünkbôl adódóan na-
gyobb lehetôségünk van különbözô
növényekkel (kerti takarmánymagvak,
gyógynövények) vetômagot termelni és
exportálni. Ennek kivitelezésében a te-

nyészidô kihasználásához a termôtala-
jok ismerete, védelme szükséges.

Egy bulgáriai tanulmányút alkalmá-
val láttam, hogy Bulgária mezôgazdasá-
gi és kertgazdasági területeinek miként
használják fel minden cseppjét a lehul-
lott csapadéknak. Erdôtelepítések, ki-
sebb-nagyobb völgyzáró gátak mutat-
ják a vízfelfogásra, talajvédelemre irá-
nyuló törekvéseiket. Tavasztól ôszig ol-
csó öntözési eljárással, gravitációs úton
juttatják a vizet a növényekhez. A tele-
pített erdôket szakszerûen ápolják.

A fentiek elôrebocsájtásával, továbbá
az Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. márciu-
si számában dr. Sipos Árpád által írt: „Er-
dôtelepítés egymillió hektáron” címû
publikációval egyetértek, mert segítséget
jelent termôföldünkkel kapcsolatban to-
vábbi hasznos erdôsítések kivitelezé-
séhez az állam támogatása.

Dr. Rakk István

Talajvédelem erdôtelepítéssel
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Az erdôtörvényhez (1996. évi LII. tör-
vény), pontosabban a végrehajtására
kiadott 29/1997. (IV. 30.) FVM rendelet-
hez szeretnék néhány megjegyzést fûz-
ni. Ugyan már 4 éve hatályosak e jog-
szabályok, de úgy gondolom, hogy az
általam felvetett dolgok nem lényegte-
lenek, így jobb késôbb, mint soha.

A Vhr. 78. § (1) a) a következôt írja:
„a fakitermelést (élô vagy még tövön ál-
ló, elhalt fák tôrôl való leválasztása)”.

A fakitermelés legjobb tudomásom
szerint, így pl. az Erdészeti, Vadászati és
Faipari Lexikonban, az egyetemi és a
középiskolai tankönyvekben (pl.
erdôhasználattan) is – definíciószerûen
megfogalmazva – a döntés, gallyazás,
választékolás, darabolás, felkészítés és
készletezés összességét, valamint a vá-
gástéren történô anyagmozgatást jelen-
ti. A végrehajtási rendelet szövegében
zárójelben leírt meghatározás csak a
döntést jelenti. Ezek után talán nem kell
részletezni, hogy a fakitermelésnek
csak egy kis – mégoly fontos és egyszer-
smind veszélyes – része a döntés.

Azt gondolom, hogy a törvény na-
gyon jó szerkezetû, az elején az általa
késôbb használt legfontosabb fogalma-
kat definiálja. Azonban szerintem igen-
csak lényeges, központi fogalom a faki-
termelés is, ezért mindenképpen cél-
szerû lett volna ezt is precízen és szak-
szerûen itt, a bevezetésben rögzíteni. A
törvény a fakitermelést önálló alfejezet-
ben (60–61. §-ok) részletesen tárgyalja,
de a részletezés elôtt mindenfélekép-
pen szükséges lenne definiálni magát a
fogalmat, így elkerülhetô a késôbbi fél-
reértés.

A másik kérdés, amelyrôl még írni
szeretnék: a végrehajtási utasítás mel-
léklete. Az 1. sz. melléklet „Az erdei fa-
fajok jegyzéke”. Itt több elvi és néhány
konkrét kérdés is felvetôdött bennem.
A fafajok felosztására vonatkozóan a
következô észrevételeim lennének:

– A jelenlegi felosztás lombos és tû-
levelû fajokat különít el. Ez szerintem
egy lehetséges, de elég vitatható, és
nem lényegi felosztás. Magam a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodást tartom
a jövôben az egyedüli járható útnak, és
ennek a szemléletnek, de általában
minden logikus rendszerezésnek sok-
kal jobban megfelel pl. az ôshonos –
nem ôshonos logika alapján felosztani a
fajokat. Persze nem megkerülve a ké-
nyes pontokat sem: a vitatható ôsho-
nosságúakat. Ezt azért is lenne fontos,

mert a természetvédelmi törvény rögzí-
ti, hogy védett természeti területen csak
ôshonos fafajokkal lehet erdôsíteni.

(Sajnálatos módon az ôshonos fafajo-
kat törvényi szinten hazánkban nem
szabályozták, illetve nem határozták
meg felsorolásszerûen, ez vitára adhat
okot a hatósági eljárások során. Az ôs-
honosságot ugyanakkor több szinten le-
het értelmezni, országos szinten, táji
szinten, községhatárban stb. Ezek közül
a táji szintû ôshonosság már gyakorlati
szinten is használható, és talán minden-
ki számára elfogadható. A községhatár
ôshonossága nehezen vagy egyáltalán
nem eldönthetô. Az országos ôshonos-
ság viszont túl tág, hiszen ez alapján pl.
az erdeifenyô az Alföldön is ôshonos
lenne – ez pedig mégsem valós.)

Az általam felvetett kritériumok
egyébként már megvalósultak, hiszen a
Természet–erdô–gazdálkodás c. könyv
melléklete fa- és cserjefajaink elôfordu-
lását táji léptékben teljes körûen és tu-
dományosan megalapozottan tartal-
mazza (Bartha–Szmorad–Király, 2000).
E táblázat nagy elônye, hogy még az il-
letô tájban a faj gyakoriságára is ad in-
formációt (általánosan elterjedt, szórvá-
nyos, elenyészô). Ez azonban még a
jogszabály alkotásakor nem állt rendel-
kezésre. Teljes országra kiterjedô, ob-
jektív volta miatt javasolható a jelenlegi
melléklet helyére egy jövôbeni módosí-
táskor betenni. Ennek azonban – gyaní-
tom – nem holnap lesz az ideje, ezért
még néhány észrevételt megemlítek a
jelenleg hatályos rendelethez.

– A lombos fafajok között 54 faj ke-
rül felsorolásra. Itt szerepel a varjútövis
benge (Rhamnus catharticus), ami
cserje (egyébként a cserjék nem szere-
pelnek a listában). Hogy került ez bele?
(Valószínû tévedésbôl, mert egyetlen
másik cserjefajt sem soroltak fel.)

– Megemlítenek számtalan ôshonos,
de igen ritka fafajt (keleti gyertyán,
Carpinus orientalis), valamint nem ôs-
honos, de erdeinkben ugyancsak alig
elôfordulót is (pl. juharlevelû platán,
Platanus x acerifolia). Megdöbbenve
vettem észre, hogy a nemes nyárak
(Populus x euramericana) sem szere-
pelnek. Hiányzik még a zselnicemeggy
(Padus avium) is, ami ugyancsak a fél
országban megtalálható és a házi ber-
kenye (Sorbus domestica) is
(Bartha–Mátyás, 1995). Bizonyára még
elkerülte a figyelmemet néhány fonto-
sabb faj és számtalan ritkább. Észrevé-

teleim csak a figyelemfelkeltést céloz-
ták, nem a teljesség igényével készül-
tek. De a hivatkozott táblázatban talán
minden megtalálható.

– A fenyôfajok között 12 faj került fel-
sorolásra. A hazánkban ôshonosan elô-
forduló 3 ôshonos fenyôbôl (erdeifenyô,
közönséges boróka, tiszafa) csak egyet
említ, a másik kettô (melyek ugyan nem
„elsôrendû” fák, hanem alacsony fa vagy
nagyobb cserje méretûek, de helyenként
bizony fontos elegyfajok, sôt állomány-
alkotók) nem szerepel. Ugyanakkor sze-
repel például a keleti luc, japán vörösfe-
nyô, szitkafenyô, de talán tovább nem
sorolom. Ugye, ellentmondásos?

Kérem az „illetékeseket” észrevétele-
im megfontolására és esetleges késôbbi
hasznosítására.

Felhasznált és hivatkozott irodalom:
Bartha D.–Mátyás Cs. (1995): Erdei

fa- és cserjefajok elôfordulása Magyar-
országon. Sopron, Frank T. szerk.
(2000): Természet–erdô–gazdálkodás.
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesü-
let. Garamond Kft., Eger.

Bodonczi László

Csapadékvíz talajba
szivárgása
Ismeretes, hogy a Felsô-Tisza országha-
táron túli erdôsült hegyvidéki vízgyûjtô-
jében a felsô erdôhatár néhányszáz mé-
terrel lejjebb került a hegyi legeltetés jö-
vedelmezôsége miatt. A változás hatását
lemérhetjük azokból a számadatokból,
amelyeket az erdôhidrológia egyik ki-
emelkedô nagysága, az orosz A. A.
Molcsanov professzor, közöl az oroszból
Izraelben angolra fordított „The hydro-
logical role of forests” c. könyvében.

E szerint a Bulgáriában végzett mé-
rés szerint egy 130–160 éves 0,7 záródá-
sú lucfenyvesben a csapadék talajba
szivárgását 5,2 mm/percnek találták, a
közeli legelôn ugyanez 0,3 mm/perc
volt. Az összehasonlítás jelzi, hogy a ta-
lajba szivárgás lassulása miatt erôsen
növekedhet az árvizet és eroziót elôidé-
zô felszíni elfolyás.

Hasonló képet adnak svájci mérések
is. Egy 45°-os lejtésû területen a legelôn
a felszíni elfolyás mértékét az összes
csapadékhullás %-ában kifejezve 78%-
nak találták, ugyanez nem legeltetett
fenyveserdôn csak 12% volt.

Dr. Szodfridt István

A törvényrôl – megkésve
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A jelenlegi osztrák–magyar erdészeti
együttmûködés alapját a két ország me-
zôgazdasági miniszterének 1972-ben
megkötött szerzôdése képezi, mely ak-
kor még a két ország erdészeti kutatásá-
nak egyes területeire terjedt ki. Ezt
1981-ben a két miniszter által aláírt
szerzôdés a mûszaki együttmûködésre
is kibôvítette, és az ERTI mellé bevonta
a Minisztérium Erdészeti és Faipari Hi-
vatalát, valamint az Erdôrendezési Szol-
gálatot. A koordinálásra Erdészeti Mun-
kacsoportot hoztak létre. 1998. március
11-én a két miniszter az agrárágazatra
vonatkozó együttmûködési szerzôdést
kötött. Ennek 3. cikke f) pontja az erdô-
gazdálkodásra vonatkozva megadta,
hogy az együttmûködés az 1981-ben
kötött egyezmény alapján folytatódik,
és a súlypontok kölcsönös egyetértés-
sel módosíthatók.

Az Erdészeti Munkacsoport X. ülé-
sén, 1997-ben Bécsben szakembercse-
rére vonatkozó döntés, és errôl szóló
jegyzôkönyv született, mely megismét-
lôdött a XI. ülésen 1999-ben Veszprém-
ben. Ennek alapján 2000-ben összesen
11 fô osztrák kolléga 33 napon tanul-
mányozta a magyar erdôgazdálkodást,
és viszonzásképpen 11 fô magyar er-
dész 31 napon keresztül volt szakmai
vendég Ausztriában.

A Munkacsoport XII. ülésén Bécs-
ben, 2001. szeptember 12-én Barátossy
Gábor, az FVM Erdészeti Hivatal elnö-
ke, az Erdészeti Munkacsoport magyar
elnöke és Gerhard Mannsberger, az
Osztrák Köztársaság Mezô- és Erdôgaz-
dasági, Környezeti és Vízgazdálkodási
Szövetségi Minisztériuma Erdészeti
Szekciójának vezetôje, a Munkacsoport
osztrák társelnöke aláírták az erdészeti
szakemberek cseréjérôl szóló új jegyzô-
könyvet. Ennek alapján az elôzô évvel
majdnem azonos volumenû szakem-
bercserére lesz lehetôség. Az eddigi
gyakorlatnak megfelelôen, a témáktól
függôen 2–3 fô 2–3 napos szakmai ta-
nulmányútjára kerül sor. A szakembere-
ket osztrák részrôl a kutatóintézet, a tar-
tományi erdészeti igazgatóságok és ka-
marák, valamint a minisztérium adja,
magyar részrôl pedig az erdôgazdasági
rt.-k, az ÁESz, az ERTI és az Erdészeti
Hivatal.

A tanulmányozni kívánt témák ve-
gyesek. Ízelítô az osztrák igényekbôl:

tanácsadás a magán- és állami erdôgaz-
dálkodóknál, városkörnyéki üdülôer-
dôk kezelése, nemeslombos állomány-
gazdálkodás, erdôleltár. A mi kollégá-
ink az erdészeti hatósági tevékenység,
a talajerózió- és évgyûrûmérés és elem-
zése, a vízszabályozás és erdôgazdál-

kodás kapcsolata, az erdei vadkárok,
valamint az EU erdészeti szabályai és
ajánlásai témáit tanulmányozzák.
Igyekszünk majd kollégáink érdekes
tapasztalatait a szaksajtónkban megje-
lentetni.

Dr. Ádámfi Tamás

Folytatódnak az osztrák–magyar 
erdészeti szakembercserék

Holdampf Gyula, az FVM Erdészeti Hi-
vatalának elnökhelyettese és Csóka Pé-
ter, az ÁESZ fôigazgatója sajtótájékozta-
tót tartottak. Holdampf Gyula beszámolt
a szlovéniai Bledben tartott ENSZ Élel-
mezésügyi és Mezôgazdasági Szerveze-
te, a FAO négyéves programjáról, me-
lyet a régió hét államában indít, köztük
hazánkban. A magyarországi mintegy
250 ezer magánerdô-tulajdonos és gaz-
dálkodó önszervezôdését és társulását
segíti elô a kezdeményezés. Holdampf
Gyula egy kérdésre jelezte, hogy a ma-
gyar erdôk egészségi állapota megfelel

az EU tagországaiban tapasztalható er-
dôkárosodás átlagának, hozzátéve,
hogy változatos fafajösszetételû erdeink
stabilabbak, mint egyes országok mo-
nokultúrás fenyvesei.

Csóka Péter fôigazgató ismertette a
szolgálat feladatait, a jelenleg érvényes
támogatások mértékét. Nincs szégyelni-
valója a magyar erdészetnek, hiszen fo-
lyamatosan növekszik hazánk erdôte-
rülete és élôfakészlete. Felhívta a figyel-
met a magánerdô-tulajdonú erdôk terü-
letnagyságából adódó szakmai és ható-
sági nehézségekre.

Sajtótájékoztató a FAO 
programjáról
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A budai Gugger-hegyen Barátossy Gá-
bor elnök felavatta a Fridrich Lóránt ál-
tal tervezett és 1929-ben Glück Frigyes
kezdeményezésére épített kilátót. Az el-
múlt hetven év igencsak megviselte az
építményt. Ezért az FVM Erdészeti Hi-

vatala és a Pilisi Parkerdô Rt. támogatá-
sával megújult a tájbaillô szép kilátó. Az
átadásra szervezett sajtótájékoztató
Zétényi Zoltán munkáját dicsére, mert
rövid órák alatt négy rádióadó adott hírt
az eseményrôl.

Kilátóavató a Gugger-
hegyen

Gregus László Géza immár második
kiállítását rendezte a Kisalföld térségé-
ben készített természetfotóiból. A
mostaninak a Gyôri Nemzeti Színház
adott otthont. Ismét egy lehetôség,
mellyel élve szakmánk a szélesebb

nyilvánosság elé lépett. Tudva egy
ilyen kiállítás anyagi szükségét, csak
gratulálhatunk Gregus László Géza er-
dômérnöknek, hogy vállalta a kultúrá-
val foglalkozók nehéz és sokszor ke-
serû munkáját.

Gregus László Géza kiállítása

A FAGOSZ Fûrészipari 
Tagozatának állásfoglalása
A hazai fûrészüzemek a jelenlegi piaci
helyzetben 2001. IV. negyedévben és
2002-ben az alapanyag vásárlásoknál a
jelenlegi árszintet nem tudják elviselni. A
jelenlegi alapanyagárak és a további költ-
ségek szintje a lehetséges eladási árak és
mennyiségek mellett a hazai fûrészipar
további létét veszélyeztetik.

A piac értékelése:
Csökken a belföldi és a számunkra elér-

hetô exportpiac mérete, hiszen sem a ha-
zai, sem a külföldi felvevôkör (bútoripar,
parkettagyártás stb.) nem képes eladásait
növelni. Ugyanakkor a vevôk vásárlási
osztály és méret összetétele a magasabb
minôségek és a nagyobb méretek felé to-
lódik, amivel párhuzamosan a gyengébb
méretek és minôségek kereslete sokszor
nemcsak csökken, hanem kiesik. Ugyan-
akkor csökkennek az eladási árak is, illet-
ve szigorodnak az egyéb ármeghatározó
elemek (fizetési határidô, paritás stb.).

A környezô országok szállítói egyre
élesebb külsô versenyt támasztanak mind
a hazai, mind a külföldi piacainkon.

Mindezen feszültséget tetézte a Ft árfo-
lyamának sávszélesítése, ami – leegyszerû-
sítve – éppen „csak” a nyereséget vitte el.

Már az idén nyáron voltak a fûrészüze-
mi körben üzembezárások, ugyanakkor
gyakoriak a különbözô formájú termelés-
visszafogások.

Jelenleg a fûrészipari vállalkozások
nagy részénél a tartalékok felélése és a túl-
élésért való küzdelem folyik.

Ebben a helyzetben és piaci kilátások
mellett az egyedüli megoldásnak az lát-
szik, hogy a fûrészüzemek idén utolsó
negyedévi és jövô évi alapanyag vásárlá-
suknál a beszerzési ár drasztikus csök-
kentésérôl kell, hogy tárgyaljanak szállító-
ikkal. Ezen ármérséklés mértékét a Tago-
zat választéktól és fafajtól függôen
10–20%-ban látja reálisnak.

Ugyanakkor a tagozat úgy érzékeli,
hogy a fûrésziparnak (TEÁOR 2010) a
szakhatóságok és egyéb állami tényezôk
közt évek óta nincs érdemi ágazati gazdá-
ja, felelôse, amely odafigyelne problémáira
és a számára lehetséges eszközökkel ten-
ne valamit e szakterületért. Ez annyiból saj-
nálatos, hogy mindez természetesen
visszahat az erdôgazdálkodókra, valamint
befolyást gyakorol a parkettagyárak, a bú-
toripar és más, a fát késztermékké feldol-
gozó vállalkozások üzleti lehetôségeire is.

Môcsényi Miklós
fôtitkár

Kocsis Tamás
Fûrészipari Tagozat elnöke



fejezôdött be. Az aszálykárból adódó
többleterdôsítés költsége 70 000 000 Ft volt
a két év alatt. A sikertelen elsô kivite-
lek miatt eredmény elmaradás is tör-
tént 8 000 000 Ft értékben.

Tûz
A Keszthelyi Erdészetnél több héten

át tartó tôzegtûz volt 15,6 ha-on.
Emberi gondatlanságból keletkezett

több erdészetnél is erdôtûz.
Az összesen 32,4 ha tûzkár felszámo-

lása 2 000 000 Ft-ba került.

Fenyôszáradás
A feketefenyvesekben 197,9 ha-on

végeztünk ebben az évben is tájképjaví-
tó termelést.

Egyéb száradék címén 6453 m3 fa-
anyagot termeltünk ki.

Egyéb kár
Erdeifenyô tûkarcgomba ellen bánya-

rekultivált területen évek óta 10-15 ha-
on védekezünk.

Az ÁPV Rt.-nek adott jelentésben „az
erdôgazdasági társaságok rendkívüli ter-
mészeti kárai 1999. II. félév-2000. évben”
az összes kárérték 72 059 000 Ft volt.

Ez a kárérték tartalmazza az ered-
ménykiesést, az értékveszteséget és a
helyreállítás költségeit is.

Tartalmazza az erdôsítést, az idôsebb
faállományt, vadföldeket, csemeteker-
teket ért kárt. ill. hídban, átereszben
okozott kárt.

2001. év.
Az idei évrôl még nem rendelkezünk
pontos adatokkal, a mûszaki átvételek
feldolgozása még tart.

Ami már látható, tudható az az, hogy
a „szokásos” természeti csapások idén
is jelentkeztek.

A nyugati országrészt sújtó aszály az
rt. területét sem kerülte el, hasonló mér-
tékû lesz, mint tavaly.

Immár az idôsebb erdôsítésekben,
újulatokban is szemmel látható a két
aszályos év okozta károsodás, pusztulás. 

Ehhez jön még a téli csapadékhiány,
aminek következtében folytatódik a fe-
nyô-, ill. a tölgypusztulás.

A erdei- és lucfenyvesekben megjelent
a szú, helyenként komoly kárt okozva
(Fenyôfôi ôsfenyves, Bakonybéli lucos).

Jövôre ismét rajzik a cserebogár, a
pajorkár emiatt az idén „csúcson” van.

A száraz idôszak egyenes következ-
ménye a gyakori erdôtûz. Eddig 29 ha
erdô égett le, 2 300 000 Ft kárt okozva.

Stubán Zoltán
erdômûvelési fôelôadó
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Részvénytársaságunk mûködési terü-
letén az elmúlt idôszakban bekövet-
kezett természeti károkról az alábbi
összefoglalót adjuk (az adatok még a
BEFAG Rt.-re értendôk, melynek 2001.

09. 27-e óta változott meg a neve, s
korábban a székhelye, Bakonyi Erdészeti
és Faipari Rt.-re):

Folyamatos erdôsítésekben bekövet-
kezett károk (ha-ban):

Bakonyi Erdészeti és
Faipari Rt.

E r d ô k á r o k

1998. év
A folyamatos erdôsítésekben az E-lapo-
kon rögzített károk (l. a táblázatot)
össz. értéke 6.997 eFt.

Cserebogárpajor
Az rt. területén több cserebogártörzs

található, ennek „köszönhetôen” éven-
te visszatérô probléma a pajorkár. 1998-
ban 45,7 ha-on védekeztünk talajinjek-
tálással, ami 1100 mFt-ba került.

Ennek ellenére az E-lapokon mégis
43,1 ha kár került rögzítésre.

Védekezni eredményesen csak a
nemzô ellen lehet, a talajinjektálás min-
den esetben csak „tûzoltás-jellegû”.

Fenyôpusztulás, hókár
Rendszeres visszatérô természeti kár

a fenyôpusztulás. Itt elsôsorban a
Balaton-felvidéki feketefenyvesekre kell
gondolni, ahol a 90-es évek eleji aszá-
lyos idôjárás következtében  az állomá-
nyok legyengültek. A száradás évek
múlva, folyamatosan jelentkezik. Ebben
az évben, fôleg a Bakonyban egyszerre
jelentôs mennyiségû hó hullott le.

Nagy területen törtek össze a fák.
A két kár összesen 175 ha-t érintett,

1.852 m3 faanyag károsodott.
Száradékkitermelésünk cégszinten

összesen 5708 m3 volt.

1999. év
A folyamatos erdôsítésekben ebben az
évben 535 eFt természeti kár keletkezett.

Cserebogárnemzô és -pajor
A védekezés 3 000 000 Ft-ba került.

Tölgy hervadásos pusztulása
Az utóbbi években az rt. területén,

kiemelten a devecseri erdészetnél ko-
moly mértékû tölgy hervadásos pusztu-
lás következett be a fatermesztési célú
állományokban, amely meghatározó az
erdészeti gazdálkodás szempontjából.

Összesen 735,6 ha-on 7260 m3 fa-
anyag került kitermelésre.

Fenyôpusztulás
A fenyôszáradás, fenyôpusztulás to-

vább folytatódott. Egy részrôl, elsôsor-
ban a LF és az EF esetében, a kárt egész-
ségügyi termeléssel számoltuk fel, má-
sutt ún. tájképjavító száradék termelése-
ket végeztünk (FF a Balaton-felvidéken),
ahol is a faanyag a terep megközelíthe-
tetlensége és a szórványos megjelenés
miatt nem került felkészítésre.

A száradéktermelés 500 ha-on 5535
m3-t érintett, míg tájképjavító termelést
228 ha-on végeztünk.

Széldöntés
1999. június 21-23-án országos vihar

volt. A nagy erejû szél nálunk is jelentôs
pusztítást végzett. 

Felszámolásához a vágástakarítások
mellett 27,7 ha erdôsítésre is szükség volt.

2000. év
Aszály

A mûszaki átvételek során 253,1 ha
mennyiségi és 31,7 ha minôségi aszály-
kárt rögzítettek az erdôfelügyelôk a fo-
lyamatos erdôsítésekben.

A kár felszámolása 2000 ôszén 71,3
ha-on megkezdôdött és idén tavasszal

Megnevezés Mennyiségi károk Minôségi károk
1998 1999 2000 összes 1998 1999 2000 összes

Aszály 1,0 1,2 253,1 255,3 0 0 31,7 31,7

Tûz 0 0 10,0 10,0 1,4 0 0 1,4

Rovar 43,1 1,0 6,5 50,6 5,9 1,6 3,1 10,6

Rágcsáló 8,2 0 0 8,2 0 0 0 0

Gomba 7,9 0,6 0 8,5 13,4 8,2 0 21,6

Egyéb kár 2,7 0 3,9 6,6 0 0 2,2 2,2

Összesen 62,9 2,8 273,5 339,2 20,7 9,8 37,0 67,5



352 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 11. szám (2001. november)

Erdôgazdaságunk legjobb termô-
képességû területei a Tisza, Körös,
Maros hullámterében helyezkednek el .
Az elmúlt évek rendkívül szélsôséges
csapadékeloszlása miatt több, sokéves
viszonylatban is kiemelkedô árhullám
vonult le e folyókon. Ez egyrészt a
magas vízborítással, másrészt az ala-

csonyabb fekvésû területeken pangóvíz
kialakulásával károsított. A fakiter-
melések és a szállítás átszervezésével
sikerült megakadályozni, hogy az
áradás elragadja a már kitermelt,
értékesíthetô faanyagot. Sajnos az
erdôsítéseket nincs módunkban
megvédeni az árvíz károsító hatásától.

A helyenként 6 m-nél is magasabb
vízborítás hatására nagy területeken
pusztultak  ki  részben vagy egészben,
folyamatban lévô, több esetben befe-
jezett erdôsítéseink. 

A rég nem látott csapadékos idôszak
miatt Békés megyei, belvíz kialaku-
lására hajlamos területeinken jelentôs
pusztulást tapasztaltunk kocsányostölgy
makkvetéseinkben.

Vízkárral érintett erdôrészleteinkben
összesen 212,6 ha újraerdôsítési
kötelezettség keletkezett. 

Homoki fenyves-erdôsítéseink folya-
matosan veszélyeztetettek a nyári idô-
szakban. Egyrészt az aszály okoz érzé-
keny károkat, másrészt az erdôtûz kiala-
kulása fenyeget ebben az idôszakban. A
vonatkozó tûzvédelmi elôírások megtar-
tása, tûzpászták kialakítása nem nyújt
védelmet a hanyagságból és különösen
a szándékosan elôidézett tüzekkel szem-
ben. 2000 augusztusában több mint 30
kisebb alom- és koronatüzet sikerült
idôben megfékezni. Minden, a tûzoltó-
sággal és a rendôrséggel összehangolt
erôfeszítésünk ellenére a gyújtogatást
nem sikerült megakadályozni. A feltá-
madó szél következtében több mint 70
ha fiatal és középkorú erdônk lett a tûz
martaléka. Ezzel egy idôben a szomszé-
dos magántulajdonú erdôben is hasonló
mértékû kár keletkezett. 

Vass Sándor  
vezérigazgató

E r d ô k á r o k

DALERD Rt.



Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 11. szám (2001. november) 353

Az elmúlt két évben és az idén, a
megszokottnál jelentôsen nagyobb
mértékû természeti károk érték erdein-
ket, az erdôhöz tartozó mûtárgyakat. 

1999-ben a rendkívüli hóviszonyok
miatti károk 4 ha erdôsítésben és 380 ha
faállományban, jellemzôen fenyô
állományokban okoztak kárt. A kárhe-
lyreállítás a sérült faállomány nagyobb
területén, a faanyag további romlásá-
nak megelôzése érdekében megtörtént.

A faállományokban kimutatott
értékvesztés 23 900 EFt, amely a
növedék kiesésbôl kalkulált érték.

A rendkívüli hóviszonyok ered-
ményre gyakorolt negatív hatása
mindössze 5 426 EFt, mivel a
károsodott állományokból a faanyagot
kitermeltük és egy részét értékesítettük.

Viharkárok következtek be 1999.
júliusában és 2000. áprilisban a

területünkre zúduló nagy
mennyiségû csapadék és
az ezzel együtt járó szélvi-
har miatt.

A viharkárból az út, híd,
áteresz, vasút karban-
tartás jellegû helyreál-
lítása, valamint a Káli
Csemetekertet és a
Parkettagyárat ért egyéb
kár összesen 63 111 EFt.

A viharkárok miatt
szükségessé vált beru-
házás jellegû kárhelyreál-
lítás költség felhasználása
74 885 Eft volt.

A legnagyobb vesz-
teséget és pénzügyi hiányt az 1999. évi
viharkár miatt elpusztult, illetve elad-
hatatlan 13.613 ezer db erdei facsemete
110 859 EFt értékû bevétel kiesése oko-
zott a társaságnak.

2000-ben 10 hektár erdôsítésben
okozott kárt a tûz. A faállományt ért 4
ha-os avartûz nem okozott számottevô
értékvesztést. A tûzkár helyreállítás
összes költségfelhasználása 1 644 EFt.

Aszálykárokat a rendkívüli 2000. évi
nyári szárazság okozott 15 824 EFt
értékben.

Az erdôfelújítási volumenhez vis-
zonyítva a fenti „alacsony” érték elsô-
sorban a magas természetes felújítási
aránynak köszönhetô. Az aszálykár
80%-a mesterséges felújításban, továb-
bá 5 ha karácsonyfa telep ültetésben
keletkezett, amelynek  2 241 EFt
kihatása volt.

Az 1999-2000. években bekövetkezett
károk 271 750 EFt pénzügyi kiadással jár-
tak.

A rendkívüli természeti károk ellen-
tételezéseként a tulajdonos ÁPV Rt-tôl
50 millió Ft vissza nem térítendô támo-
gatást kapott eddig a társaság. A biz-
tosítások alapján kárrendezésként
megtérült 31 654 EFt, egyéb pályázati
úton a károk rendezéséhez elnyert
támogatás 7 057 EFt.

2001 elsô kilenc hónapját tekintve a
legsúlyosabb természeti kár, mely az Rt-t
érintette az év eleji jég és hótörés volt.
2001. januárjában a Felsô-Mátrában az
ónos esô az ágakra ráfagyott és a nagy
tömegû jég súlyát nem bírták el a fák. A
május 18-i szélvihar helyenként tovább
növelte a kidöntött foltokat. Az el-
végzendô feladat 2001-ben a károsodott
faanyag összetermelése, ami a normál
fakitermelésekhez képest – nehézsége,
veszélyessége miatt – csak jelentôs töb-
bletköltéggel végezhetô el, helyenként
kötélpálya szükséges. Az eddig felmerült
többletköltség  6 659 E Ft volt. Év végéig
várhatóan eléri a 10 000 E Ft-ot. 

A keletkezett felújítási kötelezettségek
mértékét a mûszaki átvételek után tudjuk
meg, a szükségessé váló felújítások az
erdômûvelési költségeket növelik. Azt a
kárt, amit a fenyvesek csúcstörése, a lom-
bos erdôkben a kisebb-nagyobb ágak
letörése okoz a közeljövôben (részben a
növedékkiesés, részben a sebzések
nyomán fellépô, a fa mûszaki értékét
csökkentô fertôzések miatt), számsz-
erûsíteni nehéz, de bizonyosan tízmilliós
nagyságrendû.

Az erdôkben bekövetkezô tûzkárok
felszámolása 2001-ben  eddig 2 424 E
Ft-ot igényelt. A természeti károk
pénzügyi kihatása 1999-2001 között a
táblázatban látható.

E r d ô k á r o k

EGERERDÔ
Erdészeti Rt.

Megnevezés 1999. év tény 2000. év tény 2001. év terv Összesen
Eft Eft Eft Eft

Ráfordítások
Csemetét ért árvízkár miatti bevételkiesésí 78 307 32 552 110 859
Erdôfelújításban aszálykár miatt keletkezett bevételkiesés 4 092 4 092
Erdôfelújításban hókár, tûzkár, aszálykár miatt helyreállítás költsége 376 4 203 7 957 12 536
Károsodott faállomány kitermelési többletköltsége 2 525 10 000 12 525
Kitermelt választékban keletkezett kár miatti bevételkiesés 1 500 1 500 3 000
Út, híd, áteresz, vasút karbantartás jellegû helyreállítási költsége 23 898 10 507 1 500 35 905
Egyéb kár 19 207 2 241 8 000 29 448
Viharkárok miatti beruházás jellegû költségfelhasználás 32 833 22 553 19 499 74 885
Összesen: 154 621 80 173 48 456 283 250

Támogatások
ÁPV Rt. tulajdonosi támogatás 50 000 50 000
Biztosítói kárrendezés 19 289 12 365 31 654
Aszálykár, jégkár, tûzkár támogatás 7 057 4 540 11 597
Összesen: 69 289 19 422 4 540 93 251

Egyenleg: -85 332 -60 751 -43 916 -189 999
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Az utóbbi években az ÉSZAKERDÔ Rt.
kezelésében lévô állami tulajdonú er-
dôkben az alábbi jelentôsebb természe-
ti károk következtek be:

1998. évben keletkezett
természeti károk

Az általában elôforduló károsítások
mellett ez év ôszén (majd áthúzódóan a
következô év tavaszán) a rendkívüli
idôjárási tényezôk hatására igen nagy
ár- és belvízkárok keletkeztek.

1. Erdôfelújítási ágazat

A kár mennyiségi adatai az „E” la-
pokkal megegyeznek. A kárértékek tar-
talmazzák a megsemmisült különbözô
készültségû állományok (erdôsítések)
azonos állapotra történô helyreállításá-
nak költségeit.

1999. évben keletkezett
természeti károk

Az évben további jelentôs ár- és belvíz-
károk következtek be, melyhez társult
még a hirtelen felmelegedés hatására
felolvadt vastag hótakaró eróziós hatá-
sa. A rendkívüli idôjárási körülmények
jelentôs hótöréskárt okoztak.

1. Erdôfelújításban keletkezett ká-
rok

2. Erdôhasználat
Az árvíz miatt 2296 m3 alapanyag

ragadt benn a vágásterületen. A levo-
nuló víz egy részét elvitte, más részé-
ben pedig minôségi romlás követke-
zett be. 

A keletkezett kár 13 600 eFt.

3. Az infrastruktúrában keletkezett
károk

A mûszaki létesítményekben a kora
tavaszi hirtelen felmelegedés hatására
gyorsan elolvadt vastag hótakaró mi-
att komoly eróziós károk keletkeztek.
A szállítópályákon rézsûcsúszások,

burko la tbon tá -
sok, járófelület ki-
mosások, horda-
lék ráhordások
stb. miatt keletke-
zett károk 35 000
eFt költségráfor-
dítással állíthatók
helyre.

A vasúti pálya-
testek alámosásá-
ból 1024 eFt kár

keletkezett.

1999. évi károk értéke összesen:  
Erdôfelújítás 33 487 eFt
Erdôhasználat 13 360 eFt
Infrastuktúra 36 024 eFt
Összesen 82 871 eFt

2000. évben keletkezett
természeti károk

1. Erdôfelújításban keletkezett ká-
rok

A késôbbiekben (a fahasználati
ágazatnál tárgyalt hótöréskor) belé-
pô 41 ha felújítási kötelezettség alá
került erdôrészletek erdôsítési célra
történô elôkészítési munkáinak (vá-
gástörmelék összerakása, égetése

stb.) többletköltsége 20 297 eFt-ba
került.

2. Erdôhasználati ágazat
A rendkívüli idôjárás következté-

ben 86 erdôrészletben, elsôsorban
tisztítási és törzskiválasztó gyérítésben
jellemzôen lúc-, erdei- és feketefenyô
állományokban 17 600 m3 faanyag lett
a hótörés áldozata. A károsítás jellegé-
bôl, korosztály- és fafajösszetételébôl
adódóan igen kis mennyiségû és ala-
csony értékû hasznosítható anyagot
lehetett összetermelni. Sok erdôrész-
letbôl egyáltalán nem került ki értéke-
síthetô választék. A károsított faanyag
kitermelése 10 270 eFt többletköltsé-
get jelentett.

A káresemények felszámolása
után 41 ha felújítási kötelezettség ke-
letkezett, melynek többletköltségei
az erdôfelújítási ágazatnál szerepel-
nek.

2000. évi természeti károk összesen
Erdôfelújítás 53 784 eFt
Erdôhasználat 10 270 eFt
Összesen 64 054 eFt

A természeti károk értékei mindössze-
sen
1998. év 33 487 eFt
1999. év 82 871 eFt
2000. év 64 054 eFt
Mindösszesen: 180 412 eFt

A jelentésben csak a legfontosabb,
legjellemzôbb káreseményeket sorol-
tam fel. Ezek közvetett hatásainak to-
vábbi negatív gazdasági következmé-
nyei is jelentkeztek (fûrészüzemek ala-
panyag-ellátása, értékesítési problé-
mák stb.), melyek további sok tízmilli-
ós nagyságrendet tesznek ki.

Cserép János
vezérigazgató

Északerdô Rt.

E r d ô k á r o k

Károsítás Mennyiség Érték
megnevezése (ha) (eFt)

Aszálykár 1,6 384

Fagy 12,4 2976

Tûz 38,7 9288

Víz 48,3 23 180

Rovar 5,5 1320

Egyéb 3,8 906

Összesen 110,3 38 054

Károsítás Mennyiség Érték
megnevezése (ha) (eFt)

Aszálykár – –

Fagykár 16,1 3864

Tûz 1,4 336

Víz 51,7 26 935

Rovar 3,6 864

Egyéb 6,2 1488

Összesen 79,0 33 487

Károsítás Mennyiség Érték
megnevezése (ha) (eFt)

Aszály – –

Fagy 16,1 3864

Tûz 1,4 336

Víz 51,7 26 935

Rovar 3,6 864

Egyéb 6,2 1488

Összesen 79,0 33 487
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A Gemenc Rt. Hajósi Erdészeténél (Du-
na-Tisza-közi homokhát) a 2000. év te-
lén és fôleg  2001. év tavaszán a feny-
vesállományokban sok száradó fa-
egyed jelentkezett, kiritkultak az egyes
faállományfoltok, gyakori a sárguló ko-
rona. A külsô tünetek alapján szúfertô-
zésre, gombafertôzésre lehetett gyana-
kodni.  A Gemenc Rt. az Erdészeti Tu-
dományos Intézetet kérte fel a tünetek
elemzésére, az elôidézô okok feltárásá-
ra.  Az ERTI vizsgálata megállapította,
hogy az elôzô évek szélsôséges idôjárá-
sa (aszály) okozta legyengülés adott le-
hetôséget a másodlagos károsítók el-
szaporodására.  Ezek után gyorsan
szükségessé vált a beteg állomány kiter-
melése és elszállítása.

A kárral érintett terület és a felmért ká-
rosodott fatömeg használati módonként:

ha m3

Eü VH 70 468
Eü TKGY 930 4645
Eü NFGY 670 3129
Eü Ti 160 235
Összesen: 1830 8477
A keletkezett fahasználati kár számí-

tott értéke 14 millió forint. A kárérték
nem tartalmazza a jelentkezô
erdôfelújítási költségeket. Ez a nagyság
csak a károsodott faanyag kitermelése
után derül ki, mert a károsodott, beteg
fák egyedenként, csoportosan helyez-
kednek el a területen. Ez a területnagy-
ság várhatóan eléri a 100 ha-t.  Az újra-
erdôsítés költsége ápolással együtt a
kalkulációk alapján várhatóan 15 millió
forint.  A fenyvesekben keletkezett er-
dôkárok, illetve azok felszámolásának
együttes értéke a Gemenc Rt.-nél: 29
millió Ft  

Csonka Tibor
vezérigazgatóh.

E r d ô k á r o k
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Erdôvédelmi feladataink sokrétûségét,
természeti károk megfigyelésének nehéz-
ségeit Erdôgazdaságunk mintegy 28 000
ha területén jól tükrözi az a tény, hogy a
hat erdészeti igazgatóságunk az ország
területén szétszórtan helyezkedik el.

– Fiatalosainkban, de idôsebb állo-
mányainkban is több, mint 1500 ha
aszálykárt észleltünk, mely idôsebb ál-
lományokban részleges pusztulást oko-
zott, erdôsítéseinkben pedig megnövel-
te pótlási feladatainkat.

– Fiatal erdôsítéseinkben 120 ha-on
pusztított a tûz, mely részben gondat-
lanságból fakadt, de fôleg a katonai lô-
téri gyakorlat miatt történt.

– A kései fagy fôként fiatalosokban
1100 ha-on söpört végig levélelhalást és
hajtáspusztulást okozva. Idén húsvét-
kor a fagy az addig kihajtott akác, nyár,
sôt tölgylevélkék színét barnára, feketé-
re változtatta.

– Alföldi területünkön 30 ha-on a ho-
mokverés tizedelte meg fiatal erdôsíté-
seinket.

– A hótörés fiatal és középkorú feny-
veseinket sújtotta, de idôs bükkösök is
szenvedtek oly mérvû törési károkat,
hogy véghasználatuk szükségessé vált.

Mindez mintegy 500 ha-on növelte a
fakitermelés gondjait.

– Gombák károkozása közül a tölgy-
lisztharmat nehezítette meg elsôsorban
fiatalosaink éves hajtásainak befá-
sodását, mintegy 510 ha-on, bár gyak-
ran az idôsebb tölgyesek János-napi
hajtásai is fehéren virítanak.

– Bujáki és süttôi tölgyes-cseres-
gyertyános erdeinkben az araszolólep-
kék hernyói 150 ha-on rágták le a fiatal
leveleket, míg az alföldi, fôleg akácos,
nyaras erdeinkben 450 ha-on garázdál-
kodtak lombrágó rovarok.

– Az alföldi fenyôfiatalosainkban
csak idôszakonként lépnek fel a fenyô-
darázs kártételei. Álhernyói 1994-ben
150 ha-on kopaszították le az erdei-
fenyôk hajtásait.

– Az 1994. évben a gyapjaspille her-
nyói 950 ha-on végeztek részleges tar-
rágást az uzsai cseres-tölgyes állomá-
nyainkban, és ezzel tetemes növedék-
kiesést okoztak.

Szerencsére 1995-ben a gradáció
összeomlott, s így a tervezett védekezés
is elmaradt.

– Az alföldi akácosoknál 1997-tôl
egyre fokozottabb mértékben jelent-
keznek az akác hólyagosmoly és az
akáclevél aknázó aknamunkái. Az el-

múlt 5 évben 1400 ha-ról kaptunk jelen-
tést kisebb-nagyobb mérvû lombozat-
károsításról.

– A cserebogár pajorja 180 ha fiatal
erdôsítésünkben növelte meg pótlási
feladatainkat. 1999-ben a VI. törzs má-
jusi rajzásakor a nyírádi erdôterületein-
ken a nemzôk ellen helikopteres kijut-
tatással SUMI ALFA ULV rovarölô szer-
rel védekeztünk.

– A lovasberényi cser makkvetéses
erdôsítéseink eredményességét az el-
múlt 7 évben mintegy 450 ha-on a po-
cok kártétele csökkentette a felhasznált
jó néhány mázsa Redentin ellenére. Ki-
emelkedô mértékû károsítás 1997. és
1998. évben volt.

– Vadkárt fiatalosainkban 1200 ha-
on észleltünk. Mesterséges erdôsítése-
inket nagyvadas területeinken csaknem
mindenütt csak kerítések védelmében
tudjuk sikeresen felnevelni.

– Az elmúlt évek csapadékszegény,
sôt aszályos idôjárásainak köszönhe-
tôen idôsebb állományban lépett fel
foltosan, csoportosan vagy elszórtan
pusztulás, mely csúcsszáradással, ág-
elhalással, késôbb az egyedek végsô
elhalásával járt. A pusztulás nemcsak
tölgyeseinket, csereseinket érintette,
hanem egyéb lombos állományainkat,
fenyveseket, sôt az akácosokat és
nyárasokat is tönkretette. Ennek kö-
vetkeztében egészségügyi fakiterme-
lésünk a 2000. évben a kitermelt brut-
tó fatérfogat 3%-át tette ki, és mintegy
138 ha-on történt egészségügyi terme-
lés.

– Erdôgazdaságunk az Erdészeti Tu-
dományos Intézettel 1987. óta vizsgálja
a kocsánytalan tölgy idôsebb állomá-
nyok egészségi állapotát. A vizsgálat 6
db állandósított parcellán folyik a
Bujáki és Süttôi Erdészeti Igazgatóság
területén. A már 14 éve megfigyelt adat-
sorból levonható és részben általánosít-
ható tapasztalat szerint a kocsánytalan
tölgyeseink egészségi állapotában ki-
sebb mértékû javulás mutatkozik 1998.
óta. Ennek oka például 2000. évben az
év elején jelentkezô viszonylag bôséges
csapadék kompenzálni tudta a nyári
aszályos idôszakot, továbbá javulás oka
lehet, hogy ismét elmaradtak a lombrá-
gó hernyók és egyéb rovarok károsítá-
sai.

Pálhalmi János

HM Budapesti
Erdôgazdaság Rt.

E r d ô k á r o k
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A Veszprém és Fejér megyében  mint-
egy 47 ha-on (erdôterület 32 230 ha)
gazdálkodó szervezet kezelésében levô
erdôkben az elmúlt évtizedekben a ka-
tonai igénybevételek miatt folyamatos
és jelentôs károkozás történt (a katonai
tevékenység és az ebbôl származó kár-
okozás az évtized második felében
mérséklôdött). Míg ez a kár jól körülha-
tárolhatóan csak a lôterekhez kapcsoló-
dó erdôkben keletkezett, az utóbbi
évek káreseményei az erdôterület egé-
szén elôfordulnak és károsítottak fafajra
és korra tekintet nélkül.

Az abiotikus és biotikus eredetû ká-
rok közül az elmúlt években az elôbbi-
ek által okozott katasztrófák nagyság-
rendileg megelôzték az utóbbiakat.

Jelentôs feladat és többletköltség
árán sikerült csak a részvénytársaság-
nak megakadályozni  a másodlagos
kártételeket.. E munkához a költségfe-
dezetet minimális mérték kivételével
saját forrásból biztosította az rt.

Abiotikus károk
Dôlés- és töréskárok

1992-vel kezdôdôen a részvénytársa-
ság területén hozzávetôlegesen 230 400
bruttó m3 faanyag mentésének kénysze-
rével kellett és kell ma is megbirkóznia.
Sajnos a fenti mennyiségû anyag jelen-
tôs mértékû értékvesztésen felül, ill.
többletköltség felhasználásból adódó
eredménykiesésen és veszteségen felül
az ismétlôdô törések következtében
100 ha-t meghaladó tarvágást kellett, ill.
kell végezni.

A törés és dôléskárok mellett az
utóbbi évek rendkívül száraz idôjárása
katasztrófaméretû tüzeseteket idézett
elô. 2000-ben Veszprém mellett több
mint 40 ha fiatalkorú fenyves semmisült
meg  a tûz miatt. Ezen a területen - szá-
raz, rossz vízgazdálkodású igen sekély
termôrétegû erdôterületek – a leégett
állományok helyreállítása hatalmas
veszteségeket okozott a részvénytársa-
ságnak.

Aszálykár 

Fagykár
Mint ritkán elôforduló abiotikus ká-

rosítást említjük meg, melynek kártéte-
le 1995-ben 108,5 ha-on 1806 eFt, 1999-
ben 3,5 ha-on 315 eFt kárt okozott.

Biotikus károk
A tárgyalt idôszakban a biotikus erede-
tû kár nagysága messze elmaradt az
abiotikus eredetû káresemények mö-
gött.

Gombakárosítás
Az 1960-as

években telepített
EF állományokat
Fomes Annosus
fertôzte, betegítette
meg.

A fertôzés mi-
att évente mint-
egy 4-600 m3 be-
teg, értékcsök-
kent faanyag ki-
termelése és el-
szállítása vált
szükségessé s to-
vábbi károk elke-

rülése, megelôzése és a faanyag men-
tése miatt.a károsodás mértéke   az
utóbbi években lelassult, ennek elle-
nére 1995-ben 4,5, 1997-ben 2,0 ha-
on kellett tarvágást és mesterséges er-
dôfelújítást végezni.

Rovarkár
Jelentôsebb kártétel 1992-ben telepí-

tett fenyvesekben fordult elô 23,3 ha-
on. A Hylobius Abietis kártétele miatt
ilyen nagyságú terület pótlásáról kellett
gondoskodni.

Ismeretlen eredetû elhalásból származó
károk

Az rt. területén a ismeretlen eredetû
tömeges elhalás miatt jelentôs mérté-

kû egészségügyi
termeléseket kel-
lett végezni. A
vizsgált idôszak
(jelentôsebb mér-
tékû pusztulás a
1990- es közepén
jelentkezett) elsô
felében fôként a
T, B, és CS fajokat
érintette, míg az
idôszak második
felében a jelenség
kiterjedt a fenyô-
állományokra is.
Évenkénti mérté-
két a táblázat mu-

tatja:

Erdeink egészségi állapotának
megôrzése az elkövetkezô években
nagyobb anyagi támogatást igényel,
ha kell, szembesítve a társadalmat a
felmerült problémákkal és azzal a tény-
nyel, hogy az elmúlt években a gaz-
dálkodók e katasztrófaelhárításokat
minimális támogatás mellett önerejük-
bôl, eredményük rovására oldották
meg.

Mészáros Gyula
Tóth Attila

Kelemen Csaba

HM Verga Rt.

Év A kár okozója A kár Felújítási
nagysága m3 köt. (ha)

1992 hótörés 18 000 –

1993 széltörés és döntés 6 200 5,6

1995 hótörés 36 000 28,7

1996 hôtörés zúzmara- 
és jégkár 36 700 34,7

1997 zúzmara- és jégkár 23 300 2,8

1998 hótörés 9 600

1999 nyári viharkár
(dôlés és törés) 51 500 40,9

2000 hôtörés zúzmara- és 
jégkár, tûzkár 18 000 43,9

Év Erdôfelújítás Erdôtelepítés Összesen

terület kárérték ter. kárért. ter. kárért.
(ha) (EFt) (ha) (EFt) (ha) (EFt)

1992 245,4 14 465 4,6 207 250,0 14 672

1993 184,6 15 924 9,3 445 193,9 16 369

1994 21,2 2 219 21,2 2 219

1995 22,9 2 219 103,2 8 400 126,1 10 619

1996 2,0 180 2,0 180

1997

1998

1999

2000 146,3 25 471 74,0 10 456 220,3 35 927

2001 57,5 17 950 59,3 15 044 116,8 32 994

Év Bruttó m3

1994 –

1995 480

1996 2240

1997 4239

1998 11 185

1999 3153

2000 7473

2001I.-III.n.év 2319
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A Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. erdeit
2001-ben ért károk közül méreteit te-
kintve – akárcsak a tavalyi évben –
messze kiemelkedik az aszály.

Az E-lapokon rögzített mennyiségi
aszálykár 126,5 ha. 16,1 ha-on az elsô
kivitelt meg kell ismételnünk, 110,4 ha-
on pedig pótlást kell alkalmaznunk;
ezen munkák várható összköltsége
19 694,1 eFt lesz. 

A mennyiségi káron kívül termé-
szetesen növedékkiesésben jelentke-
zô minôségi kár is keletkezett erdôte-
rületünk kb. 80%-án. Ennek mértékét
pontosan számszerûsíteni nem lehet;
durva becslés alapján a kiesô fatérfo-
gatot 50-100 000 m3-re, a kárértéket
ez alapján 200-400 millió Ft-ra tehet-
jük. 

1992 óta a Duna elterelése miatt fo-
lyamatosan sújtja erdeinket a megválto-
zott vízviszonyok hatása mennyiségi és
minôségi értelemben.

Megjegyzendô, hogy 2000-ben ha-
sonló mértékû aszálykárokat szenved-

tünk: a mennyiségi kár akkor 140 ha
(22 millió Ft) volt.

Az aszály után a cserebogárpajor volt
a második számú fô károsító: 2 ha erdô-

sítést meg kell ismételni miatta (290 eFt
költséggel) annak ellenére, hogy 54,3 ha-
on végeztünk vegyszeres védekezést el-
lene 2170 eFt ráfordítással. 

E r d ô k á r o k

Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
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A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rész-
vénytársaság a Duna-Tisza közi ho-
mokhátságon közel 60 000 ha állami tu-
lajdonú erdôt kezel.

Az erdôvel való gazdálkodás mind
szakmailag, mind pedig pénzügyileg
folyamatosan megfelel a tulajdonosi el-
várásoknak.

Az 1996 és 1997 júniusában bekövet-
kezett viharkár miatti széldöntés és tö-
rés óriási károkat okozott az erdôállo-
mányokban.

Az elemi kárral érintett terület nagy-
sága 4390,1 ha volt, amibôl 292,1 ha-on
tarvágást kellett végrehajtani. A kár fel-
számolásához kapcsolódóan több mint
75 000 m3 értékcsökkent faanyagot kel-
lett kitermelni.

Az állékonyságukban meggyöngült
erdôtömbökben az 1997. és 1999. évi
rendkívüli mértékû – ónosesôvel, ill.
esôvel párosuló – havazás ismételten
súlyos károkozásokhoz vezetett.

Az abiotikus károsítást követô biotikus
kár megakadályozása végett 1997-98.
években 3127,3 ha érintett területen
16.370 m3, 2000-2001. években pedig
5867,7 ha érintett területen 99 898 m3 ér-
tékvesztett faanyagot kellett kitermelni.

A természeti károk felszámolása és
az értékvesztett faanyag értékesítése
ezidáig több mint 200 millió forint több-
letköltséget igényelt a részvénytársa-
ságtól.

A károkozás többletköltség kihatása
tovább gyûrûzik.

Az erdôfelújítási feladatok elvégzé-
sének pénzügyi fedezetéül szolgáló le-

csökkent famennyiség árbevétele, ill.
eredménye ezekben az erdôrészletek-
ben csak esetenként fedezi a – mai
költségviszonyok között szerénnyé
zsugorodott – támogatásként elérhetô
összegen felül jelentkezô költséghá-
nyadot.

Sódar Pál
vezérigazgató

E r d ô k á r o k

Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Rt.
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Az 1999 ôszétôl 2000 tavaszáig tartó ár-
víz sokáig emlékezetes marad minden-
ki számára, aki a Tisza mellett él, hiszen
ebben az idôszakban eddig még soha
nem tapasztalt mértékû árhullám vonult
le a Tisza hullámterén. 

A kárfelszámolás, valamint az erdô-
károk megelôzésének fi-
nanszírozásához pályá-
zatot nyújtottunk be az
FVM rendelet alapján ki-
írt pályázati felhívásnak
megfelelôen.

A támogatás mértéke
azonban az 50%-os le-
hetôség alatt maradt
minden esetben. 1999-
ben a költségek 37%-át,
2000-ben 35%-át fedez-
te a pályázati támoga-
tás az árvízkárok eseté-
ben.

2001 tavaszán ismét
rendkívüli árvíz vonult le
a Tiszán. Az árvíz ismét
komoly pusztítást vég-
zett a hullámtéren. Pá-
lyázati igényünk elbírá-
lásának eredményérôl a
mai napig nincs pontos
információnk.

A másik jelentôs és
nagy problémát okozó
természeti csapás az er-
dei- és feketefenyvesein-
ket sújtó nagy tömegû
hó által okozott töréskár.

Hosszabb távon ko-

moly problémát és pénzügyi gondokat
okoz a hótörés.

• Az állományok a törzskiválasztó gyé-
rítés korában kezdenek pusztulni, amikor
még értékes választékot nem adnak, csak
rost- és papírfát, melynek piaci elhelyezé-
se nehéz, nyereségtartalma kevés.

• A töréskárok miatti gyakori felvo-
nulások az egészségügyi termelésekhez
költségesek, és költségesebb maga a fa-
kitermelés és közelítés az összetört állo-
mányban.

•Néhány év múlva a korábbi évek-
ben bekövetkezett folyamatos pusztu-
lás miatt az állományokat végül is jóval
a vágásérettségi kor elôtt kell vég-
használni.

• A véghasználatra kerülô de még fi-
atal, beteg állományok után erdôfenn-
tartási járulékot kell fizetni, annak elle-
nére, hogy a kitermelt fa jelentôs érté-
ket nem képvisel.

• A korai kitermelés miatti növedék-
veszteség igen jelentôs mértékû   és
nagy veszteséget jelent a cégnek is.

• A nagyszámú és összességében
véve igen nagy területet kitevô erdô-
részletekben egy komoly hóesés olyan
kárt okozhat aminek felszámolásával a
társaság saját erôbôl nem tud megbir-
kózni.

Néhány adat az elmúlt három évre
vonatkozóan a különbözô természeti
károk költségeire és azok felszámolásá-
ra kapott támogatásra vonatkozóan. A
2001. évi elnyert támogatásokról még
nincs információnk.

Pásztó Mihály 
termelési és kereskedelmi oszt.vez.

E r d ô k á r o k

NEFAG Rt.

Kár megnevezése Kárfelszámolás Pályázott Megítélt 
önköltsége támogatás támogatás

eFt

1999. év

Árvíz következtében tönkrement 
vízelvezetô rendszer felújítása 15 860,0 7930,0 7930,0

Az árvíz következtébe tönkrement erdei 
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása 1642,0 821,0 821,0

Az árvíz által az erdôterületekben okozott károk 26 892,0 13 446,0 7659,4
Hótörési károk 10 797,6 5398,8 0,0
1999. év összesen: 55 191,6 27 595,8 16 410,4

2000. év

Aszálykár 15 652,1 7826,1 4652,0
Árvíz következtében tönkrement vízelvezetô 
rendszer felújítása 18 650,0 9325,0 5000,0
Hótörési károk 24 258,3 12 129,2 0,0
Az árvíz következtébe tönkrement erdei 
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása 14 800,0 7400,0 3050,0
Az ár- és belvíz által az erdôterületekben okozott károk 36 055,0 18 027,5 16 509,0

2000. év összesen: 10 9415,4 54 707,8 29211

2001. év

Árvíz következtében tönkrement 
vízelvezetô rendszer felújítása 5000,0 2500,0 ?
Az árvíz következtébe tönkrement erdei 
feltáró utak, nyiladékok helyreállítása 17 900,0 8950,0 ?
Az árvíz által az erdôterületekben okozott károk 6088,0 3044,0 ?
Tûzkár (2000. évi kár, de a felszámolás áthúzódása 
miatt csak 2001.-ben lett megpályázva) 15 689,8 7844,9 ?

Gomba- és hótörési kár felszámolás 6090,0 3045,0 ?

2001. év összesen: 50 767,8 25 383,9 ?

A levonuló víz elsöpör talajt, erdôt, mindent, ami az útjába kerül
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I. Árvíz és viharkárok
Az 1999. június 18-án és 1999. június
22-én lehullott 92, illetve 113,5 mm-es
nagy intenzitású csapadék a Pilisi
Parkerdô Rt. területén a Pilismarót,
Dömös, Pilisszentlászló, Visegrád és
Szentendre községhatárokat sújtotta
katasztrófaszerûen, de az rt. teljes
területén okozott különbözô méretû
károkat. A Pilisi tömb ezen területein
mind az erdôállományokban, mind a
különbözô erdészeti létesítményekben,
valamint egyéb vagyontárgyakban
keletkeztek káraink.

Az 1999. június 22-i 114 mm-es, nagy
intenzitású és mennyiségû csapadék
által okozott károkat követôen a Pilisi
Parkerdô Rt. területét az elmúlt idôszak-
ban két alkalommal 1999. augusztus 15-
én és 2000. április 5-én sújtotta hasonló
hatású csapadék által okozott káre-
semény. Az 1999. augusztus 15-én
lehullott 84 mm, valamint a 2000. április
5-én lehullott 53 mm csapadék intenzi-
tása 1,7-1,8-szorosa volt az 1999. júniusi
csapadéknak.

Országosan ismert kirándulóhelyek
(Rám-szakadék, Dobogókô térsége,
Holdvilágárok) váltak megközelíthe-
tetlenné, illetve járhatatlanná. Az 1999.

június 22-i felhôszakadás miatt a
Dömös, Szôkeforrás-völgyi vízfolyás
elmosta a völgyi hidakat, megközelít-
hetetlenné téve (a Tûzoltóság számára
is) a völgyben lévô cserkésztábort. A
táborban lévô gyerekeket csak nagy
kerülôvel a hegyeken keresztül gyalo-
gosan, illetve terepjárókkal tudtuk
kimenekíteni.

Nemcsak a Pilis hegységben levô
területek károsodtak, de a károk
mértéke itt volt a  legnagyobb. A sík
vidéki jellegû Ráckevei Erdészetünk
területén a nemesnyár-állományokban
keletkezett több ezer m3-es dôlés és
töréskár a talaj átázása és az azt követô
viharos erejû szél együttes hatására.

A káresemények gyakorlatilag a
Parkerdô Rt. teljes gazdálkodási
keresztmetszetét érintették – súlyozot-
tan a fent említett térségben – az erdôál-
lományt, az erdôtelepítéseket, a gerinc-
és alsóbbrendû úthálózatot, a fafeldol-
gozást, a vadászatot (vadföldek,
vadászházak), a turisztikai, közjóléti
létesítményeket, berendezéseket (turis-
tautak, pihenôhelyek, táborok).

II. Jégkár
2001. január 24-én, 25-én és 26-án
bekövetkezett ónos esôs és hideg
idôjárás miatt, a Pilisi Parkerdô Rt.
kezelésében lévô erdôterületeken, a fák
ágaira fagyott jég jelentôs kárt okozott.
A károk kisebb része ténylegesen a faál-
lományokban keletkezett értékvesztés,

nagyobb részük viszont a vonalas
létesítményeknél okozott kár, mely
azokat használhatatlanná tette, illetve
életveszélyes helyzeteket idézett elô.

Ezzel kapcsolatban felmerülô költ-
ségeink igen tetemesek. Leginkább a
közjóléti tevékenységgel érintett
erdészeteinknél jelentkeztek, bár a napi
munkák elvégzésének szükségessége
mindenütt megkövetelte az utak
megtisztítását.

III. Aszálykár
A Társaságot a vizsgált idôszakban,
2000-ben és 2001-ben is sújtotta a
csapadékhiány miatt kialakult aszály-
kár. 

2000-ben az összefüggôen
csapadékmentes napok száma mintegy
a 150 nap volt.

E rendkívüli szárazság következmé-
nye a minden eddigi mértéket meghala-
dó aszálykár. Az erdôsítésekben jelen-
tôs, összefüggô aszálykárok keletkez-
tek, melyek újbóli erdôsítése jelentôs
többletköltséget jelentettek. A folya-
matban lévôk növekménye is elmaradt
az elvárttól, sôt sikeresség-csökkenés is
elôfordult.

A Pilisi Parkerdô Rt.-t a vizsgált idô-
szakban ért 1 047 827,- eFt összegû kár
kompenzálására 

1999-ben  250 000 eFt 
2000-ben    12 209 eFt
2001-ben   még nem ismert
összeget kapott.

E r d ô k á r o k

Pilisi Parkerdô Rt.

I. Rendkívüli hó-  II. Árvíz-belvíz III. Viharkárok IV. Tûzkárok V. Aszálykárok VI. Egyéb Károk  
és jégviszonyok miatti károk természeti összesen
miatti károk (E Ft) (E Ft) (E Ft) károk (ha, eFt)

84 500 916 140 0 0 47 187 0 1 047 827
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A SEFAG Rt. kezelésében lévô erdôállo-
mányokban az utóbbi 5 évben keletke-
zett károkat az alábbi táblázat foglalja
össze. 

Jelentôs károkat okozott a több íz-
ben leesett nagy tömegû nedves hó és
ónos esô. Általában a 20-40 év közötti
erdeifenyô-állományokat semmisítette,
illetve viselte meg a hótörés. Másodla-
gos kárként jelentkezett, hogy a hónyo-
más következtében meggyengült tartó-
gyökérzetû fákat a szél – csoportosan
vagy szórtan – kidöntötte. 

Az utóbbi években a lefolyástalan,
mély fekvésû területeken a gyérítési ko-
rú égeres állományok kiszáradása okoz
problémát. Sajnos szükségessé vált a ki-

pusztult állományok letermelése és a
területek felújítása. 

Az E-lapon kimutatott termesztési
károk is jelentôs mértéket érnek el. Ki-
emelkedô a 2000. évi aszálykár, vala-
mint a rovarkárok közül a cserebogár-
pajor károsítása. 

Az abiotikus és biotikus károsítások a
tartamos erdôgazdálkodást veszélyezte-
tik, mert a károk többnyire ugyan- azokat
a (fiatal) állományokat érintik. A keletke-
zett károkat jelentôs többletköltséggel
ugyan, de önerôbôl fel tudja számolni
részvénytársaságunk. A kárfelszámolás
gazdálkodásunkra, eredménytervünk tel-
jesítésére gyakorolt negatív hatása a károk
nagyságrendjébôl adódóan egyértelmû. 

A károk felszámolásából adódó
veszteségek csökkentésére csak rész-

ben, 10-50% közötti mértékben álltak
rendelkezésünkre pályázati források az
elmúlt években. 

E r d ô k á r o k

Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.

fatömeg

red.terület /
kitermelt

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

ha / bruttó m3 eFt haha eFteFt ha eFt ha eFt

AszályHótörés, széldöntés Belvíz RovarTûz

28,4 11,8 2,1 80,3 36,7

54 420 2,3

162,5 12,7 0,4 39,1 27,1

62 468 1,0

62,0 4,4 3,2 33,4 21,1

14 649

29,8 18,3 5,7 36,1

3 776

12,2 15,7 5,1 364,1 21,9

20 626 1,0

1996 757030 257

1999

13 6822000

368630 0941997

590422 450

1835

1104

972

10 452

5704

6292

3836

79 2426128

3246

1998

105

70

150

447

541

5864

374

2348

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

mennyiségi /
minõségi
területe

tényleges
kárérték

ha eFt ha eFt ha eFt ha eFt

50,4 10,1 219,8

71,8 30,6 104,7

27,2 17,7 286,7

316,3 1,1 318,4

1,6 5,1 130,8

28,7 28,7

1,5 0,3 91,7

75 1,5 76,8

4,1 423,1

1,9 2,9

Egyéb kár Összesen

57 0991503

Gomba

2052

680

225

519

350

70

2092

Rágcsáló

7560

1997

1996

325

43 857

34 342

16 743

105 6882000

1999

1998

Természeti erdôkárok, SEFAG Rt.
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A 2000. évi országosan rendkívül száraz
év után senki nem gondolt arra, hogy a
következô év is hasonló lesz. Sajnos
Nyugat-Dunántúlon, így Vas megyében
is, 2001-ben az aszály még az elôzô évi-
nél is nagyobb volt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
Szombathelyi Mérôállomásának adatai
szerint 2001. elsô félévében mindössze
153 mm esô hullott. 

A csapadék havi eloszlása:
január 23 mm
február 3 mm
március 47 mm
április 35 mm
május 18 mm
június 27 mm
A csapadékhiány a fiatal, folyamatos

erdôsítéseket és a sekély gyökerû lucfe-
nyô állományokat viselte meg legjob-
ban.

A folyamatos erdôsítésekben bekö-
vetkezett aszálykár két részbôl tevôdik
össze. (Nem számolva itt a csapadékhi-
ányból adódó növedékkieséssel a

gyengültségi állapot okozta nehezen
forintosítható kárral.)

Az egyik könnyen számszerûsíthetô
kár az aszály következtében 70 % alatt
maradt eredményességû elsô kivitelek
kiesô normatív támogatása.

A 37 ha nem elszámolható elsô kivi-
tel miatt a részvénytársaság árbevétel
kiesése közel 4 millió forint.

A másik ennél jóval nagyobb tétel a
mûszaki átvételek alapján a folyamatos
erdôsítésekben bekövetkezett 108 ha
aszálykár felszámolása, a hiányos er-
dôsítések bepótlása, mely 21,6 millió
forint többletköltséget igényel.

Más jellegû a kár a sekély gyökerû
lucfenyô állományokban,. A szélsôsége-
sen száraz, aszályos idôjárás hatására a
fák ellenálló képessége (gyantatermelé-
se) minimálisra csökkent és ennek kö-
vetkezményeként erôs szúkár lépett fel. 

A Szombathelyi Erdészeti Rt. által ke-
zelt erdôállományokban a 90-es évek
végére a lúcfenyveseket sújtó szúkáro-
sítás mérséklôdött. E téren az rt. „utolér-
te magát”, a fertôzött gócokat kitermel-
te, felújította.

Az enyhe 2000-2001-es tél, majd az
ezt követô, a nyugati országrészt sújtó

száraz, meleg, csapadéktalan 2001-es ta-
vasz és nyár a fenyôállományok legyen-
gülését idézte elô és másodlagos károsí-
tóként elôsegítette a betûzô szú károsí-
tás felerôsödését, mely zömében a 30-60
éves erdôrészletekben jelentkezett. 

A 2001-es évben 580,1 ha (teljes)terü-
leten volt szúfertôzés, 12,1 ha-on tarvá-
gást kellett alkalmazni, az rt. összesen
5200 m3 károsított faanyagot termelt ki
ill. fog kitermelni, melynek kárértéke az
elvégzett és folyamatban lévô kárérték-
számítás alapján 4500-5000 eFt. 

E r d ô k á r o k

Szombathelyi Erdészeti Rt.
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A Zalaerdô Rt. kezelésében lévô erdôk-
ben, elsôsorban erdôsítésekben, az el-
múlt években és idén is jelentôs mérté-
kû, a gazdálkodás pénzügyi eredményét
rontó, természeti károk keletkeztek.

A mellékelt kimutatásban az 1999-
2001. években keletkezett károk terüle-

ti adatait, a kárfelszámolás költségeit és
a kapott támogatások összegét szere-
peltetjük. A kimutatás 2001. évre vonat-
kozóan még nem teljes, részben az er-
dôsítések mûszaki átvételi adatainak
összesítése hiányában, részben a lucfe-
nyô fiatalosokban jelentkezô szúkárok
vonatkozásában, amelynek részletes
felmérése folyamatban van.

A kimutatásban szereplô erdôká-
rokról fényképekkel nem rendelke-
zünk. Megküldjük viszont az 1996. évi
nyári viharkár szemléletes fotóját,
amely véghasználati bükkállomány-
ban következett be 15 ha területen.

Feiszt Ottó 
vezérigazgató

E r d ô k á r o k

Zalaerdô Rt.

Kimutatás természeti károkról 1999–2001.

Év Keletkezett károk ha-ban Kárfelszámolás Kapott

Vízkár Tûzkár Aszálykár Szúkár Egyéb kár
közvetlen költsége támogatás

e Ft e Ft

1999 8 8 3 1 6 7720 1058

2000 0 3 185 0 5 52 736 14 236

2001 0 6 104 6 nem ismert 34 776 nem ismert

Megjegyzés: 2001. évi egyéb kár még nem ismert.
15-40 év közötti lucfenyô-állományokban jelentôs szúkár várható, felmérés folyamatban.
Az erdôvédelmi jelzôlapok jelentései szerint 137 ha-on lépett fel szúkár, amelybôl
125 ha-on 5% alatti, míg 12 ha-on 5% feletti a pusztuló törzsek aránya.
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Az „Erdészeti Lapok” egyik füzetében egy
tisztelt szaktárs természethiven ecsetelé a
bácskai nagymérvü falopásokat, s ezzel
kifejleszté régi vágyamat, azok elháritását
czélzó néhány eszme töredéket e lapokban
közzé tenni.

Bekezdésül szükségesnek vélem a t. ol-
vasó közönséget a falopások forrására fi-
gyelmeztetni, hogy igy megösmervén a baj
keletkeztét, a kellô óvszerekrôl is ehez
mérten gondoskodhassunk.

Sajnálkozva tapasztalta mindenikünk,
kinek hivatása a nép között gyakran meg-
fordulni, s kedve van léte mozzanatait ész-
lelni, hogy az utolsó két évtizedben a nép
morális értéke nagyon csökkent; nagyobbo-
dott a pauperismus, sülyedt a tulajdon tisz-
teletben tartásának magasztos érzülete, s
legegyszerübb volt e kórjelenség elsô roha-
mait a legelterjedtebb birtokból – az erdô-
bôl való csenéssel csillapitvani, e csenés-
bôl lopás, s ebbôl elvégre – logikai lánczo-
latban – az erôszakos nyilt elsajátitás kö-
vetkezett. Ha akad mindjárt eleve jó orvos,
ki hatalmas érvágással segit a lázas roha-
mon; ha találkozik közeg, mint ezt törvé-
nyeink kivánják – mely kezdetben a lopó-
kat erélylyel fenyiti meg; ha jelentkezik ha-
tóság, mely az elsajátitókat vas szigorral te-
reli a rendes utra: – ugy hiszem erdeink fa-
anyag készletei ily vandal kezektôl meg
lesznek kimélve. Ez azonban meg nem tör-
tént, a nélkül hogy, mint elleneink közül
sokan állitani szeretik – az erdôkezelô és
védszemélyzetet okozni lehetne. Meg van-
nak tömeges hivatalos beadványai, meg
vannak panaszai, meg vannak a hirlapok-
ban feljajdulásai, sôt nem hiányzanak
bizonyitékok, a habár nem is egészen jo-
gos, de kényszerü erôszakos fellépésekrôl
is; elég adat a védelemre, és az ernyedetlen
buzgalom, becsületesség s ügyszeretet fé-
nyes bebizonyitására.

Evvel azonban nincs segítve a bajon, s
minthogy a morál utján a kedélyekre hatni,
karhatalommal a pusztitással sikra szálni
erônk s ugyhiszem hatáskörünkön is
túlfekszik, – mit cselekedjünk?

Szerintem csak egy okszerü módja le-
hetne a falopások elháritásának, és ennek
kivitele tôlünk függ.

A falopók zömét ugyanis az elszegénye-
dett, sok gyermekkel biró, földmivelôk és
munkások selejtje képezi, kiknek a hideg
dermesztô kinja csak azért is jobban fáj,
mert elkeseredett lelkükben a nyomor és
véginség családjuk szenvedéseit még bor-
zasztóbbá fokozza, kedély állapotukat pe-
dig daczossá, és minden emberi intézményt
megvetôvé teszi: ezek a pusztitó falopók.

Hogyan háritsuk el szenvedéseiket, mikép
szeliditsük elvadult érzelmeiket mi szerény
erdôszök, kik ügyel bajjal vergôdünk át sa-
ját bajainkon, ime megmondom...

Van erdeinkben kóraszatag, vigályi-
tandó bokrozat, alj és egyéb csekélyebb
faanyag. Törekedjünk ebbôl a tüzelô
anyagot oly olcsó áron kiállitani, hogy az-
zal a legszegényeb is elláthassa magát;
adjunk a földhöz tapadt tolvajnak, ha ja-
vitni akarjuk életkedvet, megelégedést és
bizalmat gerjesztô hévanyagot, adjunk
pedig ha mindjárt némi áldozatokkal is,
mert mint látjuk erôvel veszi el tôlünk
morális befolyásunk és tekintélyünk ro-
vására; adjunk a falopónak erdei munkát,
s elejét vesszük a rosznak eredetében;

mert ha a falopó fával, és kenyere meg-
szerzésére erdei munkával elláttatik, s az
erdôszben élte fentartásának s biztos ke-
resetének lényeges segédeszközét be-
csülendi: nem hiszem hogy erkölcsi érze-
te, s a tulajdonjog szentségének elismeré-
se részleg föl ne ébredjen benne, s ez ál-
tal az erdôlopások, legalább nagy részben
el ne háritathassanak.

Kerülnek e tárgy körül majd még jobb
eszmék is szönyegre, én ez eszme töredéket
csak azért véltem közlendônek, mert meg-
gyôzôdtem: hogy egyelôre az erdôlopások
elháritásának egyedüli módja csak ama ré-
gi mondatban fekszik: „segits magadon és
segitve lesz rajtad.” – Palánkán 1868-ik év
november havában

Geisinger József,
magyar kir. erdôgondnok
(EL., 1869, 74–75. oldal)

AAzz  eerrddôôkkáárrookk  eellhháárriittáássaa

Az 1000 éves magyar keresztény állam
alapításának tiszteletére Perenye (Vas
m.) község lakossága tölgyfát ültetett,
melyet a Szombathelyi Erdészeti Rt.
ajándékozott a falunak.

A millenniumi ünnepségek zárása-
ként a helység lakossága táblával jelölte
meg a templom elôtti téren álló, a most
még csak suháng méretû fácskát.

A táblát a perenyei születésû Bujtás
László lébényi tanár alkotta. A terrakot-
ta alkotást két faragott oszlop tartja, me-
lyek motívumai az égre, a földre és a
magyarságra utalnak.

A kerámialap két szélén az ország és

a község címere látható. A két címer kö-
zött a következô szöveg olvasható:
„A magyar keresztény állam alapítá-

sának millenniumára emlékezve ültette
e fát Perenye község lakossága 1999.
szeptember 25-én.”

Az emlékmûvet, amely már egyik dí-
sze a községnek, Básthy Tamás ország-
gyûlési képviselô, Kôszeg város polgár-
mestere augusztus 18-án avatta fel.

Az emléktáblával megjelölt fácska fá-
vá terebélyesedve évszázadokig hirdeti
Perenye község lakosságának hûségét a
magyarsághoz, a kereszténységhez.

Schalkház Lipót

Tábla a tölgyfánál

A Perenyén felavatott emléktábla



Fôtitkárunk Glattfelder Béla politikai ál-
lamtitkárral (Gazdasági Minisztérium)
folytatott megbeszélése során lehetôsé-
get kaptunk volt székházunk belsô helyi-
ségeinek tüzetesebb megtekintésére.

Az államtitkár úr vendégeként a láto-
gatásra augusztus 7-én délelôtt került sor,
amikor is a fôtitkár úr Riedl Gyula könyv-
tárunk vezetôje kíséretében – aki 1940-
ben és 1948-ban is teljes pompájában lát-
hatta az épületet – megtekintette és be-
járta volt székházunk néhány helyiségét.
Így a nagytermen kívül (120 fôs közgyû-
lési terem), ahol ez idôben éppen állam-
titkári értekezlet volt, megismerhették az
elnöki, a titkári, a könyvtári, irodai, pénz-
tárnoki szobákat, az irattár helyiségeit.
Betekintést nyertek a földszinti, az elsô
emeleti volt lakások néhányába és a har-

madik emeleti volt vendégszobákba,
amelyek ma mindegyike irodahelyiség.
Emiatt székházunk belsô tere sajnálattal
az idôk folyamán átalakításra, átépítésre
kényszerült, a felújítás látogatásunk ide-
jén is gôzerôvel folyt.

Ugyanakkor a szépen és ízlésesen tar-
tott helyiségek látása feletti öröm és az
Erdészeti Lapok korabeli leírásaiból szár-
mazó ismeretek felidézték nagyjaink em-
lékét, láttuk Bedô Albert, gróf Tisza La-
jos, illetôleg báró Waldbott Kelemen, Bí-
ró Zoltán, Mihályi Zoltán, Tasnády Gyu-
la, Fodor Vince szobáit, felidézhettük az
Európában páratlan, 1756 db-ból álló –
1941–1951 között széthordott – agancs-
gyûjteményt a helyiségek falán, folyosó-
kon, azon gyûjteményt, amelyet I. Ferenc
József 1888. június 20-án másfélórás

Székházunkban tett látoga-
tása alkalmával megcso-
dált, s amiben gyönyörkö-
dött. Megidéztük a folyosó
hat táblafalát, amelyeken
az erdôgazdálkodás gya-
korlati használatában lévô
valamennyi szerszám és
eszköz gyûjteménye volt
látható. (Bemutattuk az
1900. évi Párizsi Világkiállí-
táson.) Jólesôen tölthet-
tünk néhány percet Bedô
Albert és báró Waldbott
Kelemen szobájában azzal
az emlékezéssel, hogy
1986-ban egyesületünk
120 éves jubileuma alkal-
mával a székház külsô
homlokzatán elhelyezett
emléktábla avatása után
Bedô Albert volt irodájá-
ban tartotta egyesületünk
elnöksége ünnepi ülését.

Öröm és meghatódottság járta át lel-
künk, emlékezés egyesületünk tekinté-
lyére, erejére, küzdelmeire, kudarcaira és
eredményeire. Éreztük múltunk paran-
csát és nagy bátorítást jövônkre.

Otthon éreztük magunkat. Látogatá-
sunkkor, érzelmeink feltörését különös
hálával köszönhetjük Praznovszky Gyu-
lának, a G. M. Protokoll Osztály fôtaná-
csosának, aki átérzett szeretettel, megér-
téssel, rendkívül szívélyes közvetlenség-
gel vezetett szobáról szobára, s mutatta
be az épületet. Arra is volt türelme, hogy
bemutatta az összeépített Szemere utcai
volt kamara impozáns, remek lépcsôhá-
zát, az üléstermet és a miniszteri reziden-
ciát. Fogadja ezúton is ismételt ôszinte
köszönetünket, és kérjük, adja át azon
kedves munkatársnôknek is, akik szívé-
lyesen tûrték megjelenésünket.

Riedl Gyula
Fotó: Ormos Balázs
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Székházunkban jártunk

A Dános Kft. ajánlata
A fiatal ültetvények nyúlrágás elleni védelmére

FACSEMETEVÉDÔ RÁCS
– egy mozdulattal a fa törzsére illeszthetô és

eltávolítható
– a fa növekedését követi
– biztosítja a fatörzs szellôzését
– a növényvédelmet nem akadályozza
– a csemeték nagyságától függôen három méret-

ben készül, 55, 80, ill. 110 cm magasság

2730 Albertirsa, Baross út 85/II.,

tel./fax: (53) 370-206, 370-852

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a BEFAG Rt. székhe-
lyének áthelyezését követôen a Veszprém Megyei Bíróság
mint Cégbíróság a tulajdonos által kért változásokat 2001.
szeptember 27-i hatállyal bejegyezte.
új neve: Bakonyi Erdészeti és Faipari

Részvénytársaság
Székhelye: 8500 Pápa, Jókai u. 46.
Adószáma: 11345161-2-19
Statisztikai számjele: 11345161-0201-114-19
Elérhetôségeink:
Telefon: 89/513-100
Fax: 89/513-120
Titkárság, telefon: 89/513-136
Titkárság, fax: 89/513-137
E-mail: befag@befag.hu

Matyasovszky Albert
vezérigazgató
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Az Erdészeti Információs Központ és a
WWF Magyarország rendhagyó fotópá-
lyázatot hirdet. Nem friss felvételeket, ha-
nem 1900 és 1980 között készült képeket
várunk. A pályázat témája: Budapest és a
természet. Bizonyára sok családi album-
ban lapul olyan kép, amely azon túl, hogy
megható családi emlék, Budapest erdei-
rôl, parkjairól, forrásairól, patakjairól is
mesél. A pályázat kiírói különösen olyan
képeket várnak, amelyek a maitól lénye-
gesen eltérô természeti képet rögzítenek:

Nagymama és Nagyapa nagy társa-
ság szélén áll a Normafánál, huszon-
évesen, két héttel megismerkedésük
után. Géza bácsi a pesti Duna-strandon

daliásan mosolyog. Anya és Csöpi néni
a Kis-sváb-hegyi Alma-réten szánkózik
1961-ben.

A képeket személyesen vagy postán
a következô címre várjuk:

WWF Magyarország, 1124 Budapest,
Németvölgyi út 78/B.

Határidô: 2001. december 15.
Kérjük, hogy nevét, címét és telefon-

számát, továbbá a felvétel készítésének
helyét és idôpontját a lehetô legponto-
sabban adja meg. A fényképeket nagy
gonddal kezeljük, és másolás (szken-
nelés) után január 15-ig visszaadjuk.

Az erdész, fotómûvész és természet-
védô tagokból álló zsûri döntése alap-

ján az elsô három helyezett kétnapos
kétfôs kirándulást nyer a WWF tiszai
hód-visszatelepítési programjának
helyszínére. A további helyezetteket ér-
tékes várostörténeti és természetvédel-
mi könyvekkel díjazzuk.

A legjobb képekbôl 2002. január vé-
gén kiállítás nyílik az Erdészeti Informá-
ciós Központ épületében (Budapest, II.
Budakeszi út 91.).

További információ: Gadó György
Pál, WWF Magyarország, Tel.: 214-
5554/107, e-mail: gyorgy.gado@wwf.hu

Túri Zoltán, Erdészeti Információs
Központ, Tel.: 06-1-391-0554, e-mail:
turi.z@bp-erdeszet.hu

Fényképalbum-kutató pályázat a régi
Budapest természeti értékeirôl

A Millenniumi Vadászati Bizottság egy ki-
vételesen szép és értékes emlékalbum-
mal lepte meg a vadász-erdész-termé-
szetvédô szakközönséget augusztus vé-
gén, amikor is könyv alakban megjelen-
tette a Keszthelyi Jenô intarziamûvész (és
vadász) által készített intarziaportré-soro-
zatot, a „vadászok pantheonját”.

Több évi kemény munkával született
meg ez az egyedülálló gyûjtemény,
amely a XX. század jeles vadász vagy a
vadászattal, vadgazdálkodással kapcso-
latban álló személyiségek életnagyságú
portréit foglalja magában. Az érdeklôdô
közönség személyesen is találkozhatott
már e páratlan gyûjteménnyel Tatán, Bu-
dapesten a Vajdahunyad várban vagy
Sárospatakon. A kiállításokon szerzett él-
ményt szinte maradéktalanul nyújtja az
album is, amely elsôsorban Sári Zoltán
kiváló fotóreprodukcióinak és a Kódex
Nyomda Kft. (Pécs) remek nyomdai
munkájának köszönhetô.

A kiállításokon és az albumban a port-
rékat rövid életrajzok kísérik. Ez a tény je-
lentôsen növeli a könyv értékét, hiszen
ilyen formában akár forrásmunkának is te-
kinthetô. A száz életrajz huszonnégy szer-
zô írása, de ki kell emelnünk dr. Czvalinga
István orvos, vadászattörténész-bibliográ-
fus munkáját, aki az életrajzok kétharma-
dát állította össze. Dr. Bod Lajosnak az elô-
készítésben kifejtett munkáját és Keszthelyi
Jenô életrajzát, a 101. portrét is meg kell
említenünk Békés Sándor gondos szer-
kesztôi ténykedése mellett.

Az 57 éves mûvész, Keszthelyi Jenô fa-
ipari mérnökként Sopronban végzett. Így
vall munkájáról: „Szakmám szereteténél
fogva a fát a legnemesebb anyagnak tar-
tom. Neves elôdök nyomán ezért válasz-
tottam iparmûvészeti nyersanyagnak,
grafikai kompozícióim hordozójának.” A
„vadász-pantheon”-ról pedig így nyilat-
kozott 2000 nyarán: „Három évvel ezelôtt
elhatároztam, hogy megörökítem a vadá-
szattudomány húszadik században élt je-
les személyiségeinek arcmását a Millenni-
umra, tiszteletadás, méltó megemlékezés
gyanánt. Százhúsz portrét készítettem el
eddig példaképeinkrôl, akik sajnos már
nincsenek közöttünk, ötvennégy arcké-
pet pedig vadász kortársaimról, barátaim-
ról. Kilencezer munkaórát dolgoztam
ezen a gyûjteményen eddig...”

Gondoljon bele, kedves Olvasó és
Szemlélô! Egy arckép több, mint ötven
órai munkát jelent. 30–180 falemezkét
kell úgy kivágni, összeilleszteni, hogy az
arckép végül életre keljen, és ezek a
portrék egytôl-egyig élnek! És milyen
alázattal beszél a mûvész errôl a szellemi
és fizikai erôfeszítésrôl: „Kivételes sze-
rencse, hogy ötven órát négyszemközt
lehetek ezekkel az emberekkel.”

Nekünk, az albumot forgatóknak is
kivételes élményben lehet részünk, ezért
jó szívvel ajánlom minden érdeklôdô fi-
gyelmébe a mindössze 1000 példányban
megjelent remekmûvet.

Békés Sándor szerkesztôvel én is val-
lom, hogy „Ez az album mindenképpen

eléri majd a célját. Mert az nem több és
nem kevesebb, mint annak tudatosítása,
hogy nem általunk kezdôdtek a dolgok.
Jeles és kiváló elôdeink voltak. És miköz-
ben rájuk emlékezünk, talán az is
eszünkbe jut majd, hogy a holnapiak szá-
mára mi leszünk a múlt...”

Ahhoz, hogy ezt a szép albumot a
kezünkbe vehessük, pénz kellett, sok
pénz. A Millenniumi Vadászati Bizott-
ság felhívására 71 támogató – köztük 17
magánszemély – járult hozzá a kiadás
költségeihez, hitet téve egyúttal a vadá-
szati kultúra ápolása mellett. A Millen-
niumi Vadászati Bizottság és annak el-
nöke, Tollner György büszke lehet két
éven át tartó tevékenységére, hiszen
mûködésüket sok jelentôs esemény
mellett ezen album megjelentetése is
fémjelzi.

Dr. Szikra Dezsô

Száz év, száz vadász
Arcok a magyar vadászat XX. századi történetébôl

Kata-dal
Kiti-Kati, Katika:
November, romantika.

Kati, Kitti, Katika:
Fényes karácsony titka.

Kati, Katika, Kitti:
Harmatcsepp gyöngy ékíti.

Kitti, Katika, Kati:
A szél táncba pörgeti.

Apatóczky István
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A sorozat harmadik kiadványa (magán-
erdô-gazdálkodók részére) az erdôtele-
pítésrôl és hasznosításról megjelent az
Országos Erdészeti Egyesület kiadásá-
ban. (Összeállította: Ormos Balázs.) A
kis füzetecskét tizenhat szakember írta
a téma legfontosabb folyamatainak tö-

mör összefoglalóival. A magánerdô-
gazdálkodó átolvasva az egyes fejezete-
ket eligazítást kap arra, hogy meglévô
vagy leendô erdejében mivel kell szá-
molnia a gazdálkodás során. A füzet
megrendelhetô az Országos Erdészeti
Egyesületnél.

Megjelent az új Útmutató

Az AP International Finance Corporation
Magyarországon elsôként jelenteti meg
az AP International Zöld Oldalak • Green
Pages 2001/2002 telefonkönyvet. A Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium támogatásá-
val kiadott szaknévsor több, mint 5000
környezet- és természetvédelemmel fog-

lalkozó hazai hatóság,
helyi és országos intéz-
mény, non-profit szer-
vezet, környezetvédel-
mi terméket gyártó, for-
galmazó, illetve szolgál-
tatást nyújtó gazdálkodó
szervezet fontosabb

adatait közli.
AP International Zöld Oldalak •

Green Pages
AP International Magyarország Kft.
1072 Budapest, Nagydiófa u. 10–12.
Telefon: 327-7380, Fax: 327-7381
E-mail: apifc@mail.datanet.hu

Az erdészek címhasználatának kérdése
már régóta a szakmai köztudatban pis-
lákol megoldatlanul és lezáratlanul.
Megemlítem, hogy az OEE 1987. évi
siófoki vándor-, illetve közgyûlésén el-
hangzott felszólalásomban – többek
között – az erdészek címhasználatának
rendezését sürgettem. (Az Erdô, 1987.
12. szám, 539. oldal.) Eredménytelenül.
A témával kapcsolatosan a pislákoló
láng élesztéseként – a múlt esztendô-
ben – javaslatot készítettem, és azt mér-
legelés és támogatás céljából megküld-
tem az OEE Elnökségének. Javaslatom
lényege nem más, mint az erdészek tár-
sadalmi megbecsülésének erôsítése,
nem kevésbé erdészmúltunk iránti tisz-
teletem.

Javaslatom vázlatos summázata:
Egyrészt a kimagasló szakmai és

egyesületi munka elismerésére a „fôer-
dész” cím adományozása a középfokú
(erdésztechnikus) végzettségûeknek,
„erdôtanácsos”, illetve „fôerdôtanácsos”
cím adományozása felsôfokú (erdômér-
nök) végzettségûeknek, anyagi vonzat
nélkül.

Másrészt az ország elsô erdésze – az
erdészet vezetôje – használhassa az

„országos fôerdômester” kitüntetô cí-
met. Alapkövetelmény: erdômérnök
végzettség.

Az erdészet más vezetô beosztású
szakemberei használhassák az „erdô-
mester” címet.

Az OEE Elnöksége a 11/2000. (októ-
ber 24.) számú határozatában (Erdésze-
ti Lapok, 2000. novemberi szám, 352.
oldal) kimondta, hogy új szakmai cí-
mek adományozása nem tartozik az
Egyesület hatáskörébe. A javaslatot az
illetékes tárcához javasolta benyújtani.

A címekre vonatkozó javaslatomat –
elfogadva az OEE ajánlását – 2000. év
december havában megküldtem az
FVM Erdészeti Hivatal elnökének. Elô-
terjesztésemhez mellékeltem – tájékoz-
tatás céljából – az OEE Elnökségének
küldött javaslatomat. 

Dr. Csötönyi József
P. S.
Az Erdészeti Lapok tisztelt Olvasói a

témával kapcsolatosan netán véle-
ményt nyilvánítanának, úgy szíves fi-
gyelmükbe ajánlom klasszikus erdôtör-
vényünk, az erdôrôl és a természetvé-
delemrôl szóló 1935. évi IV. tc. 58. §-
ában foglaltakat.

AP International Zöld Oldalak

A címhasználatról
Ajánlás eszmecserére, vagy pedig az egészet felejtsük el

Reményik Sándor,
aki erdészköltô is
volt (1890–1941)
Költészet? Vers? Líra? – Megmosolyogni
való fogalmak. A vers ma korszerûtlen.
Nem kifizetôdô. Verset írni: szinte szé-
gyen. Verset olvasni: „kékharisnyaság“,
szentimentális szépelgés. A versek sze-
retete nem hízlal. Ettôl nem lesz ol-
csóbb a kenyér és a benzin vagy vasta-
gabb a pénztárcánk. A versek nem ad-
nak eligazítást a mindennapi élet ke-
mény elvárásai között. Nem tud velük
mit kezdeni a piacgazdaság.

A vers nem filozófia, nem tudomány,
nem fegyver, nem törvény, csupán egy
ember lírai kitárulkozása. A szó mûvé-
szete. Semmi több.

Semmi több?! – Itt azért álljunk meg
egy percre! A vers olykor világokat
változtatott már meg. Gondoljunk csak
a Marseillaise-re vagy Petôfink „Nem-
zeti dal”-ára. Börtönlakók, hadifog-
lyok, Don partján harcolt s még élô
öreg katonák a megmondhatói: hány
és hány embert mentett meg a teljes
testi-lelki összeomlástól, öngyilkos-
ságtól, megôrüléstôl egyetlen vers
vagy annak akárcsak néhány sora. De
eltekintve e szélsôséges élethelyzetek-
tôl, mindig szükségünk volt, van és
lesz a szív hangjaira, az összefoglaló
bölcsességre, az értelem keresésére,
hiszen elsôsorban emberek, s csak má-
sodsorban szakemberek vagyunk. A
költészet ezért nem vállalkozás, nem
befektetés. A vers: legmélyebb ember-
ségünk. Soha ne legyen olyan kor,
amely csak üzletet néz, csupán a ha-
szon az egyedüli mozgatója!

A fenti gondolatok elôrebocsátásával
szeretném néhány szóval és verssel be-
mutatni Reményik Sándort, ezt a nem
vagy alig ismert erdészköltôt is. Erre
egyébként kitûnô alkalom halála 60
éves fordulója.

Élete külsô kerete egyszerû. Született
Kolozsvárott 1890. augusztus 30-án,
meghalt ugyanitt 1941. október 24-én.
Sorsa: jellegzetes magyar és erdélyi sors.
Iskolázottsága: félbemaradt jogász.
Gyenge szervezete miatt nem fejezhette
be tanulmányait. Foglalkozása: író és lap-
szerkesztô, a kolozsvári Pásztortûz c. iro-
dalmi folyóirat fôszerkesztôje. Küldetése:
költô. Küldetésnek is, költônek is a leg-
súlyosabb értelemben. Irodalmi munkás-
sága ui. egybeesik Trianonnal; az ezt kö-
vetô embert és magyart próbáló keserves
esztendôkkel, az elszakított Erdély máig
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megoldatlan sorsával. Ám ezt elemezni,
egyénisége és költészete gazdag egészét
tudományos igénnyel bemutatni nem le-
het célom. Ez az irodalomtörténet felada-
ta. Egyelôre még adóssága.

A közeg, amelyben élt, írt és mozgott:
Erdély. Erdély hegyei, völgyei, sziklái,
erdei és havasai. Különösen szerette és
számtalanszor felkereste szülôvárosa
„zöldövezetét”: a Hója erdôt, a
Házsongárdot és ennek fennsíkját, a
Házsongárd-tetôt. Több mint ezer költe-
ményébôl persze nem mindegyik itt szü-
letett és nem mindegyik erdôtémájú. De
nem is a címek, nem mindig a mondani-
való, nemcsak a szavak, hanem versei-
nek fogantatása, háttere, ihletése, for-
mája és rímelése, ami kifejezetten erdei,
ami lelki-érzelmi rokonunkká teszi ôt.

Csupán ízelítôül, legkevésbé sem a
teljesség igényével álljon itt az alábbi
költeménye.

Dobay Péter

A holt fenyô
A holt fenyô pirosba öltözik.
Ha látsz egy foltot,
Egy rozsdavörös foltot
A haragos-zöld tenger közepén:
Ereszd le messzekémlô látcsöved,
S mondj egy imát a holtak üdveér’.
Az a halál.
Nem a lomberdôk szelíd ôszi dísze,
Amelyre új élet következik.
Ez a pirosban ünneplô halál,
Ez a dacos halál,
Ez tudja már, hogy nincs feltámadás.
És mégis áll.
Halott bajnok az élô katonák közt.
Mivel másutt nincsen számára hely.

Reményik Sándor

A kötetben szereplô erdészek – egy ki-
vételével, akit nem ismertem személye-
sen – testi-lelki jóbarátaim voltak, illet-
ve akik még élnek, azok ma is. Azt gon-
doltam, az évtizedek során mindent
megtudtunk már egymásról és könyv
olvasása legfeljebb pontosabban ismer-
teti pályafutásukat, vagy kedves emlé-
keket ébreszt bennem a diákéveinkrôl,
különbözô helyeken együtt töltött szol-
gálatunkról, erdészeti rendezvényeken
történt találkozásainkról. Aztán, ahogy
kezdtem olvasni Boross Gyurka bátyám
életét, lassan eltûnt az íróasztalom,
megállt az idô, a könyv lapjai lassan az
események helyszínévé változtak, és
Magyarország történetét kezdték ne-
kem mesélni, de nem azt, ami a történe-
lemkönyvekben olvasható, hanem
ahogy az egyes ember tényleg átélte. Az
ember csodálkozva kérdi meg önmagá-
tól: mindez velünk történt meg? Mindez
a mi hazánkkal esett meg? Nem lehetett
letenni a könyvet, olyan megrázóak
voltak a sorok közül elôbukkanó embe-
ri életek, küzdelmek, helytállások és
tragédiák. Az elsô világháború, a máso-
dik világháború, az 1956-os forradalom,
mind milyen más, ha az mondja el, aki
ténylegesen átélte és tevôleges résztve-
vôje volt az eseményeknek, mint az –
egyébként tiszteletreméltó – történész,
aki könyvtárakat bújva, forrásmunkákat
keresve és mérlegelve kísérli meg re-
konstruálni azt a kort, melyben még ta-
lán nem is élt.

A „Gyökerek és lombok” sorozat
gondolatát a szerkesztô, Pápai Gábor
tizenöt évvel ezelôtt érlelte tettekké Bá-
nó László sugallatára – akinek milyen
sok nemes elgondolás köszönheti meg-
valósulását! A szerkesztô szerencsés
kézzel és érzékkel gondolta, határozta
el a megkérdezettek körének indítását
és bôvítését; szerintem ez a könyv sike-
rének egyik titka. Nem vett elô egy pro-
tokoll listát, nem a vezetôket kérdezte
ki elôször, hanem sok erdészt kérdezett
meg, szerintük ki érdemli meg, kire kí-
váncsiak, hogy az élete történetét vi-
deoszalagon örökítsék meg. Ma már
közel száz film ôrzi ezeket a beszélgeté-
seket, melyek nem csupán az erdészet
történetének kincses tárháza, okmány-
tára, de páratlan értékû jellemrajzok,
amelyek sokoldalúan mutatják be sze-
replôik problémáit, a váratlan történel-
mi helyzetekben az útkeresésüket; min-
denki ôszinte volt. De a tíz különbözô
vallomásból mégis le lehet vonni né-
hány általánosítható vonást, amire azt
lehet mondani, jellemzô volt a XX. szá-
zad magyar erdészére. Ez a gondolko-
dásmódja, magatartása, erkölcsi érték-
rendje, szakmai elkötelezettsége, egy-
más iránt érzett barátsága és segítôkész-
sége, fegyelmezettsége és rendszerete-
te, hazafias érzése, magyarsága, szóval
talpig embersége, tisztessége.

Nem volt könnyû dolga a szerkesztô-
nek kiválasztani azt a tíz erdészt, aki az
elsô kötetbe bekerüljön. Szemel látható
volt az a törekvése, hogy rajtuk keresz-
tül képviselve legyen lehetôleg a szá-
zad minden jelentôsebb eseménye az
elsô világháborútól a századvégi rend-
szerváltásig. Ez sikerült is.

Bízom abban, hogy a magyar erdész-
társadalom önbecsülése a sorozat to-
vábbi köteteinek megjelentetéséhez
segítôleg fog hatni, így huszadik száza-
di szakmatörténelmünk eljuthat vala-
mennyi erdész könyvespolcára.

Madas András

Hasznos karácsonyi ajándék!
Gyökerek és lombok

Közlemény
Az Országos Erdészeti Egyesület a 2000. évi SZJA 1%-ából
kapott 1 564 000 Ft-ot az alábbiak szerint használta fel:
• a 600 000 Ft-os szociális segélyezési alapból – a kiírt fel-

tételektôl való jelentôs eltérés miatt – 250 000 Ft került
kifizetésre, a fennmaradó 350 000 Ft-ot 2002 elejére tar-
talékolja,

• mûködési célokra 964 000 Ft.
Ismételten köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!

* * *
Dr. Jakabffy Ernô erdômérnök által szociális segélyezésre
felajánlott 60 000 Ft-ot a Szociális Bizottság döntése alap-
ján egyenlô arányban Juhász Imre (Sárospataki HCs) és
Mravik Ferenc (Balassagyarmati HCs) tagtársak kapták.

Hirdessen az
Erdészeti

Lapokban!
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Nagysikerû erdei iskola konferenciát
szervezett az Egererdô Rt. és a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság Felsôtár-
kányban és Egerben (okt. 4-5.). A két
napos rendezvényen többségében pe-
dagógusok jelentek meg, de képvisel-
tették magukat az erdészek is. Az Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztály külön
szekciót is kapott, ahol nagy ívû elô-
adást tartott Antal József erdômérnök, a
Szilvásváradi Erdészet munkatársa. A
rendezvény rangját emelte, hogy Jung
László vezérigazgató és Duska József
igazgató vezették a rendezvényt, akik
az erdészet és természetvédelem
együttmûködésének szükségességét bi-
zonyították. Az elôadók között parla-
menti képviselô, a Természetvédelmi
Hivatal osztályvezetôje, önkormányzati
tisztségviselôk, megyei közgyûlés veze-
tôi vállaltak szerepet. Az erdei iskola
mozgalom országos vezetôi tartottak
elôadásokat a több mint, száz fôs hall-
gatóságnak. Egyesületünk erdészeti er-
dei iskola szakosztálya vezetését Or-
mos Balázs elnök képviselte. A rendez-
vény az erdészek, természetvédôk és a
pedagógusok erdei iskolai programjai-
nak és elképzeléseinek megismerését
segítette, az együttmûködés szükséges-
ségére mutatott rá.

Az Állami Erdôgazdaságok Párto-
ló Tagi Tanácsa tartotta soros ülését az
Akadémia tükörtermében (okt. 15.).
Solymos Rezsô akadémikus köszöntöt-
te a résztvevôket és ajánlotta fel a ve-
zérigazgatóknak, hogy az Akadémián
kerekasztal megbeszéléseknek adna
helyet. Gémesi József az ÁPV Rt. ügyve-
zetô igazgató-helyettese tartott tájékoz-
tatót az aktuális feladatokról, majd
Káldy József elnök néhány fontos ren-
dezvényre hívta fel a jelenlévôk figyel-
mét. Küldöttközgyûlésünk november
16.-án tartja soron következô ülését,
melyen a jövô évi tisztújítás kerül napi
rendre. Elnökünk bejelentette, hogy a
következô ciklusra nem jelölteti magát.
Egyesületünk december 7.-én tartja ün-
nepi megemlékezését a MTESZ pesti
konferencia központjában, majd a volt
Székházunknál, az Országos Erdészeti
Egyesület fennállásának 135. évfordu-
lóján. Ormos Balázs fôtitkár adott tájé-

koztatást az elmúlt idôszak egyesületi
tevékenységérôl.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium a 2002. évi agrártá-
mogatások módosítása ügyében érte-
kezletet hívott össze (okt 19.). Éder Ta-
más közigazgatási államtitkár bevezetô-
jében kérte az észrevételeket a még ké-
szülôben lévô támogatási javaslathoz.
Az érdekképviseletek sorra szóltak a
kézhez kapott tervezet támogatható és
kifogásolt pontjaihoz. Az értekezleten
Egyesületünket Ormos Balázs fôtitkár
képviselte. Felszólalásában bemutatta,
hogy az erdészeti ágazat hosszú távú,
tartamos gazdálkodása, nehezen illeszt-
hetô a mai rövid távú, napi érdekeket
elôtérbe helyezô mezôgazdasági szabá-
lyozáshoz. Valószínû ennek is köszön-
hetô, hogy az Egyesület beküldött ja-
vaslatai nem kerültek beépítésre a ter-
vezetbe. A Parlament Mezôgazdasági
Bizottsága által egyhangúan elfogadott
állásfoglalásában (2001. május 23.)
megfogalmazott javaslatok beépítését
kérte az agrártámogatási rendbe. Kérte
a támogatást, hogy az erdészet, az elô-
zôekben vázolt más szemléletû gazdál-
kodása miatt helyettes államtitkári szin-
ten legyen képviselve az FVM-ben,
hogy érdekei hatékonyabban jelenje-
nek meg az FVM tevékenységében.   

Jegyzôkönyv
Készült: 2001. október 25-én az OEE
helyi csoport megalakulásának ülésén a
Bakonyi Erdészeti Részvénytársaság
Központi irodájában

Jelen vannak: Matyasovszky Albert,
Major László, Diósi Gyula, Szekrényes
Tamás, Bircher Gyula, Horváth Géza,
Farkas Attila, Stubán Zoltán, Gosztola
Mihályné, Németh Sándor és Baboth
Lászlóné jegyzôkönyvvezetô

Matyasovszky Albert, az egyesület
tagja felkérte Németh Sándort az ülés
levezetésére.

Németh Sándor köszöntötte a megje-
lent tagokat, majd az ülést megnyitotta. Az
összejövetel célja az Országos Erdészeti
Egyesület Pápai Helyi Csoportjának
megalakítása, az elnök, titkár és a küldött
személyének megválasztása.

Elmondta, hogy a helyi csoport
megalakításának ügyében felvették az
országos titkárral a kapcsolatot.

Kérdésként tette fel a tagok felé,
hogy az elôzôleg aláírt Nyilatkozatukat
a jövôben is fenntartják-e. A jelenlévôk
a nyilatkozatukban kifejtett elhatározá-
sukat fenntartották.

Ezek után kinyilvánította, hogy tíz fôvel
az Országos Erdészeti Egyesület Pápai
Helyi Csoportja megalakult, melyet az
Országos Elnökségnek is jóvá kell hagynia.

Ezek után az ülés Választási
Bizottságot választott két taggal.

A Választási Bizottság tagjai: Matya-
sovszky Albert, Gosztola Mihályné.

A Választási Bizottság javaslatot tett a
tisztségviselôk személyére, a jelöltek:

elnök: Németh Sándor,
titkár: Stubán Zoltán,
küldött: Major László.

Szakosztályi
hírek
Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya 2001. április 26-án ülésezett az
OEE Klubtermében, Budapesten.

A nyitó elôadást Márton Mária, a
TÜV Rheinland Euroqua TÜV CERT ve-
zetô auditora tartotta, a HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point system)
élelmezéshigiéniai minôségbiztosítási
rendszer

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló
2001 október

ERDÉSZCSILLAG 
ALAPÍTVÁNY

Kérjük tagtársainak, jogi tagja-
inkat, hogy az idôsek, árvák,
rászorulók pénzügyi támoga-
tására bejegyzett alapítvá-
nyunkat adományaikkal támo-
gassák. Az adományozók lis-
táját folyamatosan közzé
tesszük az Erdészeti Lapok
hasábjain. Számlaszám: KHB
1 0 2 0 0 8 3 0 - 3 2 3 1 0 1 2 6 -
00000000, „Erdészcsillag Ala-
pítvány” megjegyzéssel. 
KÖSZÖNJÜK
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• alapelveirôl, dokumentációjáról,
• a rendszerépítés lépéseirôl,
• a rendszerrel szabályozandó

vendéglátóipari folyamatokról és nyers-
anyagcsoportokról,

• a HACCP és az ISO 9000 rendszer
elemeinek összefüggéseirôl,

• a HACCP szempontjából fontos, a
vendéglátó tevékenységet szabályzó
jogszabályokról.

A téma ismertetése azért nagyon idô-
szerû, mert a vendéglátás feltételeirôl
szóló 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM
együttes rendelet 3. § szerint a HACCP
elôírásainak megfelelô saját minôség-
biztosítási rendszert kell mûködtetnie a
vendéglátónak 2002. január 1-jétôl. Ez
pedig érvényes a melegkonyhás va-
dászházakra, vendégházakra is. Így
minden jel arra mutat, hogy az erdôgaz-
daságoknak is létre kell hozniuk az új
rendszert ez év végéig, vagy fel kell szá-
molniuk a melegkonyhás ellátást.

Az elôadáshoz kapcsolódó több kér-
dés és hozzászólás azt mutatta, hogy az
érintettek foglalkoznak már az üggyel,
de még elég nagy a tájékozatlanság.

Az ülésen részt vett Ormos Balázs
OEE fôtitkár is, aki többek között két
dologra hívta fel a figyelmet.

Egyik a Nemzeti Fejlesztési Terv ag-
rár- és vidékfejlesztési helyzetelemzés
erdôgazdálkodásra vonatkozó részé-
nek véleményezése. Az OEE komolyan
vette ezt a lehetôséget, és jelentôs vál-
toztatást javasolt.

A másik terület a kommunikáció,
amiben fokozott erôfeszítéssel eredmé-
nyesebbnek kell lennünk.

Marosi György szakosztály-elnök tá-
jékoztatta a tagokat a két ülés közt tör-
téntekrôl, köztük

• a Comenius program iskolai minô-
sítési rendszer szerepérôl,

• a Nemzeti Fejlesztési Terv vélemé-
nyezésérôl, az ERTI falopással kapcso-
latban kidolgozott új „kárértékelési sza-
bályzat” javaslatáról,

• valamint a Bedô Albert és a Kaán
Károly Emlékérmek odaítélésérôl.

A jelenlévôk örömmel értesültek,
hogy a szakosztály 2 tagja: Fejes Dénes
(Egererdô) és Oláh Tibor (Nyírerdô) is
a díjazottak között szerepel.

Ezt követôen Iványi Miklós szakosz-
tály-titkár ismertette

• a HACCP rendszerre és a vadász-
házak Mûködési engedélyére vonatko-
zó jogszabályi elôírásokat,

• az ISO 9000:2000 minôségirányítá-
si szabványváltozás miatt szükséges
rendszermódosítás lehetôségeit,

• és a felügyeleti auditok tapasztalatait.

Ez utóbbit Simsay István is kiegészí-
tette a Mecsekerdônél megtörtént felü-
gyeleti audittal kapcsolatban.

A szakosztály tagjai szívesen vették a
felvilágosításokat, de vegyes érzelmek-
kel és véleménnyel fogadják a nem
ránk kialakított, de nálunk is kötelezô-
en alkalmazandó elôírások bevezetésé-
bôl fakadó teendôket.

Érdeklôdés kísérte a Nyírerdô képvi-
seletében felszólaló Lengyel Lászlót is,
aki az rt.-nél bevezetett FSC tanúsítás
megszerzésérôl adott tájékoztatást.

Az észrevételek alapján felvetôdött a
gondolat, hogy az új rendszer mûködé-
sével a szakosztálynak a helyszínen is
célszerû lenne megismerkednie.

A szakosztályülést a jelenlévôk hasz-
nosnak és elôremutatónak ítélték.

Iványi Miklós

Folyó év június havában került megren-
dezésre a Fahasználati Szakosztály el-
sô félévi ülése. A szakosztályülés szer-
vezôje az OEE Pilisi Helyi Csoport volt,
házigazdája a Pilisi Parkerdô Rt. Buda-
pesti Erdészete.

A szakosztályülés megnyitójában dr.
Pethô József szakosztályelnök adott át-
fogó tájékoztatást a szakosztály korábbi
munkájáról, ez évi feladatairól, majd
Zambó Péter szakosztálytitkárnak, a Pi-
lisi Parkerdô Rt. vezérigazgatójának
elôadását hallgatták meg a szép szám-
ban összegyûlt kollégák.

A széles témakörben összeállított
program elsô részében az Erdészeti In-
formációs Központ konferenciatermé-
ben elôadások hangzottak el a Parker-
dô Rt. tevékenységével kapcsolatban. A
szünetben Riedl Gyula nyugalmazott
erdômérnök alapos és mindenre kiter-
jedô kalauzolásában az OEE könyvtárá-
nak bemutatására került sor.

A terepi program a Budapesti Erdészet
széles körû szakmai tevékenységének
bemutatását célozta meg. A résztvevôk az
erdôterületrôl jó metszetet adó Széche-
nyi-hegyi Gyermekvasút nyomvonaláról,
kisvasúti kocsikból ismerhették meg az
állományviszonyokat, majd egy-egy nagy
port kavaró erdôfelújítási terület szakmai
problémáit vitatták meg. A tartalmas nap
záróakkordjaként a tériszonyban nem
szenvedôk libegôvel ereszkedtek le a Já-
nos-hegyrôl és gyôzôdhettek meg a kivá-
lónak ígérkezô bükk magtermésrôl.

A szakosztályülés résztvevôinek be-
szélgetéseiben üde színfoltként egy ma-
gánerdô-tulajdonos véleményét is halla-
ni lehetett.

Zambó Péter
szakosztálytitkár

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2001.
október 2–3. között tartotta meg szak-
osztályülését a Zalaerdô Rt. területén.
A résztvevôket Horváth Ferenc gazda-
sági igazgató köszöntötte, majd ismer-
tette az erdôgazdaság beruházási stra-
tégiáját, amelyben jelentôs szerepet
kap a feltáróhálózat bôvítése. A
hosszú távú terveknek köszönhetôen
a beruházások elôkészítése, beleértve
a hatósági engedélyek beszerzését és
a támogatások iránti kérelem elkészí-
tését is az erdôgazdaságnál nem okoz
fennakadást és problémát. A meg-
épült Obornak–Jáger réti feltáróút
megtekintésekor a résztvevôk egy
példaszerûen megépített erdészeti
utat szemléltek meg, ahol megvitatták
a feltáróhálózat tervezés problémáit
is. A Csácsi II. o. feltáróúton egy épí-
tés alatt álló utat jártak be a résztve-
vôk. Az utat a STRABAG Rt. építi. A
tapasztalatokat összegezve a résztve-
vôk megállapították, hogy az erdésze-
ti útépítés a mélyépítésnek egy olyan
ága, amely speciális szakismereteket
igényel, fontos a tervezôi mûvezetés,
valamint szükség lenne olyan mûsza-
kiépítés-minôsítési elôírásra, melynek
alapján éppen a speciális erdészeti út-
építési körülményekre tekintettel el
lehet bírálni az építés minôségét. Ez-
zel egyben el lehetne érni azt, hogy az
erdészeti utak ne csak terv szinten,
hanem a valóságban is megfeleljenek
a környezet- és természetvédelem
igényeinek. A szakosztályülés kelle-
mes színfoltja volt Csömödér–Lenti–
Csömödér viszonylatban az újonnan
megépült kisvasúti nyomvonal bejárá-
sa. A fôként közjóléti célokat szolgáló
vasút mélyépítés szempontjából ne-
héz talajviszonyok között létesült. Rit-
ka mûszaki megoldás a kisvasút-
nagyvasút keresztezésének kialakítá-
sa. A hangulatos zalai tájon futó vasút
jól fogja szolgálni az rt. által kitûzött
célokat. Az esi baráti beszélgetés jól
összehangolta a résztvevôket. A
sohollári Szent Hubertus kápolna
megtekintésekor átfogó képet alakít-
hatunk ki azokról a törekvésekrôl és
eredményekrôl, amelyeket az erdô-
gazdaság kifejt a térség erdészeti, va-
dászati kultúrájának fejlesztése érde-
kében. A tartalmas és hangulatos
szakosztályülés megrendezését
Montskó Sándor, Papp Nándor és
Varga Gellért kollégáknak köszöntük
meg.

Dr. Kosztka Miklós
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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztálya soron
következô ülését Budapesten, az egye-
sület klubhelységében tartotta október
17-én. Az ülésen való részvételét jelezte
Czippán Katalin, az Oktatási Miniszté-
rium környezetvédelmi referense,
Lehoczky János, a Szövetség az Erdei Is-
kolákért vezetôje, akik fontos beosztá-
suk következtében, elfoglaltságuk miatt
nem tudtak megjelenni. A rendezvé-
nyünkön részt vett Kosztolányi István-
né a KOKOSZ részérôl.

Ormos Balázs szakosztályelnök kö-
szöntôje után Puskás Lajos, a Dél-Al-
földi Tájékoztatási Központ vezetôje
tartott tájékoztatót az erdei iskolák mi-
nôségbiztosításáról, mely munka már
a végéhez közeledik. Az erdei iskolá-
kat igénybevevôk és a szolgáltatók
közötti viszonyt célozza meg rendezni
és egyértelmûvé tenni a rendszer. Pél-
dául csak szorgalmi idôszakban lehet
erdei iskolai programot szervezni és
ötnapos idôtartamban, mert csak ez
részesül költségvetési támogatásban.
Az erdei iskola gyûjtôfogalom, mely
alatt nem csak az erdôben, hanem az
épített környezetben folytatott okta-
tást is értik. A megfelelô minôsítést el-
érô erdei iskolák védjegy használatára
jogosultak, és listán hozzák nyilvános-
ságra azokat. A minôség folyamatos
megtartását ellenôrzik. Ezt a progra-
mot az Oktatási és a Környezetvédel-
mi Minisztérium együttesen, össze-
hangoltan gondozza.

Az állami erdôgazdaságok által mû-
ködtetett erdészeti erdei iskolák teljes
egészében nem illenek ebbe a rend-
szerbe, a speciális oktatási elvárások
miatt. Az erdészeti erdei iskolai prog-
ramok az 1997-ben elfogadott alapel-
vek szerint lehetnek egy- és többna-
posak is, és nem kötôdnek a szorgalmi
idôszakhoz, hanem a nyári szünidô-
ben is fogadják a gyerekeket. Ezenkí-
vül kötelezôen kell erdôgazdálkodási
ismereteket oktatni erdész szakember-
rel, valamint az erdôgazdálkodás kö-
zönségkapcsolati (PR) feladatait is be
kell építeni a programjukba. Ezért vol-
na szükséges az erdôgazdaságok által
egyre nagyobb számban mûködtetett
erdészeti erdei iskolákat az FVM-nek
speciális költségvetési támogatásban
részesíteni, a meglévô támogatási
rendszer továbbgondolásával, hogy
hasonló feltételeknek is meg tudjanak
felelni, mint a KöM és OM által támo-
gatott iskolák. Az együttmûködés ke-
retében a minôsítési rendszer alapele-
meit az erdészeti erdei iskolák minôsí-

téséhez szívesen átvennénk, illetve a
minôsített iskolák közös megjelenteté-
sét támogatnánk. A szakosztály meg-
köszönte Puskás Lajosnak az eddig
végzett munkáját, és megbízta a to-
vábbi összekötô feladat ellátására a
két erdei iskolai hálózat és mûködte-
tôi szervezeti között. Kosztolányi Edit
felajánlotta, hogy a megjelenô „Irány-
tû” c. füzetben közzétehetjük az erdé-
szeti erdei iskolák elérhetôségét és pa-
ramétereit.

Halász Tibor, a balatonfüredi terve-
zôiroda irodavezetôje tartott tájékozta-
tást az erdészeti erdei iskolák tervezé-
sérôl, annak célszerû fejezeteirôl és
munkafázisairól. Az élénk vita és ja-
vaslatok elhangzása után felkérték a
szakosztály elnökét, hogy levélben
keresse meg az állami erdôgazdasá-
gok tulajdonosi képviselôjét, hogy az
egyre több helyen létesülô erdészeti
erdei iskolák célszerû kialakítása és
hálózatfejlesztése érdekében, vala-
mint a pénzügyi támogatási rendszer
megvalósítására egy Országos Erdé-
szeti Erdei Iskola Fejlesztési Terv elké-
szítése ügyében szíveskedjen kezde-
ményezést elindítani. A Zöldövezet
Tervezô Iroda és a Szakosztály min-
den tapasztalatával és segítségével áll
rendelkezésre.

Roland Migende, egyesületünk tisz-
teletbeli tagja a nyíregyházi közgyûlés
alkalmával bejelentette, hogy a leg-
jobb hazai erdészeti erdei iskolát
évente pályázat alapján 3000 DM tá-
mogatásban részesíti alapítványából.
A felhívás magyar szövegét a szakosz-
tálytagok megkapták.

Röviden értékelték az Erdôk Hete ren-
dezvénysorozatot, mely idén szakosztá-
lyi szinten került megrendezésre. A meg-
nyitót a VADEX Rt. vállalta, nagyszerû
rendezésben. A tagság úgy döntött, hogy
a rendezvények beszámolóit egyszerû,
költségtakarékos formában sokszorosít-
va küldi meg minden érdekeltnek. Kü-
lön megköszönték Zétényi Zoltánnak,
az ÁESZ sajtó munkatársának odaadó
munkáját, melynek nyomán számtalan
újságcikk, rádió- és tv-mûsor foglalko-
zott az erdôvel ezen idôszakban. Üdvö-
zöljük az erdészeti sajtó munkatárs mun-
kába állítását, és további együttmûködé-
sünket ajánlottuk fel.

Szakosztályunk 1997-ben alkotta
meg programját. Az idôközbeni eset-
leges szükséges módosítási javaslatok
összeállítására négy tagtársunkat kérte
fel a szakosztály, akik ez év november
16-ig adják le módosító javaslataikat.

Ormos Balázs
szakosztályelnök

Kautzky Emil
(1918–2001)

Édesapám mun-
kásságának elsô
felében az erdô-
ért dolgozott,
mint a
Szilvásváradi Er-
dészet vezetôje,
majd az Egri Er-
dészetnél volt (itt
sajnos nem em-
lékszem, milyen

pozícióban). Innen hívták el az egri Dobó
István Gimnázium és Erdészeti Szakközépis-
kolához tanárnak, ahol mintegy 15 évet dol-
gozott mint tanár, majd az erdészetisek igaz-
gatóhelyettese.

Édesapám munkássága alatt bôvült ki az
iskola a technikusképzéssel, majd a levelezô
tagozattal.

Az ô élete a tanítással teljesedett ki, talán
mert tudta, hogy a jövô generációnak még
fontosabb feladata lesz az erdô, a természet
védelme.

Azért írok én a munkatársai és tanítvá-
nyai helyett, mivel Egerbôl Mátrafüredre ke-
rült, az Erdészeti Szakközépiskola, és szüle-
im is elköltöztek Gödöllôre, így megszakad-
tak a kapcsolatok (bár érkeztek a régi tanít-
ványoktól lapok).

Mivel sokan szerették, és én mint lánya
tudom, hogy Apukám is mennyire szerette a

tanítványait, mennyit dolgozott a leendô er-
dészekért, ezért szeretném, ha pár sorban
megemlékeznének Róla az Erdészeti Lapok-
ban, melynek régi-régi olvasója volt.

Széchenyi Zsigmond sorait találtam, me-
lyek talán kifejezik Édesapám céljait, gondo-
latait.
„A természet jövôje az új hajtás, és aki ta-

nít, az is az élet új hajtásait neveli. Mondhat-
juk, hogy csak az tanítson, aki már eleget ta-
nult. Márpedig a természet nagy Titokköny-
vét senki se tudja maradéktalanul kitanulni.
Hiszen abba, különösen a legbelsejében,
még az erdôt-mezôt nyitott szemmel járó va-
dászember is ritkán, csak kivételes ajándék-
képpen nyer egy-egy röpke bepillantást. Vé-
gigolvasni azonban neki sem engedik. Annak
a csodákkal telt tudománynak mindnyájan
csak többé-kevésbé tökéletlen tanítványai, s
minél öregebbek leszünk, minél többet tanu-
lunk, annál alázatosabb hallgatói lehetünk.”

Hosszú munkája során mégis ennek a ti-
toknak a megismeréséhez segítette hozzá ta-
nítványait, a természet és ezáltal az Élet sze-
retetére.

Kautzky Rita

Lapzártakor érkezett a hír, hogy 72 éves
korányban elhunyt dr.H.C.dr. Gál János ok-
leveles erdômérnök, ny. egyetemi tanár, a
Soproni Egyetem díszdoktora, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora, az Egyetem
ötször hivatalban lévô rektora, az Erdôtele-
pítési Tanszék vezetôje.

Munkásságára visszatérünk.



A WOOD TECH szakvásár az elmúlt 8
év során rangot és tekintélyt vívott ki
magának a szakemberek és üzletembe-
rek körében egyaránt. Ezzel együtt Sop-
ronnak mint vásárvárosnak egyik neve-
zetes rendezvénye is, hiszen a fôváros-
ban koncentrálódó nagy nemzetközi
szakvásárok mellett ennek a jeles ren-
dezvénynek ez a város ad otthont.

A LIGNO NOVUM–WOOD TECH
közös rendezése igazi értékét az hatá-
rozza meg, hogy olyan marketing-kom-
munikációs fórum, melyen együtt van a
tudomány, az oktatás, az ipar és a ke-
reskedelem. A programok szervezésé-
ben érdemi szerepet vállalt a Program
Kiállításszervezô Kft., a Faipari Tudo-
mányos Egyesület, az Országos Aszta-
los- és Faipari Szövetség, a Faipari Tu-
dományos Alapítvány, a Tanulmányi
Erdôgazdaság Rt. és az Országos Erdé-
szeti Egyesület. Kiemelést érdemel,
hogy a szakmai kísérô rendezvények-
nek a felsôfokú szakemberképzés helyi
alma matere, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem ad otthont, mely immár ha-
gyományosan a szervezô-elôkészítô
munkában is fontos szerepet tölt be.

Az erdôgazdálkodás és a faipar terü-
letén dolgozó szakemberek körében
már nemcsak Magyarországon, de hatá-
rainkon túl is ismert a WOOD TECH
fantázianév és a névhez csatolt hely-
szín, Sopron. Az erdészeti kiállítók szá-
ma folyamatosan nô, és mára 34 köz-
vetlen kiállítót üdvözölhettünk, a ren-
dezvénysátorral együtt az erdészeti ki-
állítás bruttó területe meghaladta az
5000 négyzetmétert. Az erdészet legna-
gyobb hazai mûszaki jellegû kiállítása a
Sopronban rendezett WOOD TECH.

2001-ben kilencedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a
WOOD TECH Erdészeti
Szakvásár, mely öt éven ke-
resztül a LIGNO NOVUM
Szakkiállítás mellett olyan
fejlôdésnek indult, hogy
ma már önálló rendezvény-
ként jegyezhetô.

A WOOD TECH Erdé-
szeti Szakvásár szakterüle-
tei: erdészeti szaporítóa-
nyag-termesztés, erdômû-
velés, erdôhasználat, er-
dôvédelem, vadászat,
vadgazdálkodás, erdészeti
útépítés és fenntartás, el-

sôdleges faipar gépei, eszközei, vala-
mint a gépkarbantartás és javítás, mun-
kavédelem, számítástechnika, erdésze-
ti oktatás, kutatás, továbbképzés. A
magánerdô-gazdálkodás és erdôtelepí-
tés kiemelt kormányzati támogatásá-
nak elôsegítésére a jövôben e területek
jelentôs fejlesztése várható. Továbbá a
megújítható energiahordozók (fa) sze-
repének növekedése, hazai elôállításá-
nak és felhasználásának lehetôsége in-
dokolja e terület felkarolását a kiállítá-
son és üzletember-találkozókon is.

Évente más és más területek kerül-
nek kiemelésre a szakkiállításon. Az el-
múlt években a fa hasznosítása, a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási tevé-
kenységek, a magánerdô-gazdálkodás
jelentették a fô témákat. Idén az orszá-
gos erdôtelepítési program került ki-
emelésre. A szakmai konferencia témái
az erdôgazdálkodás és természetvéde-
lem, valamint a szlovák–magyar fake-
reskedelem voltak.

A rendezvény elôkészítését, lebo-

nyolítását az Agrármarketing Centrum
Kht. által nyújtott anyagi segítség nélkül
az Országos Erdészeti Egyesület nem
képes elvégezni.

A résztvevôk egyöntetû véleménye,
hogy a mûszaki kiállítás fejlesztését és a
marketing programok, konferenciák
bôvítésté folytatni kell, hiszen bebizo-
nyosodott szükségessége és egyedisé-
ge. A kiállítók jónak értékelik a kiállí-
tást, kifejezték szándékukat, hogy rend-
szeresen kiállítanak. Megfelelô volt a
szakmai érdeklôdés és a vásárlási lehe-
tôségek. A vásárértékelés alkalmával a
kiállítók kérték a vásár lehetôségeinek
bôvítését és kifejezték szándékukat,
hogy a jövôben is Sopronban kívánnak
kiállítani. Ennek oka a rendezôk oda-
adó, személyes törôdése, a soproni er-
dész és faiparos központ kisugárzása, a
baráti és szakmai együttlétek speciális
lehetôsége e városban.

*
A sajtófogadás a Soproni Városházán

került lebonyolításra. A fogadáson
megjelentek a szakma vezetôin kívül a
vásár és a konferencia szervezésében
részt vállaló vezetôk és szervezôk. A vá-
sárt Mádi László politikai államtitkár
(MEH) nyitotta meg, aki az erdészeti ki-
állítást elégedettséggel látogatta meg. A
látogatást személyes találkozás és ál-
lamtitkári értekezlet követte, mely re-
mélhetôleg tovább segíti az erdészet
munkájának támogatását.

A Pannónia Med Hotel adott otthont a
szakmai konferenciának, mely az erdô-
gazdálkodás és természetvédelem
együttgondolkodását igyekezett elôsegí-
teni. A konferencia megszervezésében és
vezetésében dr. Mátyás Csaba pro-
fesszor, az MTA Erdészeti Bizottsága el-

nöke vállalt kiemelkedô
szerepet. Célunk volt az
egyesület tagságának véle-
ményét kérni, ezért elôzetes
jelentkezés alapján közülük
kerültek ki az elôadók. A
színvonalas elôadások és
javaslatok mondandóit
összegezve, a helyszínen
megfogalmazott ajánlást
közreadjuk. Kérjük tagtár-
sainkat és a döntési helyzet-
ben lévô kollégákat, hogy
segítsék a megfogalmazott
gondolatok megvalósítását.

Ormos Balázs

Erdészeti Szakvásár és Konferencia
Sopron, 2001. augusztus 22–25.


