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A száraz, csapadékszegény tél után is-
mét beköszöntött a tavasz. Az ÉSZAK-
ERDô RT. Keletbükki Erdészeti Igazga-
tóságánál ez nemcsak az erdôsítések,
hanem évek óta az erdôtüzek idejét is
jelenti. Az elmúlt évek tapasztalatai, a
lakosságnak, a hatóságoknak a parlag-
és erdôtüzekkel szemben tanúsított ma-
gatartása, valamint az idén újra leégett
Sajókápolna-Háborúvölgy területen
kárba veszett több éves munkánk kész-
tetett arra, hogy ezt a problémát az Er-
dészeti Lapok hasábjain keresztül a
nyilvánosság elé tárjam. 

Erdeink közé rengeteg mûveletlen,
magárahagyott szôlô, gyümölcsös és
mezôgazdasági terület ékelôdik be.
Ezeket minden évben gondatlanságból,
vagy szándékosan felgyújtják nem tö-
rôdve azzal, hogy az ellenôrizetlen,
nem az idôjárási viszonyoknak megfe-
lelôen végzett parlagégetés milyen kö-
vetkezményekkel járhat. A lakosság kö-
zönyét az is tükrözi, hogy az erdôt ve-
szélyeztetô tüzek megfékezésében a
tûzoltókon – amennyiben a megyében
elôforduló parlagtüzek nagy száma mi-
att egyáltalán ki tudnak vonulni – és az
éppen elérhetô erdészeti szakszemély-
zeten (összesen 9 fô) kívül a helyi lako-
sok csak elvétve vesznek részt. A köz-
ségi jegyzôk a nem megfelelô mûvelés,
a gondatlan parlagégetés miatt – annak
ellenére, hogy erre több törvényi elô-
írás is létezik – semmit sem tesznek a
tulajdonosokkal szemben. Sok esetben
talán a tulajdonviszonyokkal sincsenek
tisztában. A hatóságok (tûzoltóság,
rendôrség) számára sincs akkora súlya
az erdôtüzeknek, hogy komolyabb
nyomozó munkát végeznének ezekben
az ügyekben. Egy-egy tûzeset csak ak-
kor kerül a közvélemény látókörébe, ha
a keletkezett kár jelentôs, a tûz termé-
szetvédelmi területen pusztít, vagy eset-
leg lakott területet fenyeget, és emiatt a
média is beszámol róla.

A száraz tél – 2001. november 1. és
2002. április 1. között kevesebb, mint
80 mm csapadék esett vidékünkön – és
a szeles idôjárás miatt a parlagtüzek eb-
ben az évben különösen nagy veszélyt
jelentettek a peremterületeken található
erdôkre. Soha nem volt még ennyi tûz-
eset (1. ábra) az erdészetnél, mint az el-
múlt három hónapban. Az országos
tûzgyújtási tilalom elrendelése sem vál-
toztatott a helyzeten, mivel ellenôrzés
hiányában azt nem tartja be senki.

A leginkább elszomorító mégis az,
hogy szándékos gyújtogatás miatt a
parlagoktól távol esô, nem kifejezetten
tûzveszélyes erdôrészletekben is kelet-
keznek tüzek. 2002. április 9-én a
Kondó 14 G erdôrészlet állomány alatti
2-3 éves kocsánytalan tölgy és cser ter-
mészetes újulata semmisült meg mint-
egy 3 ha-on gyújtogatás miatt.

Ilyen adottságok mellett – azon túl,
hogy az Erdészeti Tûzriadó Tervet év
elején aktualizáljuk – az erdôtüzek meg-
elôzése komoly felkészülést igényel:

– A lakosság figyelmét az önkor-
mányzatokon keresztül tavasszal és
ôsszel rendszeresen felhívjuk a gondat-
lan parlagégetés veszélyeire. 

– A mostanihoz hasonló száraz idôsza-
kokban a tûzgyújtást tiltó táblák kihelye-
zésére általában már az országos tûzgyúj-
tási tilalom elrendelése elôtt sor kerül. 

– A fokozottan tûzveszélyes területe-
ken a terepi- és tulajdonviszonyokhoz
alkalmazkodva – sok helyen a meglévô
erdei utakat felhasználva – kialakított
16 300 fm hosszú, 6-8 m széles külsô és
2-3 m széles belsô tûzpásztarendszert
folyamatosan karbantartjuk. 

– Az erdészet területi adottságai és a
tûzveszélyes területek távolsága miatt
2-3 fô tûzôrt alkalmazunk három hóna-
pon keresztül az idôjárási viszonyok-
nak megfelelô beosztásban. 

– Az erdészet területén 3 tûzoltóbá-
zis került kialakításra, bázisonként 5-10
db tûzoltólapáttal.

A megelôzésére fordított költségeink
éves szinten elérik az 500 000 Ft-ot. Tá-
mogatást csak a tûzpászták fenntartásá-

ra kapunk, ami idén összesen 28 000 Ft.
Bár a kármegelôzés (tûzôrök munkabé-
re, új tûzpászták létesítése) költségei-
nek részbeni támogatására létezik pá-
lyázati kiírás, a beadott pályázatok min-
den évben elutasításra kerülnek. 

Úgy gondolom, hogy a támogatások
elosztása során nagyobb figyelmet érde-
melne a kármegelôzés érdekében végzett
tényleges munka. A költségek utólag már
feleslegesen kidobott pénznek tûnhetnek
a kívülálló számára, de az elvégzett mun-
ka eredményét – azt hogy ismét eltelt egy
év erdôtûz nélkül – csak az tudja értékel-
ni igazán, aki naponta szembesül az er-
dôtûz veszélyével. Az utólagos sajnálko-
zásoknál talán hatékonyabb lenne a gya-
korlatban megvalósított intézkedések
anyagi támogatással történô ösztönzése.
Nem szabad elfelejteni, hogy a megelô-
zés még mindig olcsóbb, mint a bekövet-
kezett káresemény több évig tartó, óriási
költségeket felemésztô felszámolása.

A már említett idôjárási viszonyok miatt
a megelôzô intézkedések ellenére 2002-
ben az erdészet dolgozói 20 alkalommal
próbálták megakadályozni a parlagtüzek
átterjedését az állami erdôterületre. Négy
esetben az erôs szél miatt nem sikerült a
tüzet az erdôn kívül eloltani, egy esetben
pedig szándékosan okozott ismeretlen
tettes erdôtüzet. Az idôsebb állományok-
ban keletkezett 38 ha-os avartûzön kívül
mintegy 68 ha folyamatos és befejezett er-
dôsítés vált a tûz martalékává.

A legnagyobb kárt a kondói szôlôk-
bôl március 7-én 16 óra körül induló
tûz (2. ábra) következményeként szen-
vedtük el. 

Az erdôtüzek elleni védekezésrôl

1. ábra:  Az erdészet tûzveszélyes területei és 2002. évi tûzesetei



162 Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 6. szám (2002. június)

A tûz a 80-100 km-es szél miatt egy tûz-
pásztával már nem védett lábas erdôn ke-
resztül átterjedt a Sajókápolna-Háború-
völgyben található – 1997-ben hasonló
idôjárási körülmények között egyszer már
leégett – mintegy 70 ha-os felújítás alatt ál-
ló, 2001-ben az elmúlt öt év munkájának
köszönhetôen nagy részben befejezett-

ként átadott (3-4. ábra) erdôterületre. 
A belsô 2-3 m-es tûzpászták az erôs,

olykor örvénylô szél miatt nem töltötték
be szerepüket.  A tüzet 5 fô erdészeti
dolgozó, 3 fô helyi lakos és mindössze
5 fô tûzoltó próbálta megfékezni. Már-
cius 8-án hajnali fél négyre ez sikerült
is. A 29,5 ha avartûz és a 65,9 ha fiatal

tölgyesekben, cseresekben keletkezett,
helyreállítást igénylô koronatûz 20 360 000
Ft-os kárt okozott. 

A tûzoltóság a tûz keletkezéséért fe-
lelôs személyek felkutatása érdekében
– bár a keletkezés körülményei elég
egyértelmûek voltak – nem intézkedett.
Az ismeretlen tettes ellen tett feljelenté-
sünk miatt a rendôrség egy hónappal a
tûz után megtartotta a helyszínelést,
kárfelmérést. Mindezek alapján min-
denki elképzelheti, hogy milyen ered-
ménnyel fog zárulni a nyomozás.

Az utóbbi évek során bekövetkezett
tûzkárok miatt gazdálkodásunk gyöke-
resen megváltozott. 1990 óta mintegy
163 ha-on keletkezett helyreállítást
igénylô tûzkár (5-6. ábra), a fokozottan
tûzveszélyes területeken lévô erdôsíté-
sek nagy része már többször is leégett.

1998-tól felhagytunk a tûzveszélyes
peremterületeken addig szokásos tarvá-
gás utáni mesterséges erdôsítésekkel,
amikor is a zömmel sarj eredetû cseresek
után kocsánytalan tölgy makkvetéssel
végeztük a szerkezetátalakítást. Elsôdle-
ges célunk az újabb erdôtüzek elkerülé-
se mellett a korábban keletkezett károk
helyreállítása, az erdôsítések minél elôbb

2. ábra: A Sajókápolna-Háborúvölgyben 2002. március 7-8-án leégett terület vázrajza

3. ábra: A Sajókápolna 1 D (háttérben) és 7 D (elôtérben) erdôrész-
letek 4 évvel az 1997-es erdôtûz után

4. ábra: KTT-KST állomány 4 évvel az 1997-es erdôtûz után
(Sajókápolna 7 D)

5. ábra: Leégett erdei fenyves 1997-ben  (Sajókápolna 7 C)

6. ábra: Leégett kocsánytalan tölgyes 1997-ben (Sajókápolna 6 A)
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befejezettként való átadása. A még meg-
lévô idôs cseresek lehetôleg természetes
úton történô felújításával csak ezután kí-
vánunk foglalkozni. Az 1998. és 1999. évi
jó kocsánytalan tölgy és a 2001. évi kivá-
ló bükk makktermés lehetôvé teszi a bel-
sô területek (az erdészet területének
52%-a a Bükki Nemzeti Park fennhatósá-
ga alá tartozik, ahol a mintegy 800 ha sarj
eredetû 80 éves mályinkai bükkösök fel-
újítását a makktermés hiánya miatt eddig
nem tudtuk elkezdeni) természetes úton
történô felújítását.

A sorozatos erdôtüzek miatt felül kell
vizsgálnunk az erdôterületek tûzpász-
tákkal való védelmét, mivel több helyen
lesz szükség azok kiszélesítésére, ill. új
tûzpászták létesítésére. A terepi és a tu-
lajdonviszonyok miatt sor fog kerülni er-
dôterületek ilyen célra történô igénybe-
vételére is. Újra napirendre került a tûz-
kár elleni biztosítás – mivel lehetôség
van a biztosítás díjának pályázat útján
történô 50%-os támogatására – kérdése.
Az már más kérdés, hogy ilyen területi
adottságok mellett milyen feltételekkel
kötnek a biztosítók szerzôdést.

A fenti sorokkal egy olyan problémára
szerettem volna felhívni a figyelmet, mely

fôleg az erdôgazdálkodás jelen helyzeté-
ben úgy gondolom nem elhanyagolható.
A tô mellett dolgozó szakemberek kiáb-
rándultak, nem látják az erdôtüzek elke-
rülése érdekében és a károk felszámolása
során végzett munkájuk értelmét

2001-ben beindult az erdôtelepítési
program magántulajdonosok által, je-
lentôs állami támogatással végzett gya-
korlati megvalósítása az állami erdôket
határoló gyenge termôképességû mezô-
gazdasági- és parlagterületeken. Mivel a
sokéves tapasztalatok alapján ezek a fo-
kozottan tûzveszélyes területek közé
tartoznak, a fenti probléma a jövôben a
magánerdôket is érinteni fogja. 

Az általában késôn, egy-egy jelentôs
tûzeset után elrendelt országos tûzgyúj-
tási tilalom betartatásának erélytelensé-
ge miatt nem sokat ér. A törvényi elôírá-
sok érvényesítéséhez az érintett minisz-
tériumok – BM, FVM, KTM (a tüzek a vé-
dett növény- és állatvilágban is okoznak
kárt) –, az érdekképviseletek – OEE,
FAGOSZ – és a tulajdonos összefogásá-
ra, közös fellépésére lenne szükség.

Az Európai Uniós csatlakozás ideje is
közeleg. Amennyiben nem történik rö-
vid idôn belül változás a gondatlanság-

ból, vagy szándékosan erdôtüzet oko-
zók felelôsségre vonásának gyakorlatá-
ban, akkor az EU-ba a magyar erdôgaz-
dálkodás eredményeit háttérbe szorító
leégett erdôkkel – hogy a rengeteg kom-
munális hulladékkal elcsúfított, a megél-
hetési bûnözés fogalmának megalkotá-
sával gyakorlatilag legalizált falopás kö-
vetkeztében letarolt erdeinket már ne is
említsem – fogunk „berobogni”. 

Kép és szöveg: Bányai Péter

ISO 14000 Park
Hajdúszoboszlón

A budapesti székhelyû TÜV Rheinland Euroqua Kft. ál-
tal tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel
rendelkezô erdészeti vállalatok képviselôi április 18-án
Hajdúszoboszlón parkot ültettek, amelyet a bevezetett
rendszerrôl ISO 14000 Parknak neveztek el. A helyi
Szent István parkban elültetett facsemeték (6 korai ju-
har, 4 ezüst juhar, 4 ezüst hárs, 5 platán, 4 vadgeszte-
nye és 4 oszlopos juhar) a környezetkímélô gazdálko-
dás eszméjét hivatottak majd jelképezni, s azt, hogy az
ôket elültetô cégek a környezetvédelemre a szabvány
betartásával kötelezettséget vállaltak. E vállalatok, a Ba-
konyi Erdészeti és Faipari Rt., az Egererdô Rt., az Észak-
Magyarországi Erdôgazdaság Rt., a Gemenci Erdô- és
Vadgazdaság Rt., a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt.,
az Ipoly Erdô Rt., a Mecsekerdô Rt., a Nagykunsági Er-
dészeti és Faipari Rt., a Nyírségi Erdészeti Rt., a Pilisi
Parkerdô Rt., a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., a
Szombathelyi Erdészeti Rt., a Tanulmányi Erdôgazda-
ság Rt., a VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási
Rt., a Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. és a Zalai Erdésze-
ti és Faipari Rt.

A faültetést követôen nyílt szakmai konferenciát tar-
tottak, amelyen auditori tapasztalatcsere is szerepelt. Itt
több mint 100 meghívott auditor és felkészítô vitatta
meg az ISO 9001:2000 szabvánnyal kapcsolatos szak-
mai kérdéseket, alkalmazási tapasztalatokat.

Komornik Ferenc

Dél-dunántúli mezôgazdasági te-
vékenységgel foglalkozó gazdasági
társaság erdészeti ágazata 500 ha bô-
vítendô erdôterület teljes gazdálko-
dási vertikumának irányítására keres
fiatal (30–35 éves) erdômérnököt.
A munka önálló elvégzéséhez aján-
lunk versenyképes jövedelmet, szol-
gálati lakást, terepjáró gépkocsit.
Pályázni lehet írásos önéletrajzzal,
végzettséget igazoló fénymásolattal,
fényképpel a következô címre:
Kódai István 7400 Kaposvár, Irinyi J.
u. 8. sz.
Kérjük az elérhetôség miatt a pályá-
zatban a telefonszám és cím meg-
adását!


