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Az OEE Erdészeti Vízgazdálkodási
Szakosztálya október 29-én, az ÁESZ
Térségfejlesztési és Zöldövezet Tervezõ
Iroda vendégeként Balatonfüreden tar-
totta kihelyezett ülését. A rendezvény
apropóját az adta, hogy ebben az évben
az Iroda tevékenységének fontos részét
képezi a „Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-
tése” (VTT) elnevezésû kiemelt orszá-
gos programban való részvétel.

A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése”
elnevezés több dologra is utal, de egye-
bek mellett arra is, hogy a Tisza-völgy
és térségének helyzete, bár folyamato-
san módosult, módosított, de mégis-
csak egy százötven évvel ezelõtt kigon-
dolt, majd megvalósított terv eredmé-
nye, amelynek az újragondolása, már
csak az azóta eltelt idõ és megváltozott
körülmények miatt is szükségszerû, s
immár halaszthatatlan. A VTT nemcsak,
s talán nem is elsõsorban az eddigi víz-
ügyi koncepciók átgondolását jelenti,
hanem alapvetõen a területhasználatét,
s a tájfejlesztését, amelyeknek a vízügy
– saját megfogalmazása szerint is – csu-
pán a kiszolgálója. A területhasználat-
ban és a tájfejlesztésben jelentõs szere-
pe van az erdészeti ágazatnak is.

A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése”
programban erdészeti feladatok és
lehetõségek vannak. A feladatokat az
erdészeti ágazatnak kell (kellene) meg-
oldani, a lehetõségekkel úgyszintén az
erdészeti ágazatnak kell, illetve kellene
élni.

A Szakosztály balatonfüredi rendez-
vényét tulajdonképpen a VTT-vel kap-
csolatban tavasszal Budapesten tartott
konferencia szerves folytatásának lehet
tekinteni, olyan vonatkozásban, hogy
akkor átfogóbban, most szûkebb kör-
ben, de konkrétabb formában folytat-
tuk a témakör tárgyalását. A szakosz-
tályülésen elõször Fecser István iroda-
vezetõ tájékoztatta a résztvevõket álta-
lában az Iroda tevékenységérõl, majd
Halász Tibor és Szamosfalvi Károly
erdõmérnök-tervezõk részletesen is-
mertették a tervezett mentett oldali ár-
apasztó tározókkal, valamint a hullám-
térrel összefüggõ erdészeti tervezési
munkákat, szempontokat, elvárásokat,
lehetõségeket, célokat. A látványosan
prezentált és tartalmas elõadásokat kér-
dések-feleletek és szakmai konzultáció
követte. A beszélgetést az Irodával ter-
vezési kapcsolatban lévõ, s a szakosz-
tályülést jelenlétükkel megtisztelõ
„VÁTI”-s kollégák is gazdagították.

A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése”
idõbeli és térbeli kihatása is jelentõs.
Programnak nevezzük, de inkább egy
folyamatnak tekinthetõ, ezért idõbeli
lehatárolásának talán nincs is értelme.
Az ország jelentõs részét közvetlenül
érinti, de közvetve, a tapasztalatokkal
és tanulságokkal más térségekre is ha-
tással lehet. A VTT-hez kötõdõ erdésze-
ti vonatkozásokkal a következõ évek-
ben minden bizonnyal még többször is
találkozunk majd.

Dr. Kucsara Mihály
* * *

A ZALAERDÕ Rt. 2004. október
14–15. között három éven belül másod-
szor fogadta az Erdõfeltárási Szak-
osztály tagjait és rendezte meg a szak-
osztály ülését. Az erdõgazdaságot és
annak feltárási tevékenységét Horváth
Ferenc vezérigazgató-helyettes, terme-
lési igazgató mutatta be. Ismertette be-
ruházási stratégiájukat, amelyben jelen-
tõs szerepet kap a feltáróhálózat
bõvítése. A hosszú távú terveknek
köszönhetõen a beruházások
elõkészítése, beleértve a hatósági enge-
délyek beszerzését és a támogatások
iránti kérelem elkészítését is, az
erdõgazdaságnál nem okoz jelentõs
fennakadást és problémát. Az ülés to-
vábbi részében a résztvevõk megismer-
kedtek a meszes talajstabilizáció építé-
sének legújabb eredményeivel, vala-
mint megvitathatták a korábban meg-
szerzett tapasztalatokat. A bevezetõ
elõadásban dr. Kosztka Miklós egyete-
mi tanár vázolta az útépítési kõanyagok
és kötõanyagok kiválasztásának mûsza-
ki, közgazdasági és környezetvédelmi
szempontjait. Összegezésként megálla-
pította, hogy továbbra is érvényes az a
klasszikus alapelv, amely szerint töre-
kedni kell a helyi anyagok felhasználá-
sára. A kõanyagban szegény vidékeken
ez az anyag a talaj, amit talajstabilizáció
formájában lehet felhasználni. Elõadása
végén bemutatta egy elázott, kötött ta-
lajú földmû hatását a pályaszerkezet te-
herbírására. Az elnedvesedett földmû
hatásából származó teherbírás-csökke-
nést kiszárítással, meszes kezeléssel le-
hetett volna orvosolni. A mész útépítési
felhasználásáról Péterné Marosy Kata-
lin kereskedelmi igazgató (CARMEUSE
MÉSZ Kft.) tartott részletes ismertetést.
Ismertette a mész hatását az agyagra és
a kötött talajok talajfizikai jellemzõinek
változására, valamint ezek kedvezõ ha-
tását a földmû és pályaszerkezet teher-

bírására. Részletesen kitért az építés
technológiájára. Bemutatta azokat a
legújabb gépeket, amelyekkel a talaj
fellazítása és a talaj keverése hatéko-
nyan megvalósítható. Hangsúlyozta,
hogy a legújabb gyártási eljárással
elõállított mész aktivitása a korábban
gyártottakhoz képest jelentõsen meg-
nõtt, ami az elnedvesedett talajok elsõ
lazítását nagymértékben megkönnyíti.
Elõadása végén bemutatott egy önkölt-
ségszámító programot, amellyel a
különbözõ pályaszerkezet-variációk
építési költsége összehasonlítható. Az
erdészeti útépítésben szerzett tapaszta-
latokról dr. Herpay Imre, dr. Szilágyi
József, André Béla, dr. Rácz József,
Lutonszky Zoltán számolt be. A meszes
talajstabilizációval kapcsolatos rész-
letkérdésekrõl Papp Krisztina piacfej-
lesztési felelõs és Udvardi Norbert terü-
leti vezetõ adtak további felvilágosítást.
A résztvevõk megállapították, hogy a
korábbiakhoz képest jelentõsen meg-
változott a meszes talajstabilizáció épí-
tésének mûszaki háttere, megváltoztak
a felhasználható mész tulajdonságai, a
teljes építési folyamatot egy témagazda
kezeli; mindez pedig a korábban ne-
hézségeket okozó problémák megoldá-
sát is jelenti. A szakmai vita délután a
Csömödéri Erdei Vasúton folyt tovább.
A Lenti Erdészetnél Keszi László erdé-
szetigazgató mutatta be az erdészetet,
az új kisvasúti állomást és a kiállítóhe-
lyet. A második napon a résztvevõk
megtekintették az 1960-as évek végén
mészstabilizációs alappal megépített
rigyáci feltáróutat, amelyen a jelentõs
forgalom ellenére komoly hibák máig
sem alakultak ki. A tagság bejárta az át-
adás elõtti állapotban lévõ Györerdei
utat, amelyet a Jágerréti úton közelítet-
tek meg. A Györerdei út építésénél fel-
használt kõanyagot a Jágerréti úton
szállították nagy teherbírású tehergép-
kocsikkal. A gondos építésnek köszön-
hetõen a jelentõs forgalomterhelés nem
okozott jelentõs károkat a Jágerréti
úton. A Márki vadászházban Hopp Ta-
más erdészetigazgató ismertette a
Bánokszentgyörgyi Erdészet feladatait.
A szakmai program a bucsutai Bükki-
kúti út megtekintésével zárult. Megkö-
szönjük a ZALAERDÕ Rt.-nek, hogy a
szakosztályülés megrendezését támo-
gatta. Külön köszönetünket fejezzük ki
Papp Nándor építési elõadónak és
Montskó Sándor gépesítési elõadónak,
hogy fáradságot nem ismerve ismét egy
szakmailag értékes, jó hangulatú szak-
osztályülést szerveztek.

Dr. Kosztka Miklós

Szakosztályhírek


