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Mint a cím is utal rá, az Erdészeti La-
pok 2003. évi januári számában dr.
Koloszár József és Csepregi Imre tol-
lából megjelent új gyérítési eljárások-
ról szóló írásra szeretnénk az alábbi-
akban reagálni, és a szakmai közön-
séggel megosztani az erdõgazdasá-
gunknál folyó kísérlet tapasztalatait.
Mint a fent említett cikkbõl kiderül,
hazánkban elsõként a Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem Erdõmûvelés Tanszéke
állított be kísérletet új gyérítési mód-
szerek összehasonlító vizsgálatára.
Ezeknek a kísérleteknek más erdõ-
gazdasági tájaira való kiterjesztése és
szélesebb körû összehasonlítása volt
az elsõdleges célunk. 

A természetközeli erdõgazdálkodás
Európa-szerte növekvõ szakmai és társa-
dalmi elvárásaival párhuzamosan egyre-
másra jelentek meg új erdõnevelési kon-
cepciók, programok. Céljainak megvaló-
sítása közben nem lehet elhanyagolni a
minél jobb minõségû és nagyobb
mennyiségû ipari fa megtermelésének
lehetõségét. Mivel a legnagyobb érték-
növedék a fa törzsében keletkezik, ezért
a célátmérõ szerinti fahasználat figye-
lemre méltó lehetõségeket kínál az érték-
hozam növelésében (A. Rieder, 1998).
Alkalmazásának mérlegelésekor azon-
ban a fahasználati szempontokon kívül
az erdõmûvelési tényezõket is figyelem-
be kell vennünk.

Célátmérõ alatt a fa mellmagasságá-
ban mért átmérõjét értjük, ami megha-
tározza a vágásérettséget és a véghasz-
nálati kort egyes fára vonatkoztatva.
Célátmérõ szerinti fahasználat alatt az
olyan egyes fák kivágását értjük, ame-
lyek a kívánatos mellmagassági
átmérõt már elérték (A. Rieder, 1997).
Ezt a használati módot klasszikus érte-
lemben szálaló üzemmódban kezelt
erdõkre értelmezzük. Napjainkra a ter-
mészetkö-zeli erdõgazdálkodás
elõtérbe kerülésével a célátmérõs hasz-
nálati módot kiterjesztették a korosztá-
lyos erdõkre is (Reininger).

Elsõ leírását ennek a használati mód-
nak Borggreve (1891) adja meg, Mün-
den város bükköseiben az 1870-es
években alkalmazott gyérítések tapasz-
talatai alapján. Errõl a módszerrõl Roth

mint „szálaló áterdõlés” emlékezik meg
Erdõmûveléstan (1935) könyvében:

„Borggreve bükkösben az állomány-
nak legerõsebb törzseit válogatta ki, av-
val a tapasztalati alapon nyugvó számí-
tással, hogy ezek nyomása alatt volt jó
alakú, de gyengébb törzsek meg-
hosszabbított vágásforduló mellett
aránylag rövid idõ múlva ismét erõteljes
törzseket fognak szolgáltatni.”

Alkalmazását sokáig nem említi
szakirodalom, míg az 1970-es években
újból felbukkan,  mint célátmérõs fa-
használat. Ennek a fogalomnak értel-
mezése kettõs, hiszen használják gyérí-
tési, valamint felújítási módszerként is. 

Kísérleteket korosztályos erdõkben
való használatára szintén a ’70-es évektõl
kezdõdõen állítottak be, vizsgálva
elõnyeit és alkalmazásának lehetõségeit.
A kísérleteket különbözõ termõhelyi
adottságú területeken, különbözõ korú
és fafajösszetételû állományokban alakí-
tották ki. A külföldi szakirodalomban
megjelent eddigi publikációk fõként luc,
bükk, jegenyefenyõ és erdeifenyõ állo-
mányok vizsgálatát elemezték, dombvi-
déki és középhegységi termõhelyi viszo-
nyok között. Ezek a mintaterületek a volt
NDK, Svájc és Ausztria területén találha-
tók. Napjainkra nagy területû alkalmazá-
sára Németországban került sor. Célát-
mérõs gyérítés üzemi méretekben való
bevezetése többek között az alsó-szász-
országi állami erdészetnél történt meg,

ahol csak a sekély termõhelyû, fõként vé-
delmi rendeltetésû állományok kerültek
ki a célátmérõs használat alól. A haszná-
lati módnak felújítási szakaszban való al-
kalmazását Németországban, Ausztriá-
ban már szélesebb körben alkalmazzák
(J. Hainel, H. Kleinschmit, 1992).

Egy diplomaterv keretében 2000-ben
a ZALAERDÕ Rt. területén különbözõ
növedékfokozó korú bükkös állomá-
nyokban indítottuk meg a kísérletet. A
kísérlet fõ célja a célátmérõs-, valamint
a hagyományos válogató jellegû gyérí-
tés összehasonlító elemzése faállo-
mány-szerkezeti, fatermési és ökonómi-
ai szempontok szerint, valamint alkal-
mazási lehetõségeinek megadása helyi
termõhelyi viszonyokra.

A kísérletben szereplõ erdõrészletek
kiválasztása során három olyan bükkös
állományt kerestünk, amelyek külön-
bözõ korosztályokat képviselnek és a
tárgyévben növedékfokozó gyérítésre
tervezettek. A rendelkezésre álló
erdõrészletek közül a megközelítõen
azonos termõhelyi körülmények és a
hasonló fatermési tulajdonságok figye-
lembe vételével választottunk. A kísér-
let számára a megfelelõ erdõrészleteket
a ZALAERDÕ Rt. Nagykanizsai és
Bánokszentgyörgyi Erdészeteinek terü-
letén alakítottuk ki. 

Az erdõrészletek termõhelyi és faál-
lományszerkezeti  összehasonlítását az
1. táblázat mutatja.

GÓBER ZOLTÁN
Új gyérítési eljárások hazai tapasztalatai:

A célátmérôs gyérítési kísérlet
tapasztalatai Zalában
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A minta-, ill. kontrollterületek terepi
kijelölésére 2000 nyarán került sor. A
kísérlet mintaterületeinek kialakítása-
kor elsõdleges szempont volt a
megfelelõ területnagyság megválasztá-
sa. Olyan minták beállítását terveztük,
amelyek lehetõvé teszik a két gyérítési
eljárás összehasonlítását szolgáló
megfelelõ mennyiségû adatmennyisé-
get, kizárják a kísérleti területeken kívül
esõ fák befolyásoló hatását a visszama-
radó állomány növõterére, illetve  szo-
ciális helyzetére.

A fenti szempontoknak megfelelõen
mindhárom erdõrészletben egy-egy
100x100 m alapterületû mintaterület ki-
alakítására került sor. A három 1 ha-os kí-
sérleti terület mellett kijelöltünk azonos
méretû kontrollterületet is. Mind a minta-,
mind a kontrollparcellák törzseit egyedi
sorszámozással 2000 júliusa folyamán ki-
festettük. Az Eszteregnye 12C erdõrész-
letben 2001 júliusában az 1. mintaterüle-
ten egy ún. nullkontrollt is bevezettünk.
Ez a két gyérítési módszer pontosabb
összehasonlítás lehetõségének megte-
remtését célozta az adott erdõrészletben.
Az állományfelvételezési munkákat 2000
júliusa és augusztusa folyamán végeztük
el. Fafaj szerint minden egyes törzs két
ponton mért mellmagassági átmérõjének
méréseit, illetve koronavetületeinek leírá-
sához a korona két átmérõjének becslését
végeztük el. A két gyérítés hálózatra gya-
korolt hatásának vizsgálatához szükséges
koronavetületi térképek elkészítéséhez
mind a minta, mind a kontrollterületeken
a fákat beillesztett sokszögvonalról
WILD-TO busszola-teodolittal bemértük.
Minden egyes törzs mágneses azimutját,

zenitszögét és a sokszögponthoz viszo-
nyított ferde távolságát mértük. A célát-
mérõs gyérítés alapját jelentõ célátmérõt
a becslési jegyzõkönyvek alapján állapí-
tottuk meg. Kialakításánál a helyi állo-
mányviszonyok (törzsszám, átlagátmérõ,
sûrûség) játszottak szerepet. Az így kiala-
kított célátmérõk a következõk lettek: 
Eszteregnye 12C – mintaterület: 42 cm
Eszteregnye 9B – mintaterület: 50 cm
Oltárc 18A– mintaterület: 42 cm

A mintaparcellákban a fentiek sze-
rint megállapított célátmérõ feletti fákat,
illetve olyan vékony törzseket jelöltünk
kivágásra, melyek valószínûsíthetõleg
nem fogják elérni a célátmérõt  a vágás-
korig, alá- vagy közbeszorult helyzetû-
ek. A kontrollparcellákban hagyomá-
nyos válogató gyérítés szabályai szerint
történt meg a jelölés.

Eredmények
Eszteregnye 9B

Az erdõrészlet állományjellemzõi
nem tették lehetõvé a célátmérõs

gyérítés maradéktalan végrehajtását,
a tág hálózat és a záródáshiányos fol-
tok miatt csak a visszamaradó állo-
mány hálózatának figyelembe vételé-
vel végezhettük el a jelölést. A két
gyérítés hatására szinte azonos sûrû-
ség alakult ki a visszamaradó állomá-
nyokban. A kikerülõ mellékállomány
kalkulált árbevétele jelentõs eltérést
mutat, amit a fatérfogat illetve a kivá-
gott fák dimenzióbeli eltérése indo-
kol. A választékcsoportok összeha-
sonlítása nem mutat eltérést a lemez-
és fûrészipari illetve a sarangolt és
egyéb választékok között. Ennek ma-
gyarázata az 55 cm feletti mellmagas-
sági átmérõjû bükk törzsek magas
aránya. Itt kell szólni arról a gyakor-
lati tapasztalatról is, hogy ez az
átmérõcsoport tartalmazza a legna-
gyobb álgesztes arányt. Összefogla-
lásképpen kimondható hogy ez a kor
és a hasonló állományszerkezet nem
teszi lehetõvé a célátmérõs gyérítés
bevezetését.  

1. táblázat. A kijelölt erdôrészletek erdôtervi adatai

Erdõrészletek jele Eszteregnye 12C Eszteregnye 9B Oltárc 18A   
Részlet területe 15,3 ha 20,0 ha  16,7 ha   
Faállomány típusa B B-GY-KTT B-KTT   
Rendeltetés Fatermelés  
Gazdasági korlátozás Nincs korlátozás  
Termelési cél Minõségi fatermelés  
Klíma B B B  
Hidrológia VFLEN VFLEN VFLEN  
Genetikai talajtípus ABE ABE ABE  
Termõréteg vastagság MÉ MÉ MÉ  
Tsz. feletti magasság 200 200 200  
Fekvés NY VÁLT NY   
Fafajok megoszlása B 42 %, KTT 16 %, B 43 %, KST 28 %, B 44 %, KST 2 %,

GY 40 %, CS 2 % KTT 16 %,GY 12 %, CS 1 % KTT 18 %,GY34%, EF 2 %
Kor (év) 2000-ben 65 93 82
FTO 2 2 2
Záródás (%) 100 90 100
Körlap (m2/ha) 31,6 31,6 31,7
Törzsszám (db/0,1ha) 53 32 45

Fatermõ képesség (m3/ha/év) 10 10 10

Eszteregnye 9B
Állapotjellemzõk: Mintaterület – célátmérõ szerint gyérítve –

Egész állomány Fõállomány Mellékállomány
Fatérfogat (m3) 710 571 139
Körlap (m2) 39,4 31,8 7,6
Törzsszám (db) 317 267 50

Kontrollterület – hagyományos gyérítés szerint –
Egész állomány Fõállomány Mellékállomány  

Fatérfogat (m3) 659 577 82
Körlap (m2) 37 32,1 4,9
Törzsszám (db) 304 247 57

2. táblázat. A tervezett és kiinduló állapot fatömeg-tényezõinek összehasonlítása
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Oltárc 18A
Ezzel szemben a csupán 10 évvel fi-

atalabb, de jelentõs állományszerke-
zeti eltéréseket mutató Oltárc 18A
erdõrészlet gyérítése teljesen más
eredményt adott. Itt már erõteljes elté-
rések adódtak mind a gazdasági, mind
a visszamaradó faállomány szerkeze-
tének elemzése során a  két gyérítési
eljárásra vonatkozóan. A célátmérõs
gyérítéssel szemben felmerült bírála-
tok  a gyérítés túl nagy erélyére, az en-
nek hatására kialakuló csoportos állo-
mány-szerkezetre, az ebbõl adódó fel-
újítási problémákra és a jelentõs dön-
tési károkra utaltak. A jelentõs dönté-
si károk egyik fõ oka szintén az állo-
mány túlzott sûrûsége volt, illetve a
törzskiválasztó gyérítések során bent
hagyott böhönc törzsek döntése. En-
nek mérséklése a böhöncös törzsek
korábbi kivágásával, valamint a bele-
nyúlások mértékének csökkentésével
érhetõ el. Itt már jelentõs eltérést mu-
tat a válsztékmegoszlás, illetve az
ebbõl kalkulált árbevétel. Ez a korosz-
tályos erdõ széles átmérõ-eloszlásából
adódik. Az elvégzett gyérítések során
is beigazolódott az a gyakorlati megfi-
gyelés, hogy az Oltárc 18A erdõrész-
letben a fiatalabb kor és nagyobb sû-
rûség miatt a mintaterületen döntött
„méretesebb” bükkök  100%-ban „fe-
hér” rönköt adtak.

Eszteregnye 12C
A tapasztalatai azt mutatják, hogy a

célátmérõs gyérítés alkalmazásának
elõfeltétele a törzsválasztó gyérítések
során kialakított megfelelõ minõségû
állományszerkezet, illetve a gyérítési
eljárás már szálas kor elején való al-
kalmazása. A visszamaradó állomány
kímélete szempontjából elõnyösebb-
nek látszik a gyakoribb, kisebb erélyû
gyérítések bevezetése. Ezeknek a
szempontoknak is talán a leg-
megfelelõbb kísérleti állomány az

Eszteregnye 12C erdõrészlet. A minta-
és kontrollparcellák közti faál-
lományszerkezeti különbségeket
kompenzálandó 2001 nyarán itt került
kialakításra a mintaterület ún. null-
kontrollja. A két gyérítési módszer ab-
szolút összehasonlítását teszi ez
lehetõvé. Itt jelentkezett legmarkán-
sabban a célátmérõs használat
értéknövelõ hatása, ami szinte azonos
erélyû gyérítés esetén 2,8 x-os árbevé-
tel-növekedést mutat a kontrollhoz ké-
pest. 

A célátmérõs gyérítés 
alkalmazási lehetõségei

A célátmérõs használat ismertetésébõl is
kitûnik, hogy ennek a módszernek csak-
is és kizárólagosan gazdasági rendelteté-
sû erdõkben, elsõdlegesen fatermelési célú
állományokban van létjogosultsága. Kül-
földi tapasztalatok azt mutatják, hogy
nem alkalmazható szélsõséges termõhe-
lyi viszonyok között, ahol a természetes
újulat megjelenését az erdõtalaj túlzott
elcserjésedése, elgyomosodása akadá-
lyozza, illetve zonális erdõtársulások ha-
tárán, ahol is a vitálisabb elegyfajok jelen-
nek meg. Bevezetésének  korlátot szab a
bükk széldöntésre való érzékenysége,
ezért viharkárra érzékenyebb nyugati ol-
dalakon, gerinceken alkalmazását kerülni
kell (A. Rieder, 1998). Hazai erdõtársulá-
saink közül véleményünk szerint csupán
bükköseinkben, ezek üde erdõtípu-
saiban alkalmazható. A kísérletek jelen ta-
pasztalatai is azt mutatják, hogy
nevelõvágásként való alkalmazásának
elõfeltétele egy jól kezelt, megfelelõ állo-
mányszerkezetû erdõkép. Ennek elérésé-
hez a törzskiválasztó gyérítéseket
megfelelõ minõségben kell elvégezni. A

Oltárc 18A 
Állapotjellemzõk: Mintaterület – célátmérõ szerint gyérítve –

Egész állomány Fõállomány Mellékállomány
Fatérfogat (m3) 773 522 251
Körlap (m2) 49,1 34,1 15
Törzsszám (db) 534 425 109

Kontrollterület – hagyományos gyérítés szerint –
Egész állomány Fõállomány Mellékállomány

Fatérfogat (m3) 636 531 105
Körlap (m2) 40,3 32,8 7,5
Törzsszám (db) 453 319 134

3. táblázat. A tervezett és kiinduló állapot fatömeg-tényezôinek összehasonlítása

Eszteregnye 12C 
Állapotjellemzõk: Mintaterület – célátmérõ szerint gyérítve –

Egész állomány Fõállomány Mellékállomány
Fatérfogat (m3) 482 371 111
Körlap (m2) 31,8 24,8 7
Törzsszám (db) 404 345 59

Nullkontroll – hagyományos gyérítés szerint –
Egész állomány Fõállomány Mellékállomány

Fatérfogat (m3) 482 392 90
Körlap (m2) 31,8 25,5 6,3
Törzsszám (db) 404 286 118

Kontrollterület – hagyományos gyérítés szerint –
Egész állomány Fõállomány Mellékállomány

Fatérfogat(m3) 552 446 106
Körlap(m2) 36,2 28,8 7,4
Törzsszám(db) 431 315 116

4. táblázat. A tervezett és kiinduló állapot fatömeg-tényezôinek összehasonlítása
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további gyérítéseket a jelenlegi gyakorlat-
tól eltérõen gyakoribb visszatérésekkel és
kisebb eréllyel kellene végrehajtani.

Következtetés
Alapvetõ különbség a két gyérítési eljá-
rás között legfõképp abban mutatkozik,
hogy a nevelõvágások során kikerült
mellékállományt az állomány mely fái
alkotják. Ha ezt a fa szociális helyzeté-
nek megítélésével jellemezzük, leg-
megfelelõbb erre a Kraft-féle faosztályo-
zás által bevezetett fogalmak használata.

A célátmérõs gyérítés lényegében az
uralkodó osztály fáit érinti, melyek koro-
nájuk jellegével, nagy átmérõjükkel, ma-
gasságukkal és kisebb hengerességükkel
különböznek a velük egykorú, de az el-
nyomott osztályhoz tartozó fáktól melyek
koronája, átmérõje, magassága kisebb, de
alakszámuk nagyobb. A gyérítés alapja a
legvastagabb törzsek kivágása az állo-
mányból. Fõ problémaként a termelési
károkból adódóan ekkor a faállomány
minõségi romlása, változása jelentkezik.
Itt meg kell említeni azonban, hogy a
Kraft-féle faosztályozás 2-es és 3-as
minõségû törzsei korábban jobb struktú-
rát mutattak. Kérdésként merül fel, hogy
ezek a fák, melyek a hagyományos gyérí-
tések során csak alárendeltebb választéko-
kat produkáltak, egy korábban elvégzett
célátmérõs gyérítés hatására jobb szociális
helyzetet elfoglalva nem nyújthatnak-e
„V” faként jó minõségû faanyagot. Isme-
retes, hogy a bükk ebben a korban igen
erõs koronafejlesztõ képességgel rendel-
kezik, és ezáltal jelentõs törzsgyarapodás-
ra képes.

A célátmérõs használat alkalmazásá-
nak egyik legfõbb kérdése, vajon produ-
kál-e növedékkiesést, és ha igen, akkor
milyen mértékben az állományunk
következõ életfázisában, illetve készlethi-
ányos lesz-e az erdõnk? A gyérítés hatását
a növedékre csak hosszú idõ alatt lehet ér-
tékelni, és erõsen függ a faállomány-
szerkezeti tényezõktõl. Egy lehetséges nö-
vedék kivétele minden esetben növedék-
kiesést eredményez. Másik oldalról vizs-
gálva ezt a kérdést, a visszamaradó, ural-
kodó faállomány még mindig egy jelentõs
növedékpotenciált jelent. Azt, hogy egy
kis koronájú fa miként reagál a növedéké-
ben a növõtér megnövekedésére, nehéz
megítélni, mivel az egyesfa által ténylege-
sen használt növõtér meghatározása sem
egzakt (J. Richter, 1997). A növedékkiesés
értékelésekor nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni azt sem, hogy az elõhasznála-
tok során egy gazdaságilag jelentõsebb fa-
hozamhoz juthatunk. Az eddigi kísérletek
során kapott jelentõs árbevételi különbsé-

gek a korosztályos erdõkép széles
átmérõeloszlásából következtek.
Feltételezhetõ, hogy a késõbbi célátmérõs
gyérítések során mérséklõdik ez az eltérés
az átmérõszórás változásából adódóan. 

A célátmérõ szerinti gyérítés hatására
kialakuló növedékkiesés, a záródáshiá-
nyos foltok további alakulása, a felújulás
problematikája mind a további kontroll
szerepének fontosságát támasztja alá. Lé-
nyeges kérdésként merül fel, hogy a kez-
deti árbevétel-növekedés a késõbbiek so-
rán miként alakul, illetve kompenzálja-e
az elmaradó véghasználati árbevételt.
Fontos lenne a késõbbiekben a használat
költségeit minta- és kontrollparcellánként
külön-külön kimutatni. 

A kísérletek eredményeinek elemzé-
se során fontos szerep jut a célátmérõ
megállapításának, ami az eddigi ered-
ményekbõl jól látható, hogy jelentõsen
függ a vizsgált állomány szerkezetétõl.
A további megfigyelések egyik fõ fel-
adatának mégis annak kell lennie, hogy
adott termõhelyi és állományjellemzõk
szerint korosztályonként megadható le-
gyen a gazdaságilag legoptimálisabb
célátmérõ.

Mindezek a kísérletek további vizs-
gálatát támogatják, hiszen csak ezen
kérdések megválaszolásával juthatunk
elegendõ információhoz, ahhoz, hogy
a célátmérõs gyérítés üzemi alkalma-
zásáról képet formálhassunk.

Az erdõt járó ember gyakorta találkozik
a kalapos gombák valamelyikével. Egy
részük kiváló étek, mások mérgezõk.
Bármelyik csoportba is soroljuk õket,
az erdõ életében pótolhatatlanok, vé-
delmünkre érdemesek. Nélkülük a fák
tápelem- és vízfelvétele sérül, hiányuk
összeroppantaná az erdõt, mint termé-
szeti jelenséget.

A természetvédelmet megfogalmazó
berni konvenció azonban nem tartal-
maz a gombák védelmére szóló utalá-
sokat. Ezért Svédország vállalta, hogy

összeállítást és javaslatot tesz a hiány
pótlására. 

2001-ben az Európa Tanács tudomá-
nyos bizottsága 34 adatlapot állított össze
a védelemre érdemes gombafajokról.
Svédország volt az érdemi munka
készítõje, javaslatát azonban vissza kel-
lett vonnia, mivel törekvései az EU-s or-
szágok nagyobb részétõl nem kaptak tá-
mogatást. Ezért csak remélni lehet, hogy
ez a szemlélet a közeljövõben változik.

(NATUROPA 2004. 101. sz.)
Ref.: Dr. Szodfridt István

Az európai nagygombák
védelmérôl

2002-ben listát szerkesztettek azon, ide-
genbõl bevándorló növényfajokról,
amelyek elözönlötték a szlovák nö-
vényvilágot. 44 olyan fajt találtak, ame-
lyek tömeges megjelenése veszélyes le-
het, ezért visszaszorításukra külön in-
tézkedések szükségesek. A legveszé-
lyesebbnek tartottak közül három, ha-
zánkban is elterjedt, ezek: Impatiens
glandulifera, Solidago canadensis, S.
gigantea.

A visszaszorításuk érdekében tett in-
tézkedések hatásfoka a társadalom hoz-
záállásától függ. Számítanak ebben a
sajtó támogatására is. A jövõben figyel-
met fordítanak nem csak a növényvilág-
ra, de a madár- és gerinctelen fauna ha-
sonlóan káros, elszaporodott tagjaira is.
Fontos a szomszédos országokkal kö-
zös intézkedések megtétele.

(NATUROPA 2004. 101. sz.)
Ref. Dr. hc. dr. Szodfridt István

Özön-gyomfajok Szlovákiában

A bükk levélvesztése
és az idôjárás
A bükk levélvesztése, levéltömegének
csökkenése, valamint a lokális és regio-
nális idõjárás alakulása közötti kapcso-
latot vizsgálták. A kapcsolatot nem ta-
lálták szorosnak, ha csak egy-egy

idõjárási tényezõvel keresték az össze-
függést. Ám, ha több idõjárási
tényezõbõl (hõmérséklet, napfénytar-
tam, 4 éves víztelítettség) alakítottak
modellt, akkor ez már jobb magyaráza-
tot szolgáltatott a jelenségrõl.

(Allg. Forst. Jadztg. 2004. 4/5 füzet)
Ref.: Dr. Szodfridt István


