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Negyvenegy éve, 1961-ben tartotta
az Országos Erdészeti Egyesület
vándorgyûlését Baján. Hasonló ese-
ményre június végén idén is sor ke-
rül. Ez alkalomból beszélgettem
Csonka Tibor vezérigazgatóval a
részvénytársaság életérôl, ügyes-ba-
jos dolgairól. Kissé szomorú apropó
a Duna március végi bajai 844 centi-
méteres szinttel járó árhulláma.

– Valóban – kezdte tájékoztatóját a
vezérigazgató – Európa legnagyobb ki-
terjedésû ártéri erdejét komoly kár érte.
Az ártéren található mintegy tizenötezer
hektár erdô került víz alá. Fokozta a
bajt, hogy igen gyorsan emelkedett a
víz szintje, ami az árhullám sebességét
növelte. Ennek következtében megron-
gálódtak az erdei utak fahídjai, a földu-
tak, és komoly anyagi kár keletkezett az
ország leghosszabb személyszállításra
is használt erdei kisvasútjának pályaele-
meiben is. Hozzávetôleg másfélezer
nagyvad lett a 7-8 Celsius fokos hideg
víz áldozata. A legnagyobb kár az elôzô
évi vaddisznó-szaporulatban esett. A
vadföldek vetéseit teljesen elpusztította
a víz és az iszap. Az erdôsítések közül
fôleg a tölgyesekben és a kisméretû
csemetével felújított erdôrésztelekben
várható komolyabb pusztulás. A felmé-
réssel meg kell várni amíg mindenhon-
nan visszahúzódik a víz. Vágástéri fa-
anyagban nem esett számottevô kár,
köszönhetôen a rendkívüli erôfeszíté-
seknek, amit az árvíz elôtti napokban
végeztünk. Ártéren gazdálkodunk, ezt

valamennyi szakember tudja, és termé-
szetesen azt is, hogy az árvíz bármikor,
akár évente többször is bekövetkezhet.  

– Mennyi a kár értéke?
– Becsléseink szerint meghaladja  a

100 millió forintot. Megtettük a szüksé-
ges jelentéseket a tulajdonos és a felü-
gyeleti szervek felé. Bizakodóak va-
gyunk. Nem is olyan régen sokkal na-
gyobb bajban volt a gazdaság. A rend-
szerváltás után nehezen akart a cég át-
állni a részvénytársaságokra jellemzô
gazdálkodási filozófiára. Az addig fôleg
a térség vadászatával kapcsolatban évti-
zedeken át kialakult elkényeztetett
helyzetébôl nehezen akart mozdulni.
Majdnem rá is ment, hiszen közgazda-
ságilag már már kezelhetetlen vesztesé-
get halmozott fel. 1996 végén a tulajdo-
nos segítségével megkezdett reorgani-
zációs folyamat hatásának köszönhetô-
en lassan megindultunk felfelé. Mint a
hasonló helyzetben lévô cégek, mi is
minden pályázati lehetôséget megpró-
báltunk kihasználni. Mára elmondhat-
juk, hogy a részvénytársaság helyzete
szilárd, kiegyensúlyozott. Ezért is vállal-
hattuk el a számunkra megtisztelô fela-
datot, a vándor-
gyûlés rendezését.

– Az ártéri er-
dôkkel gazdálko-
dók sajátos hely-
zetben vannak.

– Igen, ezt mi is
elmondhatjuk ma-
gunkról, hiszen er-
dôterületünk több
mint 50%-a hul-
lámtéren áll, vé-
dett és így a Duna-
Dráva Nemzeti
Park része. Azt
mindenki tudja,
hogy az ártéren
természetes erdô-
ket nem, vagy
csak minimális
mértékben lehet
nevelni, hiszen a
kívánt fafajok ter-
mészetes felújulá-
sa szinte lehetet-
len. A természet-
védelmi törvény
elôírásai szerint
kell kialakítanunk

a fafajcserét, az utolsó csemetéig mes-
terséges erdôsítéssel. Mondhatom ez
nem egyszerû feladat. A legfôbb gon-
dunk az átalakítások törvény által elôírt
tempójával van. Mert azzal egyetértünk,
hogy a hatvanas években túlzottan fel-
futtatott nemesnyár-ültetvényeket
elôbb-utóbb ôshonos, vagy legalábbis
honos fafajokból álló erdôkre kell cse-
rélni. De azt nem szabad követni, hogy
a letermelt nyárasok helyén teljes terü-
leten tölgyeseket, kôriseket vagy egyéb
lágylombos erdôket hozzunk létre.
Azon egyszerû oknál fogva, mert a
most elültetett tölgyes 80-100 év múlva
ad bevételt a gazdálkodónak. 

Most is az erdôvagyon hasznosításá-
ból származó bevételbôl hozzuk létre a
természetvédelem által is elvárt erdô-
ket. Az átalakításoknak tehát, lassan,
megfontoltan kell megtörténniük. 

Az ôshonos fafajokkal felújított terü-
letek kezelésével járó kiadásokat a
nemes nyárasok és a területünkön talál-
ható, nagy  értéket adó feketedió-erdôk
bevételébôl fedezzük. Az esetleges te-
rületarányos eltolódás azt eredményez-
né, hogy elkövetkeznének a bevétel
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nélküli esztendôk, évti-
zedek, s ez nem lenne jó
senkinek. Az addig átala-
kított erdôknek sem és az
itt az erdôbôl közvetlen,
vagy közvetve élô embe-
reknek sem. 

Itt kell megjegyeznem,
hogy az évi kitermelhetô,
üzemterv által kimutatott
fatömegbôl harminc szá-
zalék a területen marad.
Ez harmincezer köbmé-
ter faanyagot jelent. Ez a
fatömeg többnyire a
magárahagyott, védett te-
rületeken található. Az a
félô, hogy az országos
hatású természetvédelmi
törvény elemeinek jó ré-
sze az ártéren nem azt a
hatást éri el, mint mond-
juk a középhegységek
természetes erdeiben. A
magárahagyás itt hosszú
távon az adventiv erôsza-
kos fa- és cserjefajok tér-
hódításához fog vezetni.
Az ideálisnak elképzelt
állapot a mai felszíni és
talajvízmozgások draszti-
kus megváltozásával már
csak illúzió marad. 

Nagyon remélem, hogy az erdészek
nem lesznek ennek az illúziónak az ál-
dozatai.

– Jelenleg milyen a terület fafajmeg-
oszlása?

– Tölgy 12, cser 3, bükk 1, gyertyán 2,
akác 19, egyéb kemény lomb 16, nemes
nyár 12, hazai nyár 11, fûz 7, egyéb lágy
lomb 2, fenyô 12 és üres területünk 3
százalék van. S ha már itt tartunk né-
hány kötelezô adatot mondok a rész-
vénytársaságról. Összesen 37 316 hektá-
ron erdôgazdálkodunk és 72 000 hektár
a vadászterületünk. Faállománnyal borí-
tott területünk 33 163 hektár. Hagyomá-
nyos erdôgazdálkodó erdészeteink van-
nak Bátaszéken, Szekszárdon, Hajóson,
Baján és Pandúron. Elsôdleges fûrész-
ipari feldolgozó tevékenységet végez a
Rakodó- és Fafeldolgozó Erdészet, az
árufeladási feladatokat segíti a Rakodó-
és Hajózási és Vasúti Erdészet. Ez utób-
bi üzemelteti a Gemenci Állami Erdei
Vasutat. Mindezeket a munkákat nem
egész ötszáz fôvel végezzük. 

Itt kell megemlítenem, hogy még kb.
7-800 vállalkozó is a Gemenci Erdô- és
Vadgazdaság Rt.-bôl él.

– Úgy tudom itt is cél a kerületveze-
tôk vállalkozásra ösztönzése?

– Valóban, már többéves tapasztala-
tunk van ezen a téren, és úgy néz ki,
hogy körvonalazódik a végleges meg-
oldás. Kezdetben ösztönöztünk minden
kerületvezetôt, hogy valamilyen módon
mint vállalkozó kapcsolódjon be kerü-
letében a feladatok elvégzésébe. Ez
meg is történt, de a  tapasztalatok alap-
ján le kellett vonnunk a tanulságot: a
két dolog nem megy egyszerre. Voltak
aránytalanul nagy vállalkozói bevéte-
lek, melyeknek teljesítése nyilván a ha-
gyományos kerületvezetôi feladatok
háttérbe szorulásával járt. Az minden-
esetre kiderült, hogy ha a vállalkozó
képzett szakember, mondjuk erdész-
technikus . akkor az elvégzett munka is
szakszerûbb lesz és jóval kevesebb a
probléma. 

A szakember vállalkozó nem akar
„leégni” a kollégái elôtt azzal, hogy
nem végez (végeztet) tökéletes mun-
kát. Egyszóval úgy döntöttünk, hogy a
kerületvezetôk egy része átmegy vállal-
kozónak, míg a hivatalban maradt kerü-
letvezetô megnövelt területû kerület-
ben is el tudja látni a feladatokat. Ter-
mészetesen mivel ez szokatlan, ponto-
sabban nem megszokott szerepkör, a
munkaszerzôdéseket úgy kötöttük

meg, hogy esetleges vál-
lalkozói csôd esetén a
vállalkozó erdész ne ke-
rüljön utcára. Ezenkívül
beépítettünk olyan ele-
meket is, melyek segítik
a nagyobb értékû gépvá-
sárlást, és egyéb, a vállal-
kozás folyamán elôre
nem látható, hátrányos
események következmé-
nyeinek orvoslási lehetô-
ségeit. 

Egyszóval a kezdeté-
nél elôbbre, de végsô so-
ron még mindig az ilyen-
irányú kísérletezésnél
tartunk.

– Milyen lesz a bajai
vándorgyûlés?

– Remélem, hogy
szép, hiszen valamennyi
munkatársam azon dol-
gozik, hogy mindenki
maradandó élményekkel
térjen haza. Mi is úgy állí-
tottuk össze a látnivaló-
kat, hogy kihasználjuk
adottságainkat. 

A Bajai Erdészet lenesi
kerületében kifejezetten
a vadgazdálkodással
kapcsolatos bemutatókat

szerveztünk. A térség apró és nagyvad-
gazdálkodásából kaphatunk ízelítôt. 

A pörbölyi kisvasúti program igazán
izgalmas és látnivalókban gazdag lesz,
mert nemcsak erdôgazdálkodáshoz
kapcsolódó helyi sajátosságokkal is-
merkedhetnek a kedves résztvevôk, de
a vadgazdálkodás és a természetvéde-
lem helyzetét is megtapasztalhatják.

Veránka szigetére hajóval utaznak a
programra jelentkezôk. Itt is hármas fel-
adatunkba pillanthatnak, természetvé-
delem, vadgazdálkodás és erdôgazdál-
kodás az ártér sajátos viszonyai között.

Baja sajátos történelmével izgalmas
város. Nem bánják meg a városnézô
programra jelentkezôk, hiszen néhány
óra alatt szakavatott idegenvezetôvel
megismerkedhetnek a város építészeté-
vel és egyéb nevezetességeivel.

Lesz erdeiiskola-avatás, emlékszo-
bor-leleplezés és természetesen este az
elmaradhatatlan baráti találkozó. A má-
sodik nap délelöttjén pedig a
négyévenként esedékes tisztújító köz-
gyûlés.

Csak megismételhetem a Nyíregyhá-
zán mondottakat: szeretettel várjuk a
vándorgyûlésre a jelentkezô kollégákat.

Pápai Gábor


