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Az idei évben az immár hagyománnyá
vált újságíró-kirándulást, szakmai be-
mutatókat Sopronba szervezte Ormos
Balázs fõtitkár. Az invitálásnak hár-
mas célja volt, tájékoztatni a tudósító-
kat a soproniak erõfeszítéseirõl, amit
az ifjúság természetnevelésével kap-
csolatban végeztek, bemutatni Sop-
ront a „Zöld várost”, melynek megúju-
ló energiaprogramja elkezdõdött. Vé-
gül megismertetni a ragyogó Erdésze-
ti Múzeumot és Sopron város hosszú
távú elképzeléseit az idegenforgalom
fejlesztésérõl. 

Sógor Ferenc a Gyermek és Ifjúsági
központ Kht. ügyvezetõ igazgatójának
köszöntése után elõadások hangzot-
tak el, melyet szigorúan szakmai ala-
pon levezetett borkóstoló követett.
Szabó Miklós erdõmérnök, tanár, az
Erdõk Háza igazgatója tájékoztatta a
megjelenteket a felújítás elõtt álló
Erdõk Háza mûködésérõl és a távlati
elképzelésekrõl. Csak reménykedhe-
tünk abban, hogy a nagyszabású el-
képzelések kivitelezését nem fogja
akadályozni a pénzhiány. 

Az újságírók csoportja délután a Ká-
roly-magaslatról tekinthetett szét a ha-
vas tájon, a befagyott Fertõ-tó nádasai-
tól a Schneeberg hófödte csúcsáig. 

Varga Tamás igazgató és Füzi Bog-
lárka nagy lelkesedéssel mutatta be az
Erdészeti Múzeumot, mellyel kétségte-
len, hogy ezen a színvonalon csak ke-
vés szakma büszkélkedhet. A múzeum
fenntartását és mûködtetését a min-
dennapos anyagi gondok  megnehezí-
tik, de szerencsére mindebbõl az
érdeklõdõ látogató semmit sem érez.
Ismételten csak gratulálni tudunk az
elõd dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó
igazgató asszonynak és kívánjuk,
hogy az új vezetés lelkesedése se
csökkenjen. 

A sajtó képviselõinek a Liszt Ferenc
Mûvelõdési Házban rendeztek sajtótá-
jékoztató, amelyet Almássy László ide-
genforgalmi igazgató vezetett, aki is-
mertette a város elképzeléseit. Kérdésre
elmondta, hogy az egyetem botanikus
kertjének állapotáért csak részben
felelõs a város, és hogy a sûrûn látoga-
tott Erdészeti Múzeum költségvetését is
szeretnék támogatni a jövõben. Ormos
Balázs ismertetõjében kiemelte, hogy a
„Sopron a zöld város” jelmondatot az
ügyben tenni akarók egyértelmûen ma-
gukévá tették. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor 
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A harmadik oldal

A z Erdészeti Lapok áprilisi száma mellékletként
egy részletes kérdõívet tartalmaz. Utoljára
1993-ban adott közre a szerkesztõség hason-

lót. Akkor is azzal a céllal, hogy eligazítást kapjunk
a Lapokat olvasóktól, hogy az 1991-ben formailag és
tartalmilag is megújult szakfolyóirat szerkesztõi el-
képzelése egyezik e az olvasók többségével, vagy ha
eltér, akkor miben és hol kell változtatni. Azóta eltelt
több,  mint egy évtized. Ennek során kialakult egy
olyan új stílusú lap, mely a szóbeli visszajelzések sze-
rint olvasmányosabb és ismeretterjesztõ stílusú cikkei
alapján olvasottabb, nemcsak a szakemberek, ha-
nem az erdõt kedvelõk körében is. 

Ezt a véleményt megerõsítendõ két évvel ezelõtt a
Szerkesztõbizottság – hosszas véleménycsere eredmé-
nyeképpen – változtatott a borítón valamint a tarta-
lomjegyzék oldalán. Ez a szintén két éve bekövetkezett
változtatás nemcsak tipográfiailag, hanem a szer-
kesztésben is újszerû kötöttséget és munkát jelentett.

Az elektronikus hírközléssel olyan lehetõség (és
egyben konkurencia) adódik a tájékoztatásra vá-
gyó olvasó számára, mellyel egy viszonylag kis pél-
dányszámú szakmai lap havi megjelenésével több
tekintetben nehezen állja a versenyt. Különös tekin-
tettel, arra, hogy a példányszámból adódóan – fo-
lyamatos és megbízható támogatás nélkül – lehetet-
len a jelenlegi fizetõképes kereslethez igazodó elõ-
fizetési árat meghatározni.

Úgy gondolom azonban, hogy az 1862-ben elin-
dított Erdészeti Lapok megjelentetésére szüksége van
a szakmának. Különösen akkor, amikor a társada-
lomnak az erdészekkel kapcsolatos véleménye alakí-
tása terén még bõven van felvilágosító tennivaló,
mint ahogy az elmúlt 15 év ez irányú következetes
szerkesztési munkájának is mutatkoznak eredmé-
nyei.  A szakmánk jellegébõl adódó hosszú távú
szemlélet a lapban is értelemszerûen tükrözõdik, tar-
talmi megújulása azonban csak a szakma megúju-
lása által lehetséges.

Az elmondottakat figyelembe véve, kérjük a lap
jövõjéért tenni akaró olvasókat, hogy átgondoltan
töltsék ki a kérdõívet, és azokat bármely lehetséges
úton a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek.

Pápai Gábor
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BARTHA PÁL

Munkaköröm változása, majd nyug-
díjazásom miatt közelgõ megszûnése
okán – hogy a gondolat ne vesszen el
– a társult erdõgazdálkodás fejleszté-
sére vonatkozó javaslatomat az aláb-
biakban teszem közzé. Ezzel egy
olyan szakmai együttgondolkodás
megindítása a célom, melynek ered-
ményeként az EU-konform erdészeti
társulás jogszabályi környezete meg-
születhet. (Az anyagban fordításból
fakadó kisebb pontatlanság lehet,
amiért elõre is elnézést kérek.) Ezen
kívül javaslatot teszek az uniós társfi-
nanszírozáshoz szükséges nemzeti
hozzájárulás képzésére is. 

Az EU-konform erdészeti társu-
lás jogszabályi környezetének

megteremtése
Napjainkban mintegy 550 ezer hektár
erdõterületen 27 ezer erdõgazdálkodót
tart nyilván az erdészeti hatóság. Meg
kell jegyezni azonban azt, hogy a 27
ezer erdõgazdálkodónak csupán né-
hány ezreléke rendelkezik szakember-
rel, telephellyel és részleges eszköz-
parkkal. E körbe tartozik az 53
erdõgazdálkodási integrátor. 

Az erdõgazdálkodási integráció
rendkívül változatos együttmûködési
forma. Ennek elsõ lépcsõje a szakirányí-
tás, ugyanis az integrátor ezen keresztül
ismerheti meg a vonzáskörzetébe tarto-
zó erdõkben elvégezhetõ munkát. Ezt
követõen ajánlatot tehet a munka meg-
szervezésére vagy elvégzésére. Tõke-
erõs, valódi vállalkozóvá csak akkor vál-
hat, ha ebbe belevág, hiszen komoly ár-
bevétele csak munkavégzésbõl származ-
hat. Végül az együttmûködésnek el kell

jutni arra a fokra, ami kiterjed a közös
beszerzésre és értékesítésre is. Az
erdõgazdálkodási integráció elsõ lépésé-
nek – a szakirányításnak – alakulását a
diagram mutatja be, melybõl megállapít-
ható, hogy maga a koncepció életké-
pes, hiszen az együttmûködés a szerény
és nehézkes támogatási rend ellenére is
dinamikusan fejlõdik.

A vállalkozó integrátor az életké-
pes üzemméretet – mely közgazdasági
kategória – részben birtokkoncentrá-
cióval (haszonbérlet és megbízás elfo-
gadása), részben szolgáltatás nyújtásával
– tevékenység-koncentrációval – éri
el. Ez az állapot viszont kedvezõ kiindu-
lási alapot nyújthat az erdõgazdálkodók
Thüringiában (volt NDK) tapasztalt aláb-
bi együttmûködési modellje felé. 

Németországban a társult erdõ-
gazdálkodást oly fontosnak tartják, hogy a
Szövetségi Erdõtörvény fele – 10 oldal –
errõl szól. Az erdõtörvény a társult
erdõgazdálkodás megvalósítására három
lehetõséget kínál, és ezek egyike az
erdõgazdálkodási közösség (Forstbe-
triebsgemeinschaft – FBG). Ennek község-
határon túlnyúlóan tagja lehet minden ma-
gánszemély, társulás és egyházi erdõt
kezelõ. Az erdõgazdálkodási közösség ki-
zárólag magánjogi jogi személyiségként
mûködhet, a következõ formákban: be-
jegyzett egyesület, vagy gazdasági ügyvite-
li egyesület a Ptk. alapján, továbbá szövet-
kezet, kft., bt. és rt. a gazdasági társasági
törvény szerint. Az erdõgazdálkodási kö-
zösség elismerése általában két lép-
csõben történik. Elõször a társulni szán-
dékozók a Ptk., vagy a társasági törvény
alapján magánjogi jogi személyiséggel bíró
társulást hoznak létre, melyet az elsõfokú
bíróság nyilvántartásba vesz. Ezt követõen

– a mûködési feltételeket rögzítõ Alapsza-
bály jóváhagyásakor – a társulást a Szövet-
ségi Erdõtörvény alapján, az erdészeti ha-
tóság erdõgazdálkodási közösségként elis-
meri. Az elismerés szakmai feltételeit az
Erdõ-törvény tartalmazza. 

A fenti, kétlépcsõs elismerési eljárás a
speciális erdészeti polgári jogi társu-
lás esetében – gazdasági ügyviteli egyesü-
let a Ptk. 22. §-a alapján – egylépcsõssé
egyszerûsítõdik. A tagok a Ptk. 705. és
az azt követõ §-ok alapján társasági szer-
zõdés kötnek, majd ezt követõen – az
Alapszabály jóváhagyásakor – az erdõgaz-
dálkodási közösséget az erdészeti hatóság
nyilvántartásba veszi (elismeri), és ezzel
egyidejûleg a Szövetségi Erdõtörvény
alapján jogképességgel is felruházza. A
gazdasági ügyviteli egyesületi formát – az
alacsony és államilag támogatott mûködé-
si költségeken túl – azért választják szíve-
sen az erdõtulajdonosok, mert az e formá-
ban történõ gazdálkodás adókedvezmé-
nyekkel is jár. Ezt a non-profit elvû mû-
ködést az ún. „átfutó számlán” történõ
könyvelés teszi lehetõvé, mely szerint a
gazdálkodásból származó bevételek és
költségek nem az egyesület, hanem az
egyesületi tag számláján jelennek meg.
A mûködésre vonatkozó részletes szabá-
lyokat a Ptk. 21-53. §-ai tartalmazzák.

Az erdõgazdálkodási közösség
(FBG) lehetséges feladatai:

– tagonként éves terv készítése és a
támogatási kérelmek begyûjtése,

– gazdálkodáshoz szükséges anyagok
beszerzése, a tag nevében és számlájára,

– közös értékesítés, a tag nevében és
számlájára,

– az egymásnak nyújtott szolgáltatás
költségének nyilvántartása tagonként,

– beruházások nyilvántartása tagon-
ként,

– közösségi géppark mûködtetése,
– adótanácsadás és ügyintézés,
– tapasztalatcserék és tanulmány-

utak szervezése,
– közremûködés a földhivatali nyil-

vántartások rendezésében,
– havi elszámolás tagok felé, 
– évente közgyûlés szervezése.
A támogatási célokat és a támogatás-

ra jogosultak körét a Szövetségi
Erdõtörvény tartalmazza. Ezen túl-
menõen, e törvény taxatíve deklarálja:

„A támogatásnak mindenekelõtt …az
erdõ tartamos mûvelését kell szolgálni. E

Javaslatok a magánerdô-gazdálkodás
fejlesztésére
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célból az erdõt elsõsorban természe-
ti és gazdasági egyedisége miatt a
gazdaság-, közlekedés-, agrár-,
szociális-, és adópolitika eszkö-
zeivel kell fenntartani…”.

Ebbõl a bonyolult közgazdasági
szabályzórendszerbõl – Dr. Erwin
Niesslein „Magánerdõ gazdálkodás
és társulási módok az új szövetsé-
gi országokban” (1992.) címû köny-
ve alapján – csupán az elvi részre kon-
centrálva, az alábbiakat emelem ki.

A támogatáspolitikai célok megva-
lósulásának alapfeltétele az ágazat-
specifikus, EU-konform társulási
formák léte. A Szövetségi Erdõtör-
vény az erdõtulajdonosok alulról in-
duló kezdeményezésének kielégítésé-
re két magánjogi jogi személyiségû
formát kínál. Elsõsorban a gazdálko-
dás vitelét segítõ erdõgazdálkodási
közösséget, és a minden társulási for-
mát magasabb szinten összefogó –
fõleg a piaci pozíciók további erõ-
sítését szolgáló – erdõgazdálkodási
egyesülést. Ezen túlmenõen, a német Ptk.
a hivatkozott szakirodalom 4.1. fejezete
szerint – a pénzügyi-számviteli szabályok
érvényesítése céljából – lehetõvé teszi jogi
személyiséggel bíró polgári jogi társulások
(bejegyzett egyesület, gazdasági ügyviteli
egyesület) alapítását. A polgári jogi társulás
intézményét azért kell sürgõsen bevezetni
az erdõgazdálkodói fogalomkörbe, mert
az Unió a közös megbízottat támogatás
alanyaként nem ismeri el.

A gazdasági ügyviteli egyesületi for-
ma szerinti gazdálkodás automatikusan
társasági adó mentességet biztosít. Ez
esetben ugyanis – mivel a költségek és be-
vételek a tagok számláján jelennek meg –
az egyesületnek gazdálkodásból nincs jö-
vedelme, és így társasági adófizetési köte-
lezettsége sincs. Az osztatlan közös tulaj-
donú erdõterületeken gazdálkodó erdõ-
birtokosságok pedig – mivel ez esetben az
átfutó számlán történõ könyvelésre elvi-
leg sincs lehetõség – mind társasági,
mind vagyonadó tekintetében alanyi jo-
gon élveznek adómentességet.

Fentiek alapján, az erdõbõl származó
jövedelem csak az erdõtulajdonosnál ke-
rül megadóztatásra, mely jövedelem évi
2000 DM alatt SZJA-mentességet él-
vez. (Ez a viszonylag alacsony érték a
rendszeres gazdálkodásra, valamint a fa-
kitermelési lehetõségek elaprózására
ösztönöz, ami természetvédelmi érdek.) 

A német ÁFA törvény 25 000 DM éves
forgalom alatt ÁFA-mentességet biztosít.
Az „átfutó számlán” történõ könyvelés
következtében az erdõgazdálkodási kö-
zösségnél gazdálkodásból nem keletke-

zik forgalmi adó fizetési kötelezettség,
ugyanakkor a tagoknál már jelentõs lehet
a fenti ÁFA-kedvezmény. Ugyancsak
ÁFA-mentes a tagok egymás között
nyújtott mezõ-, és erdõgazdálkodási
szolgáltatása is, hiszen az, az üzemen
belül valósul meg. Ez a kedvezmény a
közösségi tudat erõsítését is szolgálja.

Az adókedvezmények végsõ soron az
erdõtulajdonos jövedelmét növelik.
Ugyanakkor az állam magát a közösséget
többlettámogatásban részesíti. Amíg a
géptámogatás általános mértéke csak 20
%, addig az erdõgazdálkodási közösség
40 % támogatásra jogosult. Az erdõgazdál-
kodási közösséget – az alapítási költsé-
gek támogatásán túl – a mûködési felté-
telek egyszeri normatív támogatásával
(iroda berendezése, számítástechnika,
fénymásoló stb.) segítik, illetve az
erdõgazdál-kodási közösség területétõl
függõ mértékben, hozzájárulnak az ügy-
intézés folyó költségeihez (irodabérlet,
gépszín bérlet, közlekedési költség, köny-
velés, üzleti terv készítése, telefon stb.) is.

Végül figyelemre méltó, hogy a Szö-
vetségi Erdõtörvény a teljes körû szabá-
lyozás igényébõl kiindulva, a társult
erdõgazdálkodók számára négy bekez-
désben ad mentesítést a versenytörvény
rendelkezései alól.

A magánerdõ-gazdálkodás mûködõ-
képessége – Thüringiához hasonlóan –
hazánkban is a mûködési feltételek javítá-
sával segíthetõ, a szankcionálás erre alkal-
matlan eszköz! A jogi mûködõképesség
könnyítése érdekében, a tulajdonnal való
rendelkezési jog feltételeit birtokrende-
zéssel szükséges javítani. Másfelõl, a gaz-

daságilag életképtelen erdõgazdálko-
dókat egy nagyobb szervezetben
kell összefogni. A társulási hajlan-
dóság viszont kizárólag a közgazda-
sági szabályzórendszer megfelelõ ala-
kításával ösztönözhetõ. A német mo-
dell szerinti mûködés a Ptk., az
erdõ-, a számviteli, az SZJA, az
ÁFA és talán a társasági törvény,
valamint a támogatási rend apró-
lékos összehangolását feltételezi!
(Egy koherens ágazati közgazdasági
szabályzórendszer kidolgozása céljá-
ból, valamint az erdõgazdálkodásban
felhalmozódott egyéb, PM hatáskör-
be tartozó problémák tisztázására egy
ad hoc szakértõi csoport létrehozása
indokolt. Az e cikkben ajánlottak en-
nek a komplex feladatnak csupán ré-
szét képezik. Megjegyzem, hogy a
közgazdasági szabályzórendszernek
jelentõs szerepe lehetne a magán-
erdõk birtokrendezésben is.)

A magánerdõ-gazdálkodásban je-
lenleg szinte az egyetlen szervezõerõ az
integrátori hálózat, ugyanakkor mára már
észlelhetõk az integráció szakmai kor-
látjai. A szakirányítás és a munka elvég-
zése/megszervezése mellett két fontos
célkitûzés csak nagyon alacsony ha-
tásfok mellett teljesült. Az integrátori
hálózat nem volt képes létrehozni a ma-
gánerdõ gazdálkodás stratégiai gép-
parkját, ami a magánerdõ-gazdálkodók
számára – fõleg a szezonális munkáknál –
nagy kiszolgáltatottságot jelenthet. Továb-
bá, az integráció nem bizonyult eléggé ha-
tékonynak az értékesítés megszervezé-
sében sem. Végül meg kell említeni azt a
veszélyt is, amit az integrátorok általi
hosszú – az erdõsítések befejezését
követõ ötéves felülvizsgálatig terjedõ –
haszonbérbevétel jelenthet. Bizonyta-
lansági tényezõ, hogy az integrátor csõd-
je, vagy a cégvezetõ esetleges halála után
a folyamatos erdõsítések milyen forrásból
kerülnek befejezésre? Mindezek alapján,
mára idõszerûvé vált az erdõgazdálko-
dási integrációnak a termékpályás
társulás (szövetkezés) felé történõ el-
mozdítása, mivel a magánerdõ gazdálko-
dás struktúrája – melynek az integráció
nem tud jogi keretet adni – csak ez által
stabilizálható. 

A termékpályás társulás (szövetke-
zés) az azonos tevékenységet folytató,
azonos érdekû gazdálkodók olyan össze-
fogása, amikor is a tagok gazdasági
önállóságukat megtartva mûködnek
együtt a piacon. Alapelv tekintetében –
non-profit elvû gazdálkodás – a magyar
mezõ-gazdasági termékpályás szövetke-
zés és a német erdõgazdálkodási közös-

Fotó: Pôcze Tamás
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ség azonos alapon áll, ugyanakkor a cél
jelentõsen eltérõ módon érvényesül.
Amíg a hazai termékpályás szövetkezet-
ben a szövetkezet jövedelme a tagok kö-
zött visszaosztásra kerül, addig a német
modellben a tagok munkájából származó
jövedelem az erdõgazdálkodói közösség-
nél meg sem jelenik. Nekünk a német
modellt kell adaptálni, mivel az „átfutó
számlán” történõ könyvelés zseniálisan
egyszerûen oldja meg az adózással kap-
csolatos problémákat, valamint a közös
beszerzést és értékesítést. Továbbá, a né-
met modell szerinti mûködés átláthatóbb,
egyszerûbb és a társulás rezsije is jóval ki-
sebb. A csõd veszélye is minimális, hiszen
az erdõgazdálkodási közösségnek – a
szervezetnek – csak a saját géppark által
nyújtott szolgáltatásból lehet jövedel-
me/vesztesége. Hazánkban a német mo-
dell szerinti társuláshoz – a szövetkezeti
törvényben elõírtak miatt – a szövetkeze-
ti forma nem alkalmas. Ez azonban
nem lehet akadálya ágazat-specifikus
szervezet létrehozásának, mivel „Az agrár-
és vidékfejlesztés nemzeti stratégiája” cí-
mû, 2004. évben készült munkaanyagnak
a versenyképesség erõsíté-sét szolgáló fe-
jezete kifejezetten bátorítja a TÉSZ-ek,
BÉSZ-ek és más termelõi csoportok ter-
mékpályák mentén való szervezõdését.

Tekintettel arra, hogy Magyarországon
– Németországgal ellentétben – az állam-
erdészetnek a magánerdõ gazdálkodás
segítésében nincs jogszabályon alapuló
kötelezettsége, az integrátor szakmai tu-
dására, szervezési és vállalkozói tapaszta-
latára, valamint piaci kapcsolatrendszerre
a továbbiakban is szükség van. Az aján-
lott EU-konform társulásnak az integ-
rátor tagja és motorja kell, hogy le-
gyen. Ennek megfelelõen, a jogi környe-
zet és a közgazdasági szabályzórendszer
kialakításakor az integrátor érdekeit ki-
tüntetett figyelemmel kell kísérni!

Az uniós társfinanszírozáshoz
szükséges nemzeti hozzájárulás

elõteremtése
Sajnálatos módon hazánkban az erdõ-
gazdálkodás támogatásában érvénye-
sülõ filozófia az EU elveivel nincs
összhangban. Amíg a közel 1 millió hek-
táron gazdálkodó 19 állami tulajdonú
erdõgazdasági rt. a rendszerváltás óta leg-
alább 8 Mrd. forint tõkeemelésben része-
sült, addig a 800 ezer hektárnyi magántu-
lajdonú erdõbe – pályázatos úton – ennek
csupán a töredéke áramlott. Az érvényes
támogatási rend válságát szemlélteti, hogy
2005-ben az erdõgazdálkodás támoga-
tásában – az erdõtelepítésre korábban

elõirányzott keretbõl történõ 500 millió Ft
átcsoportosításán kívül – nincs költségve-
tési forrás. A normatív úton elérhetõ, gaz-
dálkodási célú támogatások finanszírozá-
sának forrása kizárólag az erdõgazdál-
kodók által befizetett erdõfenntartási járu-
lék és erdõgazdálkodási bírság, ami ága-
zati szinten a gazdálkodás jövedelmezõ-
ségét nem emeli. A szóban forgó 500 mil-
lió Ft áll rendelkezésre a magánerdõ-
gazdálkodás fejlesztésére, a parkerdõk,
erdei vasutak, erdészeti tesztüzem-háló-
zat, az erdei közmunka-program támoga-
tására, valamint az erdõkárok és a kárel-
hárítás kompenzálására. Tekintettel arra,
hogy a jelenlegi helyzet egy hosszabb fo-
lyamat végállomásának tekinthetõ, le kell
vonni azt a következtetést, hogy erdõgaz-
dálkodás megfelelõ szintû támogatása
csak uniós társfinanszírozás kereté-
ben oldható meg. Mindezek alapján lét-
fontosságú, hogy az erdõgazdálkodás
a II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe beke-
rüljön, és az erdõgazdálkodók az 1783/
2003. rendelettel módosított 1257/1999.
EK rendelet VIII. fejezetében biztosított tá-
mogatásokhoz hozzáférjenek. 

Ugyanakkor uniós támogatáshoz
nemzeti hozzájárulás szükséges. Mi-
vel a megváltozott társadalmi és gazda-
sági körülmények között az erdõfen-
ntartási járulék rendszere már nem ké-
pes betölteni azt a szerepet, amire létre-
hozói rendelték, továbbá a költségvetés
helyzete tartósan instabillá teszi a nem-
zeti hozzájárulás onnan történõ kiegé-
szítését, az erdõgazdálkodás támogatási
rendszerének újragondolása elkerülhe-
tetlenné vált. Franciaországhoz hason-
lóan, a járulékot az erdõgazdálko-
dásra épülõ iparnak az országban
felhasznált termékeire kell kivetni.
Az így képzett Alap a költségvetés min-
denkori helyzetétõl független, és mivel
külsõ forrásból táplálkozik, az ágazat
jövedelmezõségét is emeli! Az országon
belüli felhasználás terhelésének filozó-
fiája az, hogy bárhol termelték ki az
erdõt, az erdõfenntartás és az erdõ tár-
sadalmi szerepének költségéhez a fa-
anyagot felhasználó járuljon hozzá. En-
nek az elvnek megfelelõen, az EU tag-
ságunk elõtti értelemben vett export já-
rulékmentes és az import járulékköte-
les. (Hazánkban az import terhel-
hetõsége a fenyõ fûrészáru és a papír-
ipar miatt igen fontos.) Franciaország-
ban a kulcs a fa feldolgozottságától füg-
gõen 0,5-1,3 %, a papír- és kartongyár-
tásban pedig 0,1 %. Magyarországon a
faipar árbevétele 100 Mrd Ft, a papír-
gyártásé és nyomdai tevékenységé pe-
dig 330 Mrd Ft. (Az utóbbinál különös

figyelmet érdemelne a nyomtatott rek-
lám kiemelt terhelése.) Továbbá, a járu-
lékfizetésre kötelezett termékek köre
talán bõvíthetõ lenne a faalapú erõmû-
vekben megtermelt energiával is. 

Az Unió a támogatás mértékét a tel-
jes költség 60 százalékában maximálja,
ami azt jelenti, hogy a pályázónak leg-
alább 40 százalék önrésszel kell rendel-
keznie. A támogatható 60 százaléknak
régiónkban 75-80 százaléka érhetõ el
uniós forrásból. Mindez azt jelenti,
hogy 1 forint nemzeti támogatás közel 4
forint uniós forrást teremthet. Amennyi-
ben a magyar erdõgazdálkodás számá-
ra az uniós források hozzáférhetõvé
válnak, 2 Mrd forint körüli Alap képzé-
se már elegendõnek látszik, és ez az
erdõre támaszkodó ipar mérsékelt ter-
helésével elõteremthetõ. Az így képzett
Alap felét lehetne azon célok támogatá-
sára fordítani, melyekre az Unió nem ad
támogatást, a másik fele képezhetné az
uniós társfinanszírozás nemzeti hozzá-
járulását. Ezzel 5 Mrd Ft körüli társfi-
nanszírozási keret képezhetõ, ami –
különösen az esetben, ha az állami
szektor az EU elveivel egyezõen csak a
közjóléti feladatok ellátásához, vala-
mint a természeti károk megelõzéséhez
és felszámolásához kapna támogatást –
már elégségesnek látszik a követ-
kezõ feladatok támogatásához.
Erdõszerkezet átalakítás; az ökológiai
stabilitás növelése céljából természet-
kímélõ eljárások alkalmazása; az erdé-
szeti erõforrások megõrzésének támo-
gatása, ha az erdõfenntartás költségei
meghaladják az erdõbõl származó jöve-
delmet; természeti károk megelõzése és
felszámolása; erdõk többcélú rendelte-
tése, különös tekintettel a közjóléti fel-
adatokra; a társult erdõgazdálkodás fej-
lesztése; erdészeti termékek feldolgo-
zásának és kereskedelmének fejleszté-
se; új termékek és technológiák kifej-
lesztése; erdészeti beruházások.

Mindezektõl függetlenül – Norvégiá-
hoz hasonlóan – a magánszférában in-
dokolt lenne a véghasználat árbevételé-
bõl saját számlán kaució képzése,
ahonnan az erdészeti hatóság a teljesít-
ménytõl függõen szabadítana fel össze-
get. A hagyományos erdõfenntartási
munkának a pénzügyi alapja nem a tá-
mogatás, hanem a kaució! 

Meggyõzõdésem, hogy javaslatom
az Alap stabil feltöltése és a nemzeti
hozzájárulás elõteremtése mellett, az
erdészeti hatóságra nehezedõ bürokra-
tikus terhet is lényegesen csökkentené.
(Az rt.-k közötti jövedelemátcsoportosí-
tás nem hatósági feladat.)
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Mondanivalóm összeállítását meg-
könnyítette, hogy az utóbbi évek-
ben számos könyv és tanulmány je-
lent meg e témakörben, amelyek
közül kiemelkednek a FAO kiad-
ványok: Global Forest Assessment
2000, State of the World’s Forests
2001.

A Világ erdei
Az erdõk területe és megoszlása

A szárazföld egyharmadát erdõk borít-
ják. A 3,8 milliárd ha-t meghaladó erdõ-
terület szerint a legnagyobb szárazföldi
ökoszisztéma az erdõ. Az összes erdõ 47
%-a van a trópusi, 33 %–a a boreális, 11
%-a a mérsékelt és 9 %-a a szubtrópusi
övezetekben. A világ erdeibõl a legna-
gyobb arányban (%) részesülõ 10 ország
sorrendben a következõ: Oroszország
(22%), Brazilia, Kanada, Egyesült Álla-
mok, Kína, Ausztrália, Kongó, Indonézia,
Angola, Peru (2 %).

A világ erdõterületérõl, az erdõk konti-
nensek szerinti megoszlásáról az 1. táblá-
zat nyújt átfogó tájékoztatást. A közölt
adatok egy olyan nagy mértékû, „világmé-
retû” felmérés (adatgyûjtés) eredményei,
amilyenre eddig még az erdészet történe-
tében nem volt példa. A felmérés szerint
az erdõk 95 %- a természetközeli (termé-
szetes) erdõ és 5 %-a a mesterséges úton
létesített un. „ültetett” (kultúr) erdõ. A vi-
lág erdeinek 60%-a hét ország között osz-

lik meg: Oroszország 22,1 %, Brazilia 15,9
%, Kanada 7,1 %, USA 6,2 %., Kina, Indo-
nézia, Zaire együtt 8,7 %. Az erdõk terüle-
te számottevõen változik. A változás fõbb
adatait a 2. táblázat tartalmazza. A csökke-
nés a 20. század utolsó évtizedé-ben né-
mileg mérséklõdött. Az új erdõk telepíté-
sére egyre több állam vállalkozik, amely-
nek az eredményeként könyvelhetõ el,
hogy az említett évtizedben évente mint-
egy 5,2 millió ha új erdõvel gyarapodott a
világ. Az erdõírtás mértéke sajnálatosan
még meghaladta évente a 14 millió ha-t.
Végeredményben az erdõterület csökke-
nése évente 9,4 millió ha volt. Itt kell kü-
lön kitérni arra, hogy az erdõirtás elsõsor-
ban a trópusokra jellemzõ. Ennek az
egyik oka itt a szegénység és a hozzá kap-
csolódó tüzelõhiány, a másik oka az érté-
kes trópusi fa iránti világméretû kereslet,
amelynek a viszonylagos alacsony árával
szemben például az európai erdõk fája
nem versenyképes. Az erdõk terület csök-
kenésének további két jelentõs okozója
az erdõtûz és a viharkár (a fák a hó, a jég,
a szél által való kidöntése). 

A multifunkcionális erdõgazdálko-
dás, erdõfenntartás, és fejlesztés
nemzetközi vonatkozásai

A századfordulón világméretû ref-
lektor fénybe került a Földön a multi-
funkcionális erdõgazdálkodás, az
erdõk fenntartása és fenntartható fej-

lesztése. Ennek is köszönhetõ, hogy
csökkentették a természetközeli erdõk-
ben a fakitermelést és erõteljesen fel-
léptek az illegális fakitermelésekkel
szemben. Világméretû törekvéssé vált
az ipari célú fának az un. faültetvények-
ben való megtermelése. Különösen
Ázsia tûnt ki ezen a téren, ahol a világ új
erdõtelepítéseinek mintegy a 62 %-át
valósítják meg. Tradicionális biotech-
nológia útján törekszenek ezen ültetvé-
nyek fanövedékének a fokozására. A
genetikailag módosított organizmusok-
nak az erdészetben való alkalmazása je-
lenleg vitatott kérdés. Az erdei fafajok
genetikai módosításának szerepe lehet
a vírusokkal és egyéb károsítókkal
szembeni ellenállás fokozásában, a her-
bicidekkel szembeni toleranciában
vagy a lignintartalom csökkentésében. 

Jelentõsnek tekinthetõ a világ több
államának az a törekvése, hogy a faki-
termelést és a faállományokban való fa-
anyagmozgatást igyekeznek a környe-
zetvédelem követelményeihez igazíta-
ni. Az erdõ által nyújtott anyagi javak és
nem anyagi jellegû szolgáltatások közül
a századforduló idõszakában fõleg az
ipari felhasználásra alkalmas fa (iparifa)
és két környezetvédelmi tényezõ áll a
világméretû érdeklõdés középpontjá-
ban: a klímaváltozás mérséklése és a
biodiverzitás megõrzése. 

Az erdõk sokoldalú haszna, az
erdõgazdálkodással szemben tá-
masztott különbözõ igények és a
társadalmi jólét a Földön

Az utóbbi évtizedben sokat foglalkoz-
tak az egész világon az erdõk jövõjével,
valamint a társadalom életére, jólétére
vonatkozó hatásaival, és világviszonylat-
ban értékelték az erdészet helyzetét.
Ezek szerint az erdei termékek termelése
és fogyasztása, a társadalmi szükségletek
és igények rendkívül változatosak és bi-
zonytalanok voltak. Az évenkénti összes
fakitermelés meghaladta a 3,3 milliárd
m3-t, , amelynek a fele tûzifa volt, amely-
nek a 90 %- át a fejlõdõ államokban ter-
melték. Az 1,6 milliárd m3 iparifának
mintegy a 80 %- át a fejlett államok erdei
szolgáltatták. A legújabb becslések sze-

SOLYMOS REZSÕ, az MTA rendes tagja

A Föld erdei, az erdôk fenntartásának
és fejlesztésének tudományos alapjai

Szemelvények az MTA rendes tagsággal kapcsolatos székfoglaló elõadás tartalmából, 
amely 2004. szeptember 23-án hangzott el az Akadémia dísztermében

A Világ és Európa erdei

 
Összes erd terület Természetközeli Mesterséges

Régió 
Terület 
millió 

ha 
millió ha % 

(régió) 
% 

(világ erdei)
millió ha (ültetvény) 

millió ha 
Afrika 2978 650 22 17 642 8 
Ázsia 3085 548 18 14 432 116 
Európa 2260 1039 46 27 1007 32 
É. és K.-Amerika 2137 549 26 14 532 18 
Óceánia 849 198 23 5 194 3 
Dél-Amerika 1755 886 51 23 875 10 
Összes erd  13064 3869 30 100 3682 187 

1. táblázat. A világ erdôterületének megoszlása 2000-ben Forrás: FAO, 2001
 
Térség Erd irtás Növekedés Változás 
Trópus - 14,2 + 1,9 - 12,3 
Nem trópus - 0,4 + 3,3 + 2,9 
Világ - 14,6 + 5,2 - 9,4 

2. táblázat. A világ erdôterületének éves változása 1990–2000 között. adatok millió ha-ban
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rint az erdei fás biomassza (dendro-
massza) tömege meghaladja a 421 ezer
millió tonnát, amelynek 14,5 %- a van Eu-
rópában. A súlyt tekintve a legtöbb erdei
fás biomassza Brazíliában van:  118 billió
tonna.

Az erdészeti politikában a fenntart-
ható erdõgazdálkodás koncepciója a
környezeti, a szocio-kulturális és az
ökonómiai, jóléti szempontokat kívánja
egyensúlyba hozni.  149 ország együt-
tesen határozta el, hogy a fenntartaható
erdõgazdálkodás kritériumait a társada-
lom jólétét, az élõvilág érdekeit figye-
lembe véve kidolgozzák. Ezek a kritéri-
umok a következõk:

– Az erdei erõforrások fenntartása és
megfelelõ bõvítése, valamint azok hoz-
zájárulása a globális szénforgalomhoz.

– Az erdei ökoszisztéma egészségé-
nek és vitalitásának fenntartása.

– Az erdõk produktív (fatermesztési
és egyéb gazdasági funkcióinak) fenn-
tartása és bõvítése.

– Az erdõk biológiai diverzitásának
fenntartása és bõvítése.

– Az erdõk védelmi funkciójának
(talaj, víz stb.) fenntartása és fejlesztése.

– Az erdõk más társadalmi és gazda-
sági szerepének és feltételeinek a fenn-
tartása.

A környezetbarát fa, a faellátás és a
fakitermelés nemzetközi  ökonómiai
vonatkozásai

A világ számos országában az erdõk
fatermésének mennyisége és minõsége
jelenti az ezredfordulón is a domináns
gazdálkodási célt. Ez fõleg a mérsékelt
övi és a boreális erdõterületek iparilag
fejlett országaira jellemzõ. Ezen két
erdõövben az erdõk élõfakészlete meg-
közelíti a 200 billió m3-t. Amíg az euró-
pai erdõk 85%-a szolgálja a faellátást is,
(területe hozzáférhetõ), addig az észak-
amerikaiak 70%-a, a kanadaiak 64 %-a
alkalmas erre. Számos vidéken, például
Ausztráliában azért alacsony a fatermés
hozzáférhetõsége, mert a távolságok
nagyok, vagy az erdõk jelentõs része
természetvédelmi rezervátum. A védett
erdõterületek kétharmadán nem folyik
fakitermelés Európában. Ezen kategóri-
ába tartozó összes erdõterületen Észak-
Amerikában és Japánban is külön dön-
tenek az erdõfenntartással és védelem-
mel összefüggõ fatermelési kérdésekrõl

A fatermelés ökonómiai vonatkozásai
az egész világon befolyásolják az
erdõgazdálkodás eredményességét és fej-
lesztési lehetõségeit. Itt említjük meg,
hogy az erdészet részesedése a világ
GDP-ben 2 %. A koncentráció, a hektá-

ronkénti fajlagos fatermés szerepe döntõ
a gazdaságosság, a jövedelmezõség és a
versenyképesség mértékében. Az inten-
zív erdõgazdálkodás eredményeként Eu-
rópa, kiemelten Közép-Európa helyzete e
téren világviszonylatban a legkedvezõbb.
A fakitermelést a kedvezõ ökonómiai ha-
tása ellenére is több ország csökkentette
az utóbbi idõszakban. A legjelentõsebb
közülük Oroszország, ahol az 1980-as
évek 400 millió m3/év fakitermelését az
ezredfordulóra 130 millióra csökkentet-
ték. A belterjesen mûvelt erdõkben jelen-
tõsen emelkedett az évi fanövedék. A fa-
kitermelések mennyisége a világ legtöbb
országában ennél kisebb.

Az erdõk immateriális haszna a Föl-
dön

A sokhasznú erdõk egyik legjelen-
tõsebb hasznaként tartják számon és ér-
tékelik a klímaváltozásra gyakorolt
kedvezõ hatást. Már az 1970-es évek-
ben ezt helyezték az elsõ helyre (Dyson
1977). 1990-tõl már a nemzetközi
együttmûködés keretében vizsgálták e
kedvezõ hatás számszerû mértékét az
üvegházhatású gázokra vonatkozóan.
A Nemzetközi Klímaváltozási Bizottság
(IPCC) megállapítása szerint az elmúlt
évszázadban a föld légkörének hõmér-
sékletet 0,3–0,6 °C-kal emelkedett. Ezt
65%-os arányban a levegõ széndioxid
(CO2), 35%-os arányban a metán (CH4)
és a nitrogénoxid (N2O) tartalmának
együttes növekedése okozta. A földi
ökoszisztémának, a vegetációnak és a
talajnak – amely évente 125 gigatonna
(Gt) szenet nyel el –, meghatározó a
szerepe a szén ciklusban. Ennek 80%-a
jut az erdõkre. Az erdõirtás viszont szig-
nifikáns carbon-kibocsátással jár. Köz-
ismert, hogy a carbont az asszimiláció
útján abszorbeálja, majd raktározza el
az erdõ, amelyben a földi vegetációban
és talajban levõ carbonnak a fele, mint-
egy 1200 Gt van lekötve. Meg kell je-
gyezni azt is, hogy az erdõirtások és
egyéb mezõgazdasági tevékenység
eredményeként évente 2,0–2,4 Gt szén-
dioxid jut a levegõbe, amely az atmosz-
férába jutó emissziónak 24–27 %-a. A
21. századra vonatkozó IPCC elõre-
jelzés szerint várható, hogy:

– a légkör CO2 tartalma a jelenlegi-
nek a kétszeresére növekszik,

– a globális hõmérséklet-emelkedés
elérheti az 1,5–4,5 °C-t,

– a tenger vízszintje mintegy 45 cm-
rel emelkedhet.

Valószínûleg a boreális erdõterületen
lesz a 21. század folyamán a becslések
szerint a hõmérséklet-emelkedés a leg-

nagyobb (4 °C), a mérsékelt övi erdõké
szélesebb latitûddel változik (2,6 °C),
míg a trópusi erdõk területén 1–2 °C a
várható hõmérséklet-emelkedés. Indo-
kolt tehát a légköri carbon-koncentráció
csökkentése, amelyre nézve nemzetkö-
zileg ajánlott stratégiát dolgoztak ki:

A biológiai diverzitás megõrzése
szintén az erdõk sokoldalú immateriális
haszna között a kiemeltek közé tartozik
a világon. Számos kutató hangsúlyozza,
hogy a trópusi erdõk a krizis állapotába
jutottak a hosszú távú kutatásból levon-
ható következtetések szerint. (Schaik,
Terborgh, Dugelby 1997). Az ilyen és
hasonló problémák érdekében növek-
szik az egyetértés a biológiai diverzitás
megõrzésének módszereit illetõen az
egyes országok között. Ezt igazolja a Ri-
óban aláírásra megnyitott: „Egyezmény
a biológiai sokféleségrõl”. A becslések
szerint a földön élõ fajok száma közel
12 millió, amely a földtörténeti múlt fo-
lyamán sokat változott, a fajdiverzitás
csökkent. E téren a trópusi és a szubtró-
pusi területek a legveszélyeztetetteb-
bek. A hozzánk közeli mediterrán tér-
ségben a megmaradt természetes vege-
táció az eredeti területnek az 5%-ára
szorult vissza. A fajok pusztulásával
együtt csökken a génkészlet. A Kárpát
medencében még jellemzõ a flóra és fa-
una elemek sokfélesége. Magyarorszá-
gon az edényes flóra faj száma 2149-re,
az állatfajoké 45 ezerre tehetõ. A Bioló-
giai Sokféleség Egyezmény keretében
az aláíró felek 14 jelentõs feladatot vál-
laltak, köztük azt, hogy tevékenységük-
kel nem okoznak környezeti kárt hatá-
raikon kívül.

Egészen más jellegû veszedelmet je-
lent a világ erdeire nézve az illegális ak-
tivitás és a korrupció. Ide sorolják az
erdõterületek törvénytelen elfoglalását
és mezõgazdasági (élelmiszertermelési)
célú átalakítását. Jelentõs méreteket ölt
a világon az engedély nélküli fakiter-
melés, faanyag-szállítás.

A tulajdonviszonyok szerepe az
elõbbiekben felsorolt problémák ren-
dezésében, az erdõk fenntartásában és
megõrzésében meghatározó jelen-
tõségû. Ezen a téren is rendkívül válto-
zatos a helyzet a világ egyes államai-
ban. Európában, USA-ban és Japánban
az erdõknek mintegy a fele van ma-
gánkézben. Ugyanakkor a kanadai
erdõk 93%-a, az ausztráliai és az új-
zélandiak 60-70 %-a köztulajdon. Kö-
zép- és Kelet-Európa egyes országaiban
a tulajdon formák lényegesen átalakul-
tak, az erdõk részben visszakerültek
egykori tulajdonosuk birtokába, vagy



Erdészeti Lapok CXL. évf. 4. szám (2005. április) 115

egy részüket privatizálták. Ez egy
hosszú és komplex folyamat, amely
számos jogi és gyakorlati kérdés megol-
dását igényelte. Az erdõbirtok gyakran
összekapcsolódik egyéb gazdasági ág-
gal pl. mezõgazdaság stb. Európában
10,7 millió magán erdõbirtok van,
amely átlagosan 10,6 ha, és 7 millió,
amely 3 ha körül van. Növekszik a szá-
ma azoknak az erdõtulajdonosoknak,
akik erdejüktõl távol élnek és közvetle-
nül nem foglalkoznak vele. Mindez be-
folyásolja az erdõk kezelését, amely
több országban az erdészetpolitikai fel-
adatok módosítását tette szükségessé.
Az állami erdõkkel szemben támasztott
társadalmi igényeket és kötelezettsége-
ket jelentõs mértékben szétválasztották
a magánerdõktõl.

Az állami tulajdonú erdõkkel szem-
ben valószínûleg a legjelentõsebben
nemzetközileg is az immateriális jellegû
szolgáltatások, a védelmi, a rekreációs,
„erdõjárási” igények  növekedtek.

Globális törekvésként jelentkezett az
erdõkkel kapcsolatos adatok, informá-
ciók bõvítése és megbízhatóságának a
fokozása, mert ezek nélkül hosszú távú
fejlesztést aligha lehet kidolgozni.
Mindaz, amit eddig a világ erdeirõl,
erdõgazdálkodásáról összefoglaltam –
a dolog természeténél fogva –, jelentõs
mértékben vonatkozik Európára, az
EU- ra és Magyarországra is. Ezért a to-
vábbiakban fõleg azokat a jellemzõ
tényezõket, fõleg tudományos vonat-
kozású szempontokat ismertetem, ame-
lyek elsõsorban az adott térségre
jellemzõk.

Európa erdei, erdõgazdálkodása
A kontinens erdei és megoszlásuk
különbözõ szempontok szerint

Európa erdei mintegy 1 billió ha-t
borítanak, amely a világ erdeinek 27%-
a. Ebbõl 851 millió ha Oroszország-
ban, 49 millió ha Svédországban és
Finnországban van. A többi: 38 euró-
pai állam csak a kontinens erdeinek a
15%-ával rendelklezik, amely fajlago-
san 1,4 ha/fõ erdõt jelent. Európában
található a boreális erdõk 80%-a. Az
erdõk területe az ezredforduló 10 esz-
tendejében évente 881 ezer ha-ral nö-
vekedett, ami 1%-os növekedésnek fe-
lel meg. Mindezekrõl a 3. és a 4. táblá-
zat nyújt áttekintést

Az európai alrégiók
Észak-Európa

Az ökológiai zónákon kívüli „más”,
alrégiók szerinti csoportosításban a
következõket célszerû kiemelni: Észak-

Európa területének  50,3 %-át borítják
erdõk. A vegetációra jellemzõ az alpesi,
a szubalpesi, és a boreális vegetáció.
Széles klímazónát ölel fel ez a régió.
Hagyományosan meghatározó ökonó-
miai jelentõsége van az erdõknek Svéd-
országban, Finnországban és Norvégiá-
ban. 1999-ben például Svédországban
az erdészeti szektor exportja 9,7 billió,
Finnországban 10,9 billió US dollár. Az
Észak Európa térség erdeinek évi fanö-
vedéke 220 millió m3, az évenkénti faki-
termelés 150 millió m3. Az erdõk fatér-
fogata (élõfa készlete) és az összes bio-
massza folyamatosan növekszik. Az
erdõk 75%-a magántulajdonban van. Az
alrégió 65 millió ha erdejébõl 10 millió
ha nem a fatermelést szolgálja, hanem 7
millió ha természetvédelmi terület, 3
millió ha-on pedig gazdaságos fater-
mesztés nem folytatható.

Közép-Európa
15 ország tartozik az alrégióhoz, kö-

zöttük Magyarország. Többségük fát
importál, kivéve Ausztria, Csehország
és Lengyelország. Az atlanti, a konti-
nentális és a mediterrán klíma befolyá-
solja az alrégió éghajlatát. A területnek
mintegy a negyed részét borítja erdõ,
amelynek kiterjedése 52 millió ha. Az
erdõk többsége fél-természetes erdõ. A
lomblevelû és a fenyõelegyes lomble-
velû erdõk a térség erdeinek a felét al-
kotják. A lomblevelû erdõk dominálnak
Franciaországban, Magyarországon és
Szlovákiában, míg az elsõrendû szerep
a fenyõké Németországban, Ausztriá-
ban, Lengyelországban, Angliában,

Irországban. A térség nyugati és közép-
sõ részén a bükkösök és a tölgyesek a
jellemzõk, a keleti részen és a hegyvi-
déken a különbözõ fenyõfélék. Az
erdõk fafaj-összetételét az utóbbi két
évszázadban Németországban befolyá-
solta a legnagyobb mértékben az
erdõgazdálkodás. Itt az élõfakészlet
kétharmada fenyõ. Ausztria erdeinek a
88%-a, Svájc erdeinek 77%-a fenyõ. A
fajlagos élõfakészlet legnagyobb Auszt-
riában: 300 m3/ha. Lengyelország erde-
inek kétharmadát alkotják a fenyõk,
Csehország erdeinek a fele lomb- és
fenyõelegyes faállomány. Magyaror-
szág és Szlovákia ebben a térségben a
lombos erdõk hazája. A lombos fafajok-
nak e két országban való közel 90%-os
aránya a legmagasabb a mérsékelt övi
és a boreális erdõzónában. Szlovákiá-
ban a bükk és a tölgy, Magyarországon
az akác és a nyárak jelenlegi szerepe
kiemelkedõ. Itt a fiatal erdõk aránya
rendkívül magas a 20. század második
felében végzett jelentõs mennyiségû új
erdõtelepítés következtében. Belgium,
Dánia, Luxemburg erdeiben a fényigé-
nyes (gyorsan növõ) fafajok aránya
jelentõs, kivéve az Ardennek területét.
Az erdõk területe a magas népsûrûség
miatt ezen a vidéken számottevõen
nem növelhetõ. Irországban és Angliá-
ban a legmagasabb a szubrégió terüle-
tén a mesterségesen létesített (ültetett)
erdõk aránya: 90, illetve 69 %. Közép
Európában az új erdõk területe évente
0,3%-kal növekedett a 90-es években. A
fakitermelés 217 millió m3, míg az évi
fanövedék 366 millió. Eszerint az éves

 

Erd terület 
1990-2000 
változás 

Fatérfogat 
és tömeg Alrégió 

Terület 
1000 ha 

1000 ha % ha/f 1000 ha % m3/ha t/ha 
Észak-Európa 129019 64945 50,3 2,5 70 0,1 105 60 
Közép-Európa 196358 51880 26,4 0,2 152 0,3 222 117 
Dél-Európa 163750 51723 31,6 0,3 233 0,5 112 60 
Belorusz 
Oroszország 
Moldova 
Ukrajna 

1 770 830 870 703 49,2 4,1 423 0,0 106 56 

Európa összes 2 259 957 1 039 251 46,0 1,4 881 0,1 112 59 
Világ összes 13 063 900 3 869 455 29,6 0,6 -9391 -0,2 100 109 

3. táblázat. Európa erdei Forrás: FAO
Erd terület 

1000 ha 
Változás 

1990-2000 
Fatérfogat 
és tömeg Ország 

Terület 
 

1000 ha 1000 ha % ha/f  1000 ha % m3/ha t/ha 

Üzem-
terve- 
zettség

% 
Ausztria 8273 3886 47,0 0,5 8 0,2 286 250 100 
Magyarország 9234 1840 19,9 0,2 7 0,4 174 112 100 
Lengyelország 30442 9047 29,7 0,2 18 0,2 213 94 100 
Szlovákia 4808 2177 45,3 0,4 18 0,9 253 142 91 
Csehország 7728 2632 34,1 0,3 1 - 260 125 100 
Közép-Európa 
összes 

1 966 385 51880 26,4 0,2 152 0,3 222 117 98 

Európa összes 2 259 957 1 039 251 46,0 1,4 881 0,1 112 59 92 

4. táblázat. Közép-Európa erdei Forrás: FAO
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fanövedéknek csak az 59%-át termelték
ki. Közép Európa valamennyi állama
erdeirõl elgendõ információval rendel-
kezik. Az erdõk 36%-a állami, 13%-a
egyéb közösségi, 43%-a magán- és 8 %-
a egyéb tulajdonban van. Számos or-
szágban a társult-közösségi (szövetke-
zeti) erdõk szerepe kiemelkedõ. Ezek:
Belgium, Franciaország, Németország,
Liechtenstein, Luxemburg és Svájc. A
szubrégió erdeit jelentõs károk érték,
amelynek elsõsorban a légszennyezés
volt az okozója. A keleti részeken vég-
bement változás a tulajdonviszonyok
terén is számos helyen átmenetileg
kedvezõtlen helyzetet teremtett az
erdõgazdálkodásban

Dél-Európa.
15 ország tartozik ide, amelyek egy

részének a határa a Földközi tengerig
ér. Jellemzõ a mediterrán klíma, a nyári
magas hõmérséklet, a szárazság és az
erdõtüzek veszélye, amelyet az erdõt
látogatók emelkedõ száma tovább nö-
vel. Az egyes országok között jelentõs
ökonómiai és életszínvonalbeli különb-
ségek vannak. Ez jellemzõ az erdõkre
is, amelyeket a történelem folyamán
túlhasználtak és jelenleg a ter-
mészetközeli erdõk minõsége is ala-
csony. Az erdõk területe egyezik a kö-
zép-európaiakéval: 52 millió ha, amely
30%-os erdõsültségnek felel meg. Az
erdõknek több mint a 8%-a mesterséges
eredetû, területük a 90-es években
évente mintegy 230 ezer ha-ral nõtt.
10%-uk fenyõ-lombelegyes erdõ. Az
örökzöld tölgyek aránya jelentõs, ma-
gasabb fekvésekben a bükké. A fenyõk
közül a Pinus halepensis, a P. sylvesrtis,
a Picea és a Larix fajok térfoglalása szá-
mottevõ. Spanyolországnak van itt a
legnagyobb kiterjedésû erdeje: 14,4
millió ha. Ehhez járul még 12,5 millió
ha fásított terület. Mindezeket figyelem-
be véve az ország felét erdõ és fa foglal-
ja el. Olaszország erdei a legváltozato-
sabbak, területük 10 millió ha, amely-
nek 70%-át a lombos fafajok foglalják
el. A alrégió többi országának összesen
9 millió ha erdeje van. A fakitermelés a
fele a fanövedéknek. A kis erdõtulaj-
donosok száma rendkívül sok.

Belorusszia, Moldva, Oroszország, Uk-
rajna 

Alrégió, 8 idõzónát ölel fel és a ke-
let-nyugat irányú hossza 7000 km. A
északi része a sarki és a boreális, déli
területei a mérsékelt zónába tartoznak.
Az erdõk összterülete 871 millió ha,
amelybõl 861 millió ha van Oroszor-

szágban és amelyhez még 71 millió
egyéb fás terület csatlakozik. 4 ha erdõ
jut itt 1 lakosra, a 0,6 ha világátlaggal
szemben. Az erdõk 98%-a természetes
úton keletkezett, újabban jelentõs mér-
tékû erdõtelepítés kezdõdött. Az
erdõknek mintegy a felét a fenyõk al-
kotják: Picea abies, Pinus sylvestris, P.
sibirica, Larix sp. Az erdõk élõfakész-
lete 61 billió m3, fanövedéke 742 millió
m3, amely 1,4 m3/ha. Az erdõkárok
rendkívül nagyok. A ’90-es években a
fapusztulás elérte a 359 millió m3/ év
mértéket, amely az évi fanövedék 37
%-a és az éves fakitermelés két-három-
szorosa. A nagy kérdés: miért, milyen
mértékben és hogyan lehet növelni
ezeken a területeken az erdészeti erõ-
forrásokat. A gazdasági liberalizációval
együtt jelentkezett a környezetvéde-
lem javításának a követelménye az er-
dészetben is. A fakitermelés, szállítás
az erdõk degradációjának sok esetben
az okozója, az erdõk felújításának aka-
dályozója. A környezet védelme érde-
kében növelni kell a védett erdõ-
területek nagyságát. A csernobili rob-
banás jelentõsen károsított Oroszor-
szág területén legalább 1 millió ha
erdõt és legalább ennyit Ukrajnában és

Belorussziában. Mindez kérdésessé
tette ezen erdõ fájának, termékeinek a
további hasznosítását. A következõ
években nem várható ezen alrégióban
változás sem az erdészeti politikában,
sem a privatizációban.

Az európai erdõkrõl szólva indokolt,
hogy külön is felsoroljuk az Európai
Unió erdeinek összesített adatait. A világ
erdeinek a 6%-a: 138 millió ha van az EU
területén, amelynek az erdõsültsége
34%. Ezen belül jelentõs a szórás: Finn-
ország: 34%, Szlovénia: 56%, Ausztria:
46%, Szlovákia:41%, Magyarország: 20%,
Málta: 0,9%. Jelentõsek a különbségek
az egyes tagállamok erdeinek fafaj-
összetételében és minõségét tekintve is.
Az ökológiai adottságokban mutatkozó
számottevõ eltérés miatt sem alakított ki
az EU közös erdészeti politikát, csak
stratégiai irányelveket fogalmazott meg.
Alapvetõ állásfoglalás: csak az ökonómi-
ailag erõs erdõgazdaság képes teljesíteni
a 21. század ökológiai, természetvédel-
mi vonatkozású követelményeit, ezért az
erdõgazdálkodás fejlesztésével együtt
kell fejleszteni a fafeldolgozást és növel-
ni a fafelhasználást. A faigényeket az EU
erdei képesek kielégíteni. 

(folytatjuk)

A XVIII. sz. jeles utazója, Bél Mátyás,
Kunszentmiklós környékén járva úti-
könyvében rendkívül fátlannak jelle-
mezte a Kiskunság felsõ részét. Ezért
érthetõ, hogy a város a XVIII. sz. máso-
dik felében már erdõ-csõszöket állított
be a meglévõ erdõk védelmére, ezeket
„erdõ-inspector” néven említik a váro-
si iratok. Megbecsültségüket jelzi,
hogy õrzõ-putrijuk mellett 3 hold szán-
tót és külön káposztásföldet is kiutal-
tak nekik.

Az 1773-ból való fõbírói jelentés
„plántálni való” fûzfák telepítésérõl
szól, majd így folytatja: „Valószínûen
Tessedik Sámuelnek, esetleg Pethe Fe-
rencnek tartozunk hálával elsõ akáco-
saink ültetéséért, ami valószínûen a
XVIII. század utolsó évtizedére datálha-
tó, mert úgy 30 esztendõ múlva már
vágnak ki „nagy fákat”.

Egyéb lomb fáink között 1781-ben
található elszámolás 11 ezer tölgy- és
500 nyárcsemete hozatásáról. 1855-ben
rendeli el a város tanácsa az országutak
fásítását. Sok nyárfaágat (=valószínûleg

dugványt - referáló megjegyzése) hozat
a tanács Félegyházáról, s ezekbõl meg
akáccsemetékbõl telepíti a kerekegyhá-
zi úton lévõ ligeterdõket barmaik me-
nedékéül zivatar esetére. 1865 körül
kezdik meg a mozgó homok nagysza-
bású megállítását fásításokkal.

(Forrás: Illyés Bálint: Kunszentmik-
lós a redemptiótól századunkig. Kun-
szentmiklós, kiadás évszáma hiányzik)

Ref.: Dr. Szodfridt István

Radnóti Miklós: 

Naptár
Április

Egy szellõ felsikolt, apró üvegre lép
s féllábon elszalad.
Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorrú kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.

Néhány adat a kiskunsági
erdôk kezelésérôl
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Két magas szintû, az erdészet kérdéseivel
foglalkozó találkozót is tartottak az ENSZ
FAO központjában, Rómában. A megbe-
szélések az erdõtüzekrõl, a fenntartható
erdõgazdálkodásról és az ázsiai térséget
ért 2004-es szökõár okozta katasztrófa
következményeinek helyreállításában az
erdészeti szektor szerepérõl szóltak.

A hétfõn kezdõdött egynapos mi-
niszteri szintû erdészeti találkozón
mintegy 50 miniszter vett részt. Hazán-
kat Benedek Fülöp, az FVM közigazga-
tási államtitkára képviselte. A küldött-
ség tagja volt Klemencsics András, az
FVM Erdészeti Fõosztály vezetõje  és
Szepesi András fõosztályvezetõ-he-
lyettes.  

FAO szakértõkön kívül rekordot ért
el a tagországokat képviselõ küldöttsé-
gek száma, a részt vevõ társadalmi
szervezõdések és nemzetközi szerveze-
tek jelenléte a találkozón. A FAO kül-
döttségében helyet foglalt Csóka Péter,
az ÁESZ New Yorkban szolgálatot tel-
jesítõ fõigazgatója is.

A FAO Erdészeti Osztályának vezér-
igazgató-helyettese, Hosni El-Lakany
elmondta, számos kulcsfontosságú kér-
dés került megvitatásra.

Az ez év májusában sorra kerülõ 50.
ENSZ Erdészeti Fórum elõkészítésére
nemzetközi megoldásokat kell keresni
az erdõtüzek elleni küzdelemben, meg
kell vizsgálni az erdõket érintõ nemzet-
közi lehetõségeket, törekedni kell a
’Millenniumi Fejlesztési Célok’ elérésé-
re, beleértve az erdõgazdálkodás szere-
pét a szegénység mérsékelésében.

Az erdõpusztulás, az erdõk eltûnésé-
nek mértéke csökkent az elmúlt évti-
zedben, az azt megelõzõhöz viszonyít-
va, de El-Lakany úr szerint még mindig
túl magas és a világnak tovább kell
munkálkodnia a fenntartható erdõren-
dezés elérésének irányában.

Az erdõtüzek lényegesen hozzájárul-
nak az erdõk pusztulásához, és a kibo-
csátott szén-dioxid a légkörbe kerülve
hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Mos-
tanáig az erdõtüzek kezelésében az
együttmûködés a tüzek elfojtására össz-
pontosított.

Egyre inkább felismerhetõ azonban,
hogy az erdõtüzek kapcsolatosak az
erdõrendezési módszerekkel; a jobban
átgondolt rendezés kevesebb erdõtüzet
eredményez. 

Az erdészeti szektor szökõár sújtotta
területek helyreállításában felmerülõ
feladataival kapcsolatban elhangzott,
hogy a napi szükségletekbõl és az újjá-
építési munkákból eredõen nagy a túl-
zott mértékû kitermelés veszélye.

El-Lakany úr nemrégiben Sri Lanká-
ra látogatott. Ez az ország egyike volt a
szökõár által leginkább sújtott orszá-
goknak. 

El-Lakany úr elmondta, hogy amenny-
it csak lehet, meg kell menteni a szanaszét
hullott fákból, egyrészt a trópusi területe-
ken igen gyorsan terjedõ betegségek és
kártevõk miatt, másrészt, hogy az embe-

rek ne az erdõt menjenek irtani, ha példá-
ul csónakra van szükségük. Új erdõk tele-
pítése csak az egyik szempont, amit figye-
lembe kell venni az országok parti szaka-
szainak helyreállításánál. Az erdõgazdál-
kodáshoz kapcsolódó kérdések össze-
hangolása elsõdleges jelentõségû.

A FAO álláspontja szerint a szökõár
pusztította területeken az elsõ számú
problémamegoldás a sürgõs fa iránti
igény kielégítése lenne, hogy helyre le-
hessen állítani a normális életfeltétele-
ket, valamint rehabilitálni kell a káro-
sult erdõket is.

Forrás: ForestPress

FAO konferencia Rómában az erdészet
aktuális feladatairól

Nagy öröm számomra, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében üdvö-
zölhetem a FAO Erdészeti Miniszteri Ér-
tekezleten megjelent minisztereket, de-
legátusokat és vendégeket.

Üdvözöljük a miniszteri ülés két ki-
emelt témáját, melyek közül a tartamos
erdõgazdálkodást az elmúlt évek magas
szintû erdészeti témájú ülésein, mint az
ENSZ Erdészeti Fóruma, Miniszteri
Konferencia az Európai Erdõk Védel-
mében is folyamatosan kiemelten tár-
gyalták. A tartamos erdõgazdálkodás el-
vének kiemelt aktualitását az adja, hogy
részét képezi az ENSZ ezredfordulón
megfogalmazott, hetedikként kiemelt
fejlesztési céljának, a környezeti állapot
tartamosságának biztosításával.

Engedjék meg, hogy a konferencia
témájához kapcsolódóan beszámoljak
néhány hazai eredményrõl, melyekhez
nagymértékben hozzájárultak, irány-

mutatást adtak a FAO által szervezett és
gondozott nemzetközi fórumok és akci-
ók is.

A tartamos gazdálkodás rég ismert
fogalom az erdészek körében. Ez a tar-
tamosság azonban a társadalmi elvárá-
sokat tükrözve még néhány évtizede is
elsõsorban a fahozamra koncentrált. Az
ENSZ Környezet és Fejlõdés Konferen-
ciája 1992-ben a legmagasabb szinten
deklarálta a tartamosság fogalmát, tá-
mogatva ezzel az erdészeket is abban,
hogy az erdõk emberi jóléthez való
hozzájárulását az erdei életközösségek,
és az általuk nyújtott széles körû szol-
gáltatások tartamos megõrzésével biz-
tosíthassák a társadalom számára. 

Mindezek érdekében szükséges, és
folyamatban van a gazdálkodási gya-
korlat módosítása, a prioritások közép-
távú meghatározása. A folyamat fontos
állomása volt a nemzeti erdõprogram
2004. októberi jóváhagyása, melyben a
magyar kormány elkötelezte magát egy
10 éves erdõ-koncepció mellett. Nagyra
értékeljük azt a nélkülözhetetlen segít-
séget és iránymutatást, melyet a FAO ál-
tal is támogatott nemzetközi fórumok
adtak a nemzeti erdõprogram kidolgo-
zásához. 

Átalakuló gazdaságú országként ki-
emelten fontos feladatunknak tekintjük
a privatizáció során erdõhöz jutó állam-
polgárok informálását, támogatását, a
magánerdõ-gazdálkodás fejlesztését.

Benedek Fülöp közigazgatási államtitkár, a
FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnökének
beszéde 
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Tekintettel a gazdálkodói kör jelentõs
változására, az erdõvagyon védelme, a
tartamos gazdálkodás feltételeinek és
kereteinek megõrzése érdekében elen-
gedhetetlen a teljes erdõterületre kiter-
jedõ tervezettség és hatósági ellenõrzés
biztosítása. 

Az ország európai léptékkel mért ala-
csony erdõsültsége (20%), az agrárgazdál-
kodás és vidékfejlesztés céljainak elmúlt
évtizedekben tapasztalt változása is indo-
kolja az erdõterület folyamatos növelését
a országban. Az elmúlt 50 évben másfél-
szeresére növeltük az erdõterületet. Ko-
rábban kizárólag hazai, 2004-tõl már az

EU forrásaival is kiegészülõ erdõtelepítési
program célja az erdõsültség 26%-ra eme-
lése 35-50 év alatt. 

A felsorolt eredmények csak példái
azon nemzeti törekvéseknek, melyek
keretét a FAO által is támogatott nem-
zetközi erdészeti fórumok javaslatai,
határozatai képezik. A FAO mindig is
kezdeményezõje, javaslattevõje, aktív
segítõje volt a nemzeti szintû problé-
mák nemzetközi fórumra emelésének,
a szintetizálásának, ami nemcsak az er-
dészet, hanem az állampolgárok ügyét
is elõre vitte. Az erdõgazdálkodás nem-
zeti hagyományainak megõrzése mel-

lett egyre nagyobb a nemzetközi szintû
tapasztalatcsere, megállapodás, indo-
kolt esetben jogi hatással is bíró elköte-
lezettség jelentõsége, ami nem jelent
globalizációt, hanem egyetemes értéke-
ink közös megóvását, forrásaink racio-
nálisabb felhasználását, a „jó gyakorlat”
propagálását, átadását. Mindezek alap-
ján meg szeretném erõsíteni, hogy Ma-
gyarország támogatja a nemzetközi
szintû erdészeti fórumokat, továbbra is
kész részt venni az erdõk tûz elleni vé-
delmével és a tartamos erdõgazdál-
kodással foglalkozó nemzetközi folya-
matokban. 

Srí Lanka legnagyobb vadrezervátumá-
nak illetékesei hivatalosan is bejelentet-
ték, hogy míg a szökõár okozta délkelet-
ázsiai katasztrófában az emberveszteség
óriási volt, addig a vadon élõ állatok
megmenekültek a cunami pusztításától.

Az emberemlékezet óta legpusztítóbb
szökõár hullámai 3,5 kilométer mélyen
csaptak be a sziget tengerpartnál kezdõ-
dõ legnagyobb vadrezervátumába. A
hullámokban sok turista és alkalmazott
lelte halálát, ám a park szakembereinek
óriási meglepetésére az állatállomány-
ban egyáltalán nem esett kár.

A Srí Lanka-i Yala Nemzeti Parkban
egyebek között elefántok, szarvasok, sa-
kálok és krokodilok éltnek. Szakembe-
rek szerint ez a világ legjobb helye a sza-
badon élõ leopárdok megfigyelésére.

Bár a park most az épületekben esett
károk és az emberveszteség miatt átme-
netileg bezárt, annyi már bizonyos,
hogy a teljes állatállomány sértetlenül
vészelte át a pusztítást.

Debbie Martyr brit etológust, aki a
földrengés és szökõár által leginkább
sújtott indonéziai Szumátra szigetén
dolgozik egy tigrismegõrzõ program-
ban, cseppet sem lepte meg a hír. „A
vadon élõ állatok érzékszervei rendkí-
vül érzékenyek – mondta. Nem kell va-
lamiféle különleges hatodik érzékre
gondolni, de hihetetlen fejlett például a
hallásuk, így feltehetõleg a szökõár mo-
rajlását már igen távolról meghallot-
ták. Hasonlóképpen a talaj nagyon fi-
nom rezgéseit és a levegõ légnyomás-
változásait is érzékelhették. Mindez fi-
gyelmeztethette õket, hogy még idejében
biztonságos helyre meneküljenek.”

Korábban is számos szemtanú szá-
molt be arról, hogy a madarak és más
állatok földrengések és vulkánkitörések

elõl elmenekültek. Ám mindeddig nem
volt komoly tudományos bizonyíték er-
re, s mesterségesen nem hozhatók létre
megfelelõ körülmények az állatok vi-
selkedésének tanulmányozására, jólle-
het japán és kínai kutatók próbálkoztak

már ennek kiderítésével. Pedig jó lenne
megfejteni, hogy az állatokat milyen je-
lek figyelmeztetik a veszélyre, mert ez a
késõbbiekben esetleg a földrengések
elõrejelzésében is kamatoztatható len-
ne a megfelelõ – akár az állatok érzéke-
lésénél is érzékenyebb – mûszerek csa-
tarendbe állításával.

(Élet és Tudomány)

Az állatok elmenekültek

Az emberi beavatkozás, a parti építke-
zés, a természetes védõvonalak lerom-
bolása is hozzájárulhatott a délkelet-
ázsiai katasztrófa iszonyú veszteségei-
hez, nyilatkozta Jeff Mc Neely, a svájci
székhelyû Természetvédelmi Világszö-
vetség (World Conservation Union,
WCU) fõmunkatársa, aki éveket töltött
Indonéziában és Thaiföldön. Mint el-
mondta, ötven évvel ezelõtt a cunami
pusztítása meg sem közelíthette volna a
mostani méreteket.

A helybeliek korábban sohasem
építkeztek közvetlenül tengerparton,
hanem falvaik, városaik több kilométer-
rel beljebb húzódtak meg.

Az elmúlt évtizedekben azonban a
partokon természetesen honos man-
groveerdõket és a parthoz közeli korall-
zátonyok nagy részét, melyek természe-
tes védõvonalakként fékezhették volna
a partra kicsapó hullámok erejét, elpusz-
tították, s helyettük üdülõtelepeket, szál-
lodákat, illetve rák- és garnélatenyésze-
teket létesítettek.

A természetvédõk hiába küzdöttek a
mangroveerdõk irtása ellen, ugyanis
mind a turisztikából, mind a rák-
tenyésztésbõl az országok jelentõs be-
vételt könyvelhettek el.

A katasztrofális méretû emberáldo-
zathoz az Indonéziától távolabbi terüle-
teken (ebben fõleg India és Srí Lanka

érintett) az is hozzájárult, hogy a Csen-
des-óceántól eltérõen az Indiai-óceá-
non nem mûködik cunami elõrejelzõ
rendszer. Szakértõk szerint létrehozásá-
nak eddig sem elsõsorban anyagi, vagy
mûszaki akadályai voltak, hanem
fõként a térség országainak politikai és
kulturális megosztottságán bukott el.
Ha elkésve is, de talán ez a katasztrófa
most végre az ezzel kapcsolatos ellenál-
lást is elsöpri.

(Élet és Tudomány)

A természetrombolás is okolható

A Dráva Völgye Középiskola
pályázatot hirdet gyakorlati
oktatásvezetõi munkakör 

betöltésére.

Feltételek:
okl. erdõmérnöki végzettség,

5 év szakmai vagy tanítási
gyakorlat, nyelvismeret

Bérezés megegyezés szerint.

Szolgálati lakást biztosítunk.

Jelentkezés: a hirdetés megje-
lenésétõl számított 1 hónapon

belül az iskola címén:
Dráva Völgye Középiskola

7570 Barcs, Latinca S. u . 13.
Horváth Ferenc

igazgató
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Ismert tény, hogy a ’90-es évek elejétõl a
kárpótlási folyamat során az erdõterüle-
tek 40%-a magánkézbe került. A közel-
múltban a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
részeként elfogadott Magyar Nemzeti
Erdõprogram céljai között éves szinten 15
ezer hektár erdõterület telepítését irá-
nyozza elõ, ezzel szolgálva a 2035-ig
elérendõ célt, melyben az ország erdõ-
sültségének 26 százalékosra emelését
tûzte ki. Ehhez a jelenlegi, megközelítõ-
leg 1,9 millió hektáros erdõvagyonunkat
700 ezer hektárral kell növelni. 

Csatlakozásunkkal az uniós támogatási
rendszer elõnyeit a hazai gazdálkodók is
élvezni fogják, ez pedig várhatóan lendüle-
tet fog adni az erdõtelepítéseknek ország-
szerte. Az erdõprogram óvatosan fogalmaz
a telepítési célokkal, és az új támogatási
rendszer bevezetésének kezdeti idõsza-
kában mérsékli a telepítési elõirányzatokat,
így 2004-ben 9000 ha, 2005-ben 10 000 ha,
2006-ban pedig 11 000 ha erdõ telepítését
tervezi. Az erdõtelepítések 80%-ban ma-
gánterületeken valósultak meg és mivel az
állami tulajdonban lévõ erdõterületeken
gazdálkodóknak nem áll rendelkezésére
meg-felelõ mennyiségû földterület, a ten-
dencia a jövõben is hasonlóan fog alakulni,
ezzel együtt a magánerdõ aránya várható-
an 50% fölé emelkedik. 

Az erdõtelepítéseket számos uniós
törekvés is szorgalmazza. Ezek a szem-
pontok megjelennek az energiapoliti-
kában, a gazdaságpolitikában és a kö-
zös agrárpolitikában is. 

Az EU energiapolitikájában a hang-
súlyt egyre inkább a megújuló ún. nem
fosszilis energiahordozók irányába kí-

vánja eltolni és arányukat az energiater-
melésben a jelenlegi 6%-ról 2010-ig 12%
növelni. A megnövekedett igényt
alapvetõen az erdészeti és az agrárszek-
torban megtermelt biomassza bevonásá-
ból akarják fedezni. Hazánk ezen a téren
le van maradva, de a tervek szerint a je-
lenlegi 3,5%-os hányad 2010-ig 6%-ra,
2020-ig pedig 12%-ra fog növekedni. 

Az erdõ gazdasági súlyát az Unióban
az erdõre alapozott ipar (ún. FB-IND1)
emeli ki, mely az egyik legnagyobb ipa-
ri szektor. Termelési értéke 1997-ben
elérte a 319 milliárd eurót, hozzáadott
értéke, pedig a 112 milliárd eurót, vala-
mint közvetlenül 2,4 millió fõt foglal-
koztat. Ezzel az EU feldolgozóipari tel-
jesítményének és foglalkoztatásának
10%-át képviseli. Az EUROSTAT adatai
szerint 63 000 vállalatot foglal magába
köztük jelentõs számú kis- és középvál-
lalkozást, melyeket 12 millió magán-
erdõ tulajdonos lát el nyersanyaggal.

A közös agrárpolitika (CAP2) ugyan
nem szabályozza közvetlenül a tagálla-
mok erdõgazdálkodását, helyette az EU
erdõstratégiát fogalmazott meg, melynek
irányelveit a hazai nemzeti programok ki-
dolgozásánál figyelembe kell venni. Ér-
dekes különbség, hogy az EU-s stratégia
az erdõ gazdasági rendeltetését tekinti
elsõrendûnek, elismerve az egyéb funkci-
ókat (közjóléti, immateriális hasznok), a
hatályos magyar erdõtörvény (1996. évi
LIV. sz. tv. 2. és 16.§) viszont ezeket
egyenrangúnak és elválaszthatatlannak
tartja. Két fontos direktíva fogalmazódik
meg a 2004-ben megreformált CAP-ben.
Az egyik a mezõgazdasági termelés csök-

kentése, a szántóterületek termelésbõl
való kivonásával, a másik pedig vidékfej-
lesztési célok többirányú támogatása. Az
elõbbi azért érdekes, mert a kivonás
egyik kézenfekvõ alternatívájának az
erdõtelepítést tekinti, az utóbbi pedig
azért, mert ez a fejezet tartalmazza a
mezõgazdasági területek beerdõsítésé-
nek és az erdõgazdálkodás támogatásá-
nak jogcímeit. Az EU törekvéseinek ko-
molyságát hangsúlyozza, hogy 2007 és
2013 között évente 13,7 milliárd euróval
fogja növelni az ezen célok megvalósítá-
sára szánt költségvetését. 

A támogatási formák közül a
mezõgazdasági területek erdõsítésekor
a szántóföldi termelés elmaradásából
származó jövedelem pótlásának támo-
gatását tekinthetjük a legfontosabb új-
donságnak. Jelenleg ez maximum 187
euró/év összegben és maximum 20
éves idõtávra vehetõ igénybe, bár az új
CAP már csak 10 éves maximumot em-
lít 2007-tõl. Kiemelendõ még, hogy tá-
mogatások igényelhetõk az egyéb,
erdõtelepítések védelmét szolgáló in-
tézkedésekre, így a vadvédelmi kerítés
építésére is (3,79 euró/m). 

A hazai és a nemzetközi törekvések te-
hát egy irányba hatnak, éspedig az orszá-
gos erdõsültség növelésének, illetve a
gazdaságtalan mezõgazdasági szántóte-
rületek beerdõsítésének irányába. A ma-
gán tulajdonban lévõ mezõgazdasági föl-
deken történõ erdõtelepítések révén egy-
re több olyan agrárvállalkozás mûködik
Magyarországon, amely mezõ- és erdõ-
gazdálkodást egyaránt folytat. Mivel az
ország messze van még az erdõprogram-
ban megfogalmazott cél elérésétõl, várha-
tó, hogy az ilyen vállalkozások száma és
szerepe a magánerdõ-gazdálkodásban,
valamint az erdõtelepítések kivitelezé-
sében nõni fog. 

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÔÔ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

A magánerdô-telepítés lehetôségei 
a dunántúli agrárvállalkozásokban 

1 Forest Based Industries – Erdõre alapozott ipar.
2 Common Agricultural Policy – Közös Agrárpolitika, mely a tagállamok agrárgazdaságára vonat-

kozó egységes szabályokat foglalja rendszerbe, tartalmazza a támogatások és kifizetések rend-
szerét és szabályait. 
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Fontos és érdemes tehát tudni, hogy
milyen lehetõségek rejlenek az együttes
gazdálkodási formában, milyen tervek-
kel rendelkeznek a gazdálkodók akiknek
a területein az erdõtelepítések megvalósít-
hatóak, mi motiválja õket arra, hogy
földjeiken erdõt telepítsenek, illetve mi-
lyen gazdálkodási viszonyok jellemzik
õket, melyek a fentiek alapját képezik.

A kérdések megválaszolásának érde-
kében kérdõíves felmérést készítettünk
két dunántúli megye gazdálkodóinak kö-
rében. A megkérdezés személyesen,
kérdezõbiztos segítségével történt So-
mogy és Gyõr-Sopron-Moson megyé-
ben. A kérdõív 17 db kvantitaív és kvali-
tatív kérdést tartalmazott. A gazdálkodók
kiválasztásában a fõ szempont olyan em-
berek megkeresése volt, akik magán
vagy társas formában mezõgazdasági ter-
meléssel és erdõgazdálkodással egyaránt
foglalkoznak, vagy a foglalkoztak a múlt-
ban. Mivel valódi felmérések ilyen téren
nem készültek, a kiválasztásnál az ÁESZ
(Állami Erdészeti Szolgálat) munkatársai
voltak segítségünkre. 

A felmérés során több mint 200 gaz-
dálkodót kérdeztünk meg és 183 értékel-
hetõ kérdõívet dolgoztunk fel a két me-
gyére vonatkozóan. A válaszadók na-
gyobb hányada, 144-en valamely egyéni
formában, míg 39-en társas formában
gazdálkodnak. Az egyéni gazdálkodók
többsége õstermelõ (52%), családi gaz-
dálkodó (27%) és kisebb hányaduk
egyéni vállalkozó (21%). A társas formá-
ban gazdálkodók többsége betéti (51%)
vagy korlátozott felelõsségû társaság
(33%) formájában mûködik. 

Vizsgáltuk a válaszadók koreloszlását
és hogy mennyi ideje foglalkoznak gaz-
dálkodással. Azt tapasztaltuk, hogy a terü-
let nagyon el van „öregedve” a többség
(51%) 50 év feletti, vagy (86%) 40 évesnél
idõsebb. A fiatalok aránya nagyon ala-
csony, a gazdálkodóknak mindössze 3%-
a fiatalabb 30 évesnél. Hasonlóan alakul a
gazdálkodásban eltöltött évek száma
is, a többség (58%) több mint 15 éve, illet-
ve 23% több mint 10 éve dolgozik ezen a
területen. A pályakezdõk aránya mind-
össze 3%. Ez a kedvezõtlen tendencia,
nem csak hazánkban, de az EU-ban is
problémát jelent, ezért a CAP itthon is
igénybe vehetõ jogcímeket tartalmaz a
mezõgazdaságban a fiatal pályakezdõk és
a mezõgazdaságban dolgozók korai
nyugdíjazásának támogatására. 

Az iskolai végzettség tekintetében
34% rendelkezik valamilyen diplomá-
val, 43% szaktechnikusi végzettséggel,
12% érettségizet és 12% fejezte be ta-
nulmányait az általános iskolában. Ér-

dekes, hogy a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk közül mindössze 5% ren-
delkezik erdészeti diplomával. A vá-
laszadók iskolai végzettsége tehát álta-
lában magasnak mondható. 

Az alkalmazottak körében az idény-
munka dominál, 74 gazdálkodó 303
idénymunkással dolgozik, 39 alkalmaz
összesen 209 fõfoglalkozású munkaerõt.
Gazdaságonként az átlagos fõfoglal-
kozású munkaerõk létszáma 11 fõ, az
idénymunkásoké pedig 9 fõ. A gazdasá-
gokban összesen 72 (átlagosan 3,5) teljes
idõben dolgozó és 121 (átlagosan 2,9)
részmunkaidõben dolgozó családtag te-
vékenykedik. Az idénymunka jelen-
tõsége tehát nagy és a családtagok sze-
repvállalása is jelentõs a gazdálkodás-
ban. Ez utóbbi azért érdekes, mert alapja
lehet a nyugaton sikeresen mûködõ csa-
ládi és farmgazdaságok kialakulásának. 

A 183 gazdálkodó megközelítõleg 14
ezer ha szántóterülettel, 200 ha szõlõvel,
3000 ha gyepterülettel, 8500 ha erdõvel és
200 ha egyéb mûvelési ágba sorolt terület-
tel rendelkezik. A szántóterületek átlagos
aranykorona értéke 17, fontos azonban
megemlíteni hogy 4400 ha kevesebb,
mint 15 aranykoronás, vagyis a területek
42%-át a gazdaságtalan szántó kategóri-
ájába sorolhatjuk, és csak 20% (2500 ha)
rendelkezik 20-nál magasabb aranykoro-
na értékkel. A szintén alacsony aranyko-
ronás gyepterületeket a felsorolás nem
tartalmazza, bár ezek is az erdõtelepítés
lehetséges helyszínei.

Az erdõterületek kezelésében az
erdõbirtokossági társulás és az egyéni
erdõgazdálkodás dominál. Az erdõterü-
leteket 3% erdõszövetkezeti formában,
31% erdõbirtokossági társulás, 9% gazda-
sági társaság tagjaként, 22% megbízásos
szerzõdés segítségével, 33% pedig egyéni
erdõgazdálkodóként kezeli. 

A hagyományos agrárgazdaságokban
az erdõgazdálkodás társításának célja

nagy részben a mezõgazdasági munkaerõ
téli foglalkoztatásnak elõsegítése, a jobb
munkaerõ-kihasználás volt, hiszen az er-
dei munkák télen is elvégezhetõk voltak.
Ezek a szempontok megjelennek a Ma-
gyar Nemzeti Erdõstratégiában és a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Tervben is. A modern
gépesített erdõtelepítés és erdõgazdál-
kodás gyakorlatában azonban ez már
nem igaz. A munka idényszerûsége az
erdõgazdálkodásban is a mezõgazdasági
munkákéhoz hasonló, ilyen formában az
erdõ már nem tölt be kiegyenlítõ szerepet
(1. ábra).

A gazdálkodók összesen 8583 ha
erdõterületen gazdálkodnak, melynek
fafajonkénti megoszlásában kettõs do-
minancia – az akác (2656 ha) és a tölgy
(1444 ha) túlsúlya – tapasztalható. A
többi célállomány egyenként nem éri el
az 500 hektárt, a legkisebb területet a
fenyõ foglalja el (228 ha). A koreloszlás
a tölgy esetében egyenletes volt, a vá-
gásérett állomány azonban csak 7%, az
akác eloszlása egyenetlenebb – a több-
ség a 20-30 éves kategóriába esett – a
vágásérett állomány aránya 10% volt. 

A felmért gazdálkodók 2001 és 2003
között összesen 1392 ha új erdõt tele-
pítettek, tehát az országos telepítések
közel 3,5%-át (1. táblázat). Az akác ebbõl
58%-ot, míg a tölgy 18%-ot képviselt. A
tölgy, mint õshonos, természet közeli fa-
faj preferált az erdõstratégia és a támoga-
tások által, ennek ellenére azt tapasztal-
tuk, hogy az elsõ kivitelû állomány 92 ha
tölggyel szemben 328 ha akác volt, a be-
fejezett erdõsítésekben szintén hasonló
volt az eltérés: 181 ha tölgy és 548 ha
akác. A többi fafaj jóval kisebb arányban
képviselteti magát. A telepítések nagy ré-
sze (1033 ha) szántóterületen történt, ki-
sebb hányaduk pedig gyepen (326 ha) és
egyéb mûvelési ágban (33 ha). 

A telepítés költségét a normatív támo-
gatás összege fedezte azokban az esetek-

1. ábra
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ben, mikor a gazdálkodó önállóan állította
elõ a szaporítóanyagot és/vagy nem kellett
20-30%-nál nagyobb pótlást végeznie.
Azonban a telepítések fõként kedvezõtlen
adottságú területeken történtek, így a gaz-
dálkodók többségénél a költségek a támo-
gatás összegénél valamivel magasabbak
voltak, összességében átlagosan 38%-kal
haladták meg azt. Tapasztaltunk viszont
ritka kivételként olyan esetet is, mikor a
gazdálkodó 60%-os profitot realizált a tá-
mogatás és a költségek különbségeként. A
szaporítóanyag szinte teljes mértékben
csemete volt, a dugvány és a mag
elenyészõ százalékban szerepelt. A telepí-
tés 92%-ban 10 foknál alacsonyabb lejtési
viszonyok között valósult meg és többsé-
gében (65%) saját kivitelezésben, szolgál-
tatást mellõzve. A három év alatt összesen
csak 50 400 folyóméter vadkerítés épült,
mellyel fõként a tölgyeket védték. 

A telepítésre felhasznált szántóterü-
leteken az erdõsítést megelõzõen ha-
gyományos termelés folyt. A területek
rosszabb termõképességûek voltak,
mint az országos átlag, a termelési költ-
ségek azonban nem voltak ténylegesen
különbözõk. A területeken fõként
kukoricát, kisebb részben búzát és tri-
tikalét termesztettek, a többi növény
aránya nem volt jelentõs. 

A gazdálkodók mindössze 43%-a ter-
vez biztosan erdõtelepítést az
elkövetkezõ két évben (1. táblázat).
Jelentõs részük valamilyen külsõ
tényezõtõl tette függõvé ilyen irányú
szándékait. A legtöbben az új támogatási
formák tisztázódására és ezen belül is
fõként a jövedelempótló támogatásokra
vártak. Az elkövetkezõ két évben 1387 ha
új erdõ telepítését tervezik, a többségét
szántón (936 ha) és gyepen (427 ha). Az
elõzõ évek tendenciáival ellentétben a
tölgy fog dominálni 703 hektárral, míg
akácot 409 hektárra terveznek. A tölgy
arányának tervezett növekedése a vadvé-
delmi kerítés építésére igényelhetõ támo-
gatás megjelenésével magyarázható,
amely csökkenti a telepítés kockázatát. 

Az erdõtelepítések motivációinak vizs-
gálatánál azt tapasztaltuk, hogy a többség
nagyobb jövedelmet vár az erdõtõl, mint
a mezõgazdálkodástól, illetve majdnem
ennyien tekintik jó befektetésnek az
erdõtelepítést. Az egyéb motivációk kö-
zül leggyakrabban az érzelmi kötödés fo-
galmazódott meg. A motivációs tényezõk
részletes eloszlását a 2. ábra tartalmazza.
Példaként érdemes itt felhozni a belgiumi
helyzetet, ahol a – hazánkhoz hasonlóan
idõs korú – agrárvállalkozások tulajdono-
sai azért telepítenek erdõt, mert nem

akarnak, vagy nem képesek már
mezõgazdasági termeléssel foglalkozni és
mivel a gazdaságot a fiatalok nem veszik
át, ezért a földjeiket beerdõsítik. Felméré-
sünkben ez a motiváció az egyéb indokot
nem tekintve a harmadik helyen áll, hatá-
sát tehát nem szabad lebecsülni a külföl-
di tapasztalatok fényében. Az egyéb ok
általában másodlagosan lett bejelölve és
leggyakrabban az erdõhöz való érzelmi
ragaszkodás került megfogalmazásra. 

Következtetések és javaslatok
A mezõ- és erdõgazdálkodás egy gazda-
ságon belül történõ felkarolásának jelen-
tõsége a rendszerváltást követõen meg-
nõtt és tovább fog növekedni uniós tagsá-
gunkkal. Az erdõtelepítési programban
megfogalmazott célok túlnyomórészt ma-
gán földterületeken valósíthatók meg. 

A vizsgált gazdálkodók többsége idõs
ember, több mint 15 éve foglalkozik
mezõgazdasági termeléssel, sokan rendel-
keznek közülük közép- vagy felsõfokú is-
kolai végzettséggel. A fiatalok számára
nem vonzó ez a terület, kevés a
pályakezdõ.  

Az erdõstratégiában megfogalmazott
erdõtelepítési célok kivitelezéséhez
szükséges földterületekkel a gazdálko-
dók rendelkeznek, az erdõtelepítésre
motiváltak. Többségük több jövedel-
met vár az erdõtõl, illetve jó befektetés-
nek tekinti azt. A telepítések kivitele-
zéséhez szükséges eszközök és feltéte-
lek rendelkezésre állnak. 

A telepített erdõk – a fafajok szerinti
eloszlást tekintve – többségben a nem
õshonos akác irányába tolódtak el az
elmúlt években, ami az országos straté-
giai célokkal nem egyezett. 

Az erdõtelepítési tervek összhangban
állnak az erdõstratégia kívánalmaival, ami
a támogatási rendszer átalakulásának tud-
ható be. A gazdák jelentõs része a jövede-
lempótló támogatások bevezetésétõl teszi
függõvé telepítési terveit.

Sok gazdálkodó idõs kora miatt, a
mezõgazdasági termelés terheinek
csökkentése érdekében vonja ki földte-
rületeit a termelésbõl erdõtelepítést al-
kalmazva. 

A mezõgazdasági munkaerõ-felhasz-
nálás idényszerûségét az erdõgazdálko-
dás integrálása a magas gépesítési szín-
vonal miatt nem csökkenti. 

Andrásevits Zoltán
Veszprémi Egyetem Georgikon
Mezõgazdaságtudományi Kar. 

az@georgikon.hu
Schiberna Endre 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
eschiberna@emk.nyme.hu

1. táblázat. A gazdálkodók erdôtelepítései az országos telepítések viszonylatában

Év Országos Megkérdezett gazdálkodók
Magán Társas Összesen Országos = 100%

2001 15000 361 309 670 4,5%  
2002 15000 265 116 381 2,5%  
2003 9000 200 142 341 3,8%  
2004 (terv) 9000 147 111 258 2,9%  
2005 (terv) 10000 389 307 696 7,0%  
2006 (terv) 11000 178 256 433 3,9%  
Összesen 69000 1540 1240 2779 4,0%

(forrás: Magyarország Erdôállományai, www.fvm.hu; Magyar Nemzeti Erdôstratégia,) 

2. ábra
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A finnországi Mezõgazdasági és Erdé-
szeti Minisztérium a Finn Erdészeti
Egyesülettel (Suomen Metsäyhdistys)
együttmûködve 2003 decemberében
kísérleti fórumot hívott össze az EU tag-
államok vezetõ erdészei közti informá-
cióáramlás és tapasztalatcsere elõse-
gítésére. E rendezvény sikerén felbuz-
dulva 2004-ben további három fórumot
szerveztek, amelyekre néhány korábbi
tagállam erdészei mellett elsõsorban az
Európai Unióhoz a múlt évben csatla-
kozott 10 tagállam, továbá Bulgária és
Románia képviselõit hívták meg. Eze-
ken a fórumokon összesen 118 fõ vett
részt, 15 országot reprezentálva. A meg-
hívottak tartózkodási költségeit a ven-
déglátók fedezték. 

A negyedik összejövetelre október
26 – 29. között került sor, a fórum ki-
emelt témája a magánerdõ-gazdálkodás
volt. Ennek a fórumnak 12 országból 34
résztvevõje volt, köztük 20 fõ az új vagy
rövidesen csatlakozó EU tagállamok-
ból. Magyarországot négyen képvisel-
tük: Luzsi József, dr. Mészáros Károly,
Ódor József és a szerzõ.

Finnország társadalmi és gazdasági
életében jelentõs szerepet tölt be az
erdõgazdálkodás, hiszen az ország szá-
razföldi területeinek 86%-át erdõ borít-
ja, ebbõl 75% haszonerdõ. Kifejezõ
szám az is, hogy minden finn lakosra 4
ha erdõterület jut. Ezért a finn erdészeti
szakemberek nem titkolt szándéka,
hogy jelentõsebb szerepet vállaljanak
az EU erdészeti politikájának formálásá-
ban. A közös elvek kialakításához elen-
gedhetetlen az európai erdészek közti
szorosabb kapcsolat kialakítása, a haté-
kony információcsere és koopeáció. 

A 4. Fórum megtartására Finnország
déli részén, Helsinki és a Pohjai öböl tér-
ségében került sor. Az angol nyelvû
elõadásoknak és tanácskozásoknak a
Helsinkitõl 25 km-re fekvõ Kirkkonum-
mi-ban a Majvik Konferenciaközpont és
a Karjaa-beli Raseborg Hotel adott ott-
hont. A megnyitón a környezetvédelmi
miniszter és a Finn Erdészeti Egyesület
elnöke köszöntötte a résztvevõket. A
programokat fegyelmezett idõrendben,
hatékonyan, maximális idõkihasználás-
sal bonyolították, ami nagyrészt a fórum
koordinátora, dr. Eeva Hellström kedve-
sen határozott fellépésének  és intézke-
déseinek volt köszönhetõ. 

Az elõadások és megbeszélések
fõbb témakörei a következõk voltak:

Az erdészeti szektor fejlõdésének

keretei az EU-ban (erdészeti politika,
tulajdonformák, kereskedelem, ener-
giafelhasználás).

Az erdészeti szektor fejlõdése Finn-
országban, szerepe az ország társadal-
mi életében (erdészeti komplexum,
gazdaságosság és tartamosság, a
METSO önkéntes természetvédelmi
program, vidékfejlesztés).

Magánerdõ-gazdálkodás néhány eu-
rópai országban: finnországi, nagybri-
tanniai, bulgáriai, Cseh köztársaságbeli
tapasztalatok (nemzetközi kooperáció,
állami támogatás, politikai  és társadal-
mi változások következményei).

Érdemes néhány szót szólni a
METSO önkéntes természetvédelmi
programról, amely 2003-ban indult Dél-
Finnországban. Itt terülnek el az ország
legnagyobb biodiverzitással rendelkezõ
erdei. Csak 1,8%-uk védett, 75%-uk ma-
gánkézben van. A METSO keretében
szerzõdést kötnek azon önként jelen-
tkezõ gazdálkodókkal, akik az öko-
szisztéma valamely tagjának védelme
érdekében 17 különbözõ feltétel egy
részének betartására kötelezik el magu-
kat.  Az elsõ évben, egyetlen megyében
elindított akcióban 1447 ha területet
ajánlottak fel a birtokosok, akikkel
különbözõ tartalmú,  határozott vagy
határozatlan idõre szóló szerzõdéseket
kötöttek. Ez alapján átlagosan 170
€/ha/év (20 – 280 €/ha/év) kompenzá-
ciót fizettek ki a gazdáknak. 2004-ben a
programot további három megyére ter-
jesztették ki. 2007-tõl kívánják bevezet-
ni a természetközeli gazdálkodásra vo-
natkozó, szélesebb körû akciókat. Az
erdõbirtokosok körében az önkéntes
alapon vállalt természetvédelem sokkal
népszerûbb, mint pl. a Natura 2000
program.

Egy-egy témakör elõadásainak meg-
hallgatását  3 – 4 kisebb csoportban vi-
tattuk meg. Itt értékeltük a hallottakat
és véleményt alakítottunk ki a jövõben
megteendõ lépésekrõl. Az egyes cso-
portok javaslatait végül a teljes plénum
elõtt ismertették és összegezték. 

A szervezõk késõbb a négy Fórum
tapasztalatait egyesítve az alábbi két
nagy téma köré csoportosítva megküld-
ték valamennyi résztvevõnek:

Az európai erdészeti szektor
fejlõdésében mutatkozó fõbb kihívások
meghatározása. (Fordításban megjelent
az Erdészeti Lapok 2005. évi 1. számá-
ban.)

A európai hálózat és kooperáció

erõsítése az erdészeti szektor kommu-
nikációjában.

Az elsõ témakörön belül az erdésze-
ti politika elveivel, az állami erdészetek
szerepével, a munkaerõ és foglakozta-
tás problematikájával, az európai erdé-
szeti termékek versenyképességével és
a fa energiaforrásként történõ hasznosí-
tásával kapcsolatos kérdéseket foglal-
ták össze. Itt tárgyalják a magánerdõk
fenntartható mûvelése és gazdaságos-
sága közti összefüggéseket is. Egyhan-
gú az a vélemény, hogy a magángazda-
ságok közcélú szolgáltatásait anyagilag
kompenzálni kell és a vadászati jogot a
terület tulajdonjogához kell rendelni.
Megfogalmazódott továbbá, hogy a ma-
gántulajdonosok szervezeteinek is he-
lyet kell biztosítani a nemzetközi párbe-
szédben.

A második összefoglaló rámutat a
kellõ súlyú kommunikáció fontosságá-
ra. Az erdészeti szektor különbözõ ága-
zatai közötti párbeszéd a hatékony gaz-
dasági  együttmûködés feltétele. Mivel
az erdészetet érintõ számos kérdés a
szektoron kívül dõl el, az erdészet más
szektorokkal folytatott  kommunikáció-
ját is javítani kell mind nemzeti, mind
európai szinten. Ettõl remélhetõ, hogy
az erdõmûvelés gazdasági haszna mel-
lett társadalmi és ökológiai szerepét is
elismerjék. A nemzetközi párbeszéd
megvalósításának egyik eszköze lehet a
jövõben a Finn Erdészeti Akadémiához
hasonló rendezvények szervezése Eu-
rópa más térségeiben.

Az elõadásokon hallottakat terepi
bemutatók egészítették ki. Az elsõ hely-
szín a Helsinkitõl nyugatra fekvõ, múlt-
beli vasiparáról ismert Fiskars telepü-
lés volt. Az elsõ vaskohót a 17. század
közepén telepítették itt. A kohászathoz
szükséges faszenet a környezõ erdõk-
bõl nyerték; a vállakozás fénykorában
30 000 ha erdõterület tartozott a vasmû-

Finnországi Erdészeti Akadémia

Párizsi filmsiker
A Dunaker Kft. által benevezett „Az
akác” címû videofilm a francia
AgriCinema filmpályázatán a legjobb
külföldi film különdíját kapta.

A szerkesztõ-rendezõ Pápai
Gábor filmje az akác termesztését és
felhasználását mutatja be a sajátos
bányászati módszerekkel történõ
maggyûjtéstõl a felhasználásig.

Horváthné Hajdu Ágnes
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vekhez. A 18 – 19. században rezet is
dolgoztak fel. A 19. század végéig folyt
itt mezõgazdasági és bányászati szer-
számok, evõeszközök gyártása, ame-
lyet késõbb „felfalt” a közeli városba te-
lepített nagyipar. A patinás „Fiskars” ne-
vet azonban a cég továbbra is használ-
ja. 1984-ben Pohja város értékmegõzési
céllal megvásárolta a régi gyárépülete-
ket, amelyek jelenleg idegenforgalmi
látványosságul és múzeumként szolgál-
nak. A környezet szépsége és az erdõk
átlagosnál nagyobb diverzitása sok pi-
henésre vágyó embert vonz a faluba.
Ezen a vidéken ugyanis a tûlevelúek
mellett lombosfák, pl. tölgyek is megél-
nek. A környék jó minõségû fája élteti a
fafeldolgozást. A meglátogatott kisipari
bútorüzem irodabútorai keresettek az
egész országban. A Fórum résztvevõi itt
sajtpálcikák készítésével tehették pró-
bára ügyességüket. 

Az addigi hûvös, borús idõt nagy
örömünkre napsütés váltotta fel, ami-
kor a Pohjai öböl (Pohjanlahti) part-
ján elterülõ „Södra Skogsreviret rf” (Dé-
li Erdõtömb Erdõkezelõ Társulás) be-
mutatójára megérkeztünk. Az erdõke-
zelõi társulási forma lényegében a mi
erdõbirtokosságainknak felel meg, bár
vannak szervezeti különbségek. A meg-
látogatott társulás 2000-ben alakult
6700 taggal, 233 000 hektáron gazdál-
kodnak. A tulajdonosok tagdíjat fizet-
nek, amelybõl a társulás 30 alkalmazot-
tat (mérnökök, technikusok, segédsze-
mélyzet) és 15 szerzõdéskötõt foglal-
koztat. A kitûzött feladatok elvégzésére
mintegy 75 erdei munkást szerzõdtet-
nek. A kitermelés évi 850 000 m3-re rúg,
ez kb. 30 millió € bevételt jelent. Evvel
párhuzamosan évente 1100 ha új erdõt
telepítenek. A kezelõ személyzet mû-
ködteti az egész rendszert: elkészíti a
gazdálkodási terveket, irányítja a terme-
lést és a telepítést. A kapcsolattartás ér-
dekében a területhez tartozó minden
községben irodát tartanak fenn. Értéke-

sítési javaslatokat is tesznek, de minden
kérdésben maguk a birtokosok dönte-
nek. 

Az ismertetést terepi bemutató kö-
vette egy 60 éves erdeifenyõ-állomány-
ban. A harvester egy-két perc alatt vég-
zett egy-egy kijelölt fa döntésével és da-
rabolásával. 

Az erdészekkel beszélgetve megtud-
tuk, hogy erdei gombák és gyümölcsök
gyûjtésére – a Nemzeti Erdõtörvény ér-
telmében – Finnország egész területén,
beleértve a magántulajdonú erdõket is,
mindenki jogosult. Ugyanez vonatkozik
a túrázásra, pihenésre, sõt még a horgá-
szatra is, csak a sátorveréshez és a tûz-
gyújtáshoz (száradék gyûjtéséhez) kell
a tulajdonos engedélyét kérni. A finn
erdõk bõvelkednek ehetõ gombákban
és kellemes zamatú gyümölcsökben. Ez
a magyarázata annak, hogy étkezésein-
ken elmaradhatatlan volt a gomba vala-
milyen formában. Egy alkalommal pl. a
nálunk ritkaságszámba menõ tölcséres
rókagomából (Cantharellus  tubae-
formis) készült fogást tálaltak mintegy
40 személyre. Különleges csemegeként
ízleltük meg a mocsári hamvas szeder-
bõl (Rubus chamaemorus) készült
desszertet és likõrt is.

Délután a Pohjai öböl tengeri kijá-
ratánál fekvõ Gullö szigetén fekvõ
családi gazdaságba látogattunk. A szi-
get 300 éve van a család birtokában.
Fõképp erdõmûveléssel foglalkoznak,
de kihasználják a vadászati, halászati
és az erdei melléktermékek értékesíté-
si lehetõségeit is. A változatos, dom-
bos, sziklás, lombos fáknak is otthon
adó tájat (3. és 4. kép) szívesen kere-
sik fel érdeklõdõ csoportok. Az ide-
genforgalom a szó szoros értelmében
hoz nyereséget a konyhára, minthogy
a vendégeket saját éttermükben szol-
gálják ki. Mi is szívesen fogyasztottuk
el a helyi halakból, vadakból, gom-
bákból és gyümölcsökbõl készült,
kitûnõ vacsorát. 

Idõközben meg is éheztünk abban a
vetélkedõben, amelyben nemzetközi
csapataink mérték össze ügyességüket.
Ez a játékos foglalkozás a „hálózatépí-
tés” sajátos eszközének bizonyult; mert
hogy is lehetne elfelejteni azt az észt,
belga vagy finn csapattársat, akivel váll-
vetve küzdöttünk a gyõzelemért? A leg-
jobbaknak járó jutalom egy házi fõzésû,
fenyõ hajtáscsúccsal és nyírfalevéllel illa-
tosított szappan volt. Sötétedés elõtt a
gazdasszony bemutatta a faforgáccsal
mûködõ, automatikus fûtési rendszerü-
ket, amellyel több, összesen 1000 m2

alapterületû kõépületet látnak el hõen-
ergiával. Számításaik szerint, a villamos
áramra alapozott fûtéshez képest ez
rendszer csak hetedannyiba kerül nekik. 

A Fórum zárására a Lohja tó környé-
kének legszebb régi épületében, a
Kirkniemi kúriában került sor. A fa-
vázas, neo-klasszicista stílusú fõépület
a 18. század végén épült. 1945 és 1951
között a finnek nagy tiszteletnek
örvendõ marsallja, 1944-tõl köztársasá-
gi elnöke, Carl Gustav Mannerheim bir-
tokában volt. 2000-ben itteni vendéglá-
tónk, a Metsäliitto csoport vásárolta meg
a hozzá tartozó közel 800 hektáros terü-
lettel együtt. A Metsäliitto 130 000 ma-
gánerdõ-tulajdonost tömörít és 5,2 mil-
lió ha erdõterületet kezelnek, az ország
magántulajdonú erdeinek 46%-át. 

A záróaktus alkalmával került sor a
„diplomaosztásra”, amelynek során a
Fórum résztvevõi egy-egy fenyõfát ábrá-
zoló fafaragást vehettek át. A tízféle fá-
ból készült alkotás az Európai Unió 10 új
tagállamát szimbolizálja. Ez a kedves
gesztus is emlékeztetni fog mindannyi-
unkat a Finnországban töltött tartalmas
napokra, a kitûnõen szervezett progra-
mokra és vendéglátóink kedvességére. 

A szerzõ ezúton köszöni meg az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek a részvé-
tel lehetõségét.

Kép és szöveg:
Markóné dr. Monostory Bernadett
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Az ANDREAS STIHL KFT magyarországi
leányvállalatának biatorbágyi (Buda-
park) központi telepén nagyszabású ter-
mékbemutatóval egybekötött házi vá-
sárt rendezett. Az akció célja az április
15–május 31-ig akcióra való figyelemfel-
hívás és természetesen a világhírû cég
népszerûsítése volt. A közel kétezer lá-

togató betekinthetett az ANDREAS
STIHL KFT raktárcsarnokába, ahol pél-
dás, katonás rendben sorakoztak a pol-
cokon az eladásra váró termékek. A
STIHL termékek megvásárolhatók az or-
szág 267 szaküzletében és szakkereske-
désében. A szabadtéri bemutatón a kiál-
lított gépeket mindenki kipróbálhatta,

vagy a mûszaki vezetõk segítségével be-
mutatót kérhetett. Az erdész látogató
természetesen az erdészeti munkákkal
kapcsolatos újdonság felõl érdeklõdött.
Megtudhattuk, hogy megjelent az MS-
650-es láncfûrész, mely a 640-est váltja
ki teljesen új, modern konstrukciójával.
A gép 84,9 cm3-es, 7,3 kilogrammos, 4,8

NNaaggyy  vváássáárr  aa                                -nnééll
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kW/6,8 LE, 45-50 cm-es vezetõlemezzel.
Munka közben láthattuk a magasnyo-
mású mosóberendezést (RE:270-K),
mely 10-tõl 160 bar nyomással, 820 li-
ter/óra folyadékfelhasználási kapacitás-
sal mûködik. 

A VIKING termékcsaládtól önjáró
(nem kell tolni, mert meghajtott hátsó
kerékkel rendelkezik) fûnyírókat és
különbözõ teljesítményû fûnyíró trakto-
rokat láthatott az érdeklõdõ (a gyerme-
kek közt osztatlan sikert arattak).  A leg-
kényesebb igényeket is kielégítették a

kertészkedõk részére kiállított könnyû-
motoros kaszák, középkategóriás aljnö-
vényzet tisztítók – melyeknek nagy tel-
jesítményû változata is kapható – uni-
verzális kombi rendszerû motoros kert-
ápolók, háti motoros aljnövényzet tisz-
títók, motoros háti permetezõk, benzin-
motoros sövény-nyírók, speciális kert-
ápoló gépek, sövényvágó-bozótvágó,
gyepszélvágó, még felsorolni is sok. Az
említett gépek némelyikét az ANDREAS
STIHL KFT központi épületében lévõ
oktató teremben video-vetítés kereté-

ben mûködés közben is láthattuk. Aki
megéhezett a büfé sátorban talált testi
felüdülést és a ha vásárolni volt kedve a
kereskedõi hálózat jelen lévõ szakem-
bereivel az üzlet meg is köttethetett. 

A tavaszi vásárra kilátogatók nem
csak az ANDREAS STIHL KFT árukíná-
latából kaphattak bõséges ízelítõt, ha-
nem láthatták azt a rendet, tisztaságot
és szervezettséget, mely nélkül a mai
korban hosszútávon sikeresen keres-
kedni nem lehet. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A közönséges boróka (Juniperus com-
munis) az éghajlati tényezõkkel szem-
ben tág tûrõképességû, széles elterjedé-
sû faj. Európa, Ázsia és Észak-Amerika
mérsékelt övi zónájában, a mediterrán
és félsivatagos területektõl a magas-
hegységi és boreális erdõhatárig egy-
aránt elõfordul. Kórokozóinak nagy ré-
sze a faj egész elterjedési területén meg-
található, de vannak olyanok is, ame-
lyek szélsõséges viszonyok között lép-
nek fel. Az alábbiakban az Európában
gyakrabban elõforduló kórokozókat, az
azonosításukhoz szükséges legfonto-
sabb jellemzõket, az okozott betegsé-
gek tüneteit vesszük számba a megbe-
tegített szervek szerint csoportosítva.

1. Tûk, hajtások kórokozói
A közönséges boróka tûleveleinek, haj-
tásainak betegségét, elhalását részben a
borókák speciális kórokozói, részben
egyéb ciprus- és fenyõféléken is elõfor-
duló, polifág kórokozók idézik elõ.
Ezek a tömlõs- és a konídiumos gom-
bákhoz tartoznak.

Tömlõsgombák
Lophodermium juniperinum

Inkább gyengültségi jellegû kóroko-
zó, a borókák idõsebb tûin jelenik meg.
A pusztuló tûkön kialakuló hiszterotéci-
umok csónak alakúak, feketék, 0,5-1,0
mm nagyságúak. Az aszkospórák fonál-
szerûek, 70-90 x 2-3 µm méretûek.

Chloroscypha sabinae
A sötét olajzöld, fordított kúp alakú

0,4-0,5 mm átmérõjû apotéciumok a
borókák élõ és elhalt tûin figyelhetõk

meg. Az aszkospórák orsószerûek,
hialinok, 17-21 x 7-8 µm méretûek.

Didymascella tetraspora
Borókák élõ tûin okoz kerekded, sár-

ga foltokat. Az ovális, sötétbarna, 0,75 – 1
x 0,5 mm nagyságú apotéciumok a fol-
tokban, a tûk fonákján jelennek meg, 4-5
karéjjal nyílnak. Az aszkuszok négy spó-
rásak, a spórák oválisak, egyenlõtlenül
kétsejtûek, éretten olajbarnák, 21-24 x
13-16 µm nagyságúak.

Herpotrichia juniperi
Észak-Európában és a magashegyvi-

dékeken fordul elõ. A cserjék tél folya-
mán hosszú ideig hótakaró alatt álló ré-
szeit támadja meg. A sötétbarna micéli-
ummal összeszõtt tûk és hajtások elhal-
nak, hóolvadáskor csomókban hullnak le
az ágakról (1. kép). A gömbös, fekete, rö-
vid sertékkel borított pszeudotéciumok a
következõ évben jelennek meg. Az
aszkospórák olajbarnák, négysejtûek, 22-
25 x 5-7,5 µm méretûek. Borókákon és
különbözõ fenyõkön egyaránt elõfordul.

Konídiumos gombák
Phomopsis juniperivora

Különbözõ ciprusféléken (Chamaecy-
paris, Cupressus, Juniperus, Thuja) for-
dul elõ, egyes kultúrváltozatokon jelentõs
hajtáspusztulást okoz (2. kép). Faiskolák-
ban különösen a Juniperus virginiana-t
támadja (borókavész). Az elhalás a fiata-
labb, még nem teljesen fásodott ágakra is
ráterjed. A megtámadott részeken az epi-
dermisz, illetve periderma alól lencse ala-
kú, sötét színû, 0,2 mm körüli piknídi-
umok törnek elõ. Bennük orsó alakú α tí-

pusú (6,5-12 x 2,2-3,5 µm) és horog alakú
β típusú (25-45 x 1-2 µm), hialin, egysejtû
konídiumok keletkeznek.

Seimatosporium foliicola
A borókák tûin él, elsõsorban száraz,

meleg vidékeken fordul elõ. A feketés-
barna pontszerû acervuluszok többnyi-
re a pusztuló tûk színén jelennek meg.
A konídiumok ovális-orsó alakúak,
18,5-22,5 x 7,5–9 µm méretûek. Hatsej-
tûek, a középsõ sejtek halványbarnák, a
csúcsi és alapi sejtek hialinok, 1-1 hialin
függelékkel.

Stigmina glomerulosa
Sötét színû, pontszerû sporodochiu-

mai a borókák pusztuló levelein, hajtása-

Az év fája

A közönséges boróka kórokozói

1. kép. Herpotrichia juniperi tünete törpeborókán
3. kép. Gymnosporangium clavariiforme
teleutoszóruszai

2. kép. Phomopsis juniperivora okozta haj-
táspusztulás
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in jelennek meg. A konídiumok orsó ala-
kúak, nyolcsejtûek, barnák, 27-50 x 6-10
µm méretûek. Hasonló faj a Stigmina
juniperina, ennek konídiumai bunkó-
sak, világos olajbarnák, érdes felületûek,
1-5 sejtûek, 15-44 x 4-6 µm méretûek.

Sclerophoma pythiophila
Fenyõ- és ciprusfélék polifág,

gyengültségi jellegû kórokozója. Feke-
te, gömbös, vastagfalú, 0,2-0,3 mm
nagyságú piknídiumokat képez a tûk-
ben és a hajtások kérgében, konídiumai
egysejtûek, hialinok, tojásdad alakúak,
6-8 x 3-4 µm méretûek.

Pestalotiopsis funerea
Hasonlóan az elõzõ fajhoz gyengült-

ségi jellegû kórokozó, különbözõ cip-
rusféléken gyakori. A kéreg, illetve az
epidermisz alól elõtörõ, sötét, pontsze-
rû acervuluszok jellemzik, a konídi-
umok 21-29 x 9-12 µm méretûek, orsó
alakúak, 5 sejtûek, a középsõ sejtek
barnák, a csúcsi és alapi sejtek hialinok,
3-6, illetve 1 hialin függelékkel.

2. Vesszõk, ágak kórokozói
A borókák ágain a Gymnosporangium
nemzetséghez tartozó rozsdagombák,
továbbá konídiumos és tömlõsgombák
okoznak megbetegedést.

Rozsdagombák
A borókákon a Gymnosporangium

fajok teleuto alakja él. Az uredo alakjuk
hiányzik, a spermogóniumok és az
ecídiumok almatermésûek levelein
fejlõdnek. Azokat a fajokat említjük
meg, amelyeknek teleutoszóruszai a
közönséges borókán (vagy azon is)
nõnek.

Gymnosporangium clavariiforme
Az ágakon orsószerû megvastagodás

keletkezik, majd 3-10 mm hosszú, na-
rancssárga, kocsonyás állományú, hen-
geres-kúpos teleutoszóruszok törnek
elõ (3. kép). A felette levõ ágrész elhal.
Mellékgazdák a fanyarka (Amelanchi-
er) és a galagonyák (Crataegus fajok).

Gymnosporangium cornutum
A teleutoszóruszok a tûkön, hajtáso-

kon és ágakon jelennek meg, gesztenye-
barna, lapos vánkos vagy kagylószerû,
1-3 mm átmérõjû, kocsonyás képzõd-
mények formájában. Mellékgazda a ma-
dárberkenye (Sorbus aucuparia).

Gymnosporangium tremelloides 
A teleutoszóruszok 2 x 0,5 cm nagysá-

gú, kezdetben barna, vánkosszerû, majd

narancsszínû, kocsonyás tömegek. Mel-
lékgazda a vadalma (Malus sylvestris).

Konídiumos és tömlõsgombák

Kabatina thujae var. juniperi
Hajtások, ágak elhalását okozó, ké-

regben élõ konídiumos gomba. A meg-
támadott ágak kérgébõl sötét színû, ke-
rekded, 0,1 mm körüli acervuluszok
törnek elõ (4. kép), amelyekben egysej-
tû, hialin, ovoid, 5-8 x 2,5-3,5 µm nagy-
ságú konídiumok képzõdnek. A Pho-
mopsis juniperivora-val együtt a kerté-
szetben borókavész néven ismert be-
tegség okozója.

Seiridium juniperi
Konídiumos gomba. A 0,3-0,5 mm

nagyságú acervuluszok a megtámadott
ágak kérgében keletkeznek, a konídi-

umok 23-34 x 8,5-10 µm nagyságúak,
orsó alakúak, hatsejtûek, a középsõ sej-
tek barnák, a csúcsi és alapi sejtek hiali-
nok, kúposak vagy rövid nyúlványt vi-
selnek. Melegebb éghajlatú vidékeken
fordul elõ.

Caliciopsis nigra
Az ágakon golyvákat, sötét színû rá-

kos elváltozásokat okozó tömlõsgomba.
A golyvák felülete mélyen repedezett, a
kéregrepedésekben fekete, 280-350 x
170-240 µm nagyságú, tüskeszerû
sztrómák jelennek meg. Az aszkospórák
gömbösek, hialin-sárgásak, 4-5 µm mé-
retûek.

3. Tõ- és gyökérbetegségek
A közönséges borókán a gyökérontó
tapló (Heterobasidion annosum) és a
gyûrûs tuskógomba (Armillaria spp.)
tõ- és gyökérkorhasztását figyelték
meg.

A borókák és más ciprusfélék kerté-
szeti szaporítása során különbözõ Phy-
tophthora fajok okozta gyökér- és
gyökfõbetegség is elõfordul. A beteg-
ség tünetei a föld feletti részek hervadá-
sa, száradása, a gyökerek és a tõ fekete-
dése. Hasonló tüneteket okozhatnak
Fusarium fajok is. A kórokozók pontos
azonosítása kitenyésztéssel lehetséges.

Kép és szöveg: Dr. Szabó Ilona

4. kép. Kabatina thujae var. juniperi acervu-
luszai

Olvastam cikkedet az érettségi találkozó-
tokról és szívemet melegség járja át sorai-
dat olvasva. Elsõsorban azért, mert érzé-
seink és gondolataink ugyanarról ugyan-
azok. Szinte saját szavaimat írtad le, én is
hasonlókat érzek találkozóinkon, melyek
az utóbbi idõben évente ismétlõdnek.

Mi vezettük be elõször az évenkénti ta-
lálkozókat abból kiindulva, hogy az ÉLET
rohanó tempót vett fel és apadásunk egy-
re nagyobb, nálunk is nyolcan vannak
„igazoltan távol”.

Azóta több évfolyam is követte példán-
kat, miután még élõ tanáraink híresztelték
kitalációnkat. Sajnos az általad említett hõn
szeretett pedagógusok valamennyien „oda-
átról” figyelnek bennünket és meg-
gyõzõdésem, miként Te is írtad, hogy a mag
– kevés kivétellel – termékeny talajra hul-
lott, hiszen nem csak a szakmát, de az em-
beri tisztességet és tartást is magunkba szív-
hattuk olyan kitûnõ tanároktól, mint Gyaki
bácsi, Taki bácsi, Kricsi bácsi, Szecsõ bácsi,
Kerkápoly Géza bácsi és sokan mások.

A mi osztályunk 1958-ban kezdett,
amikor Ti negyedévesek voltatok és be-
kerülve intézményünkbe nagy tisztelettel
néztünk föl Rátok, és ez megmaradt vég-

zésetek idejéig. Mikor kirepültetek az
ÉLET-be bizonyos ûrt éreztünk utánatok.

Évfolyamotok által adott szilencium-
felelõsökre, Karádi Sanyira és helyettesére
Cseke Pistára mindig emlékezni fogunk.

Aztán az élet ment tovább és csak elvétve
kaptunk híreket Rólatok, de az mindig ked-
ves volt számunkra. Az pedig külön megtisz-
teltetés volt, ha személyesen találkozhattunk
valamelyikõtökkel, az pedig megrázó, ha
valakinek az elmúlásáról értesültünk.

Az iskola jó híréért az utódévfolyamok
is sokat tettek, elsõsorban a sport terén,
ahol is a sportversenyeken rendre elõkelõ
helyezést értünk el. Olyan iskolacsúcsot is
felállítottunk 4x100-as váltóban, melyet
azóta sem sikerült megdönteni.

A mellékelt fényképen az idõ eltelte
miatt már csak néhányotokat ismertem
fel, de annál jobb érzéssel tölt el, hogy ez
még sikerülhet.

Végezetül szívbõl kívánom, hogy még
sokszor találkozzatok egymással ugyan-
ilyen érzésekkel, minél gyakrabban és mi-
nél többen, fogyatkozás nélkül. Nagy-nagy
szeretettel gondolunk mindnyájatokra!

Tisztelõtök:
Szil György (Ulmus)

Kedves Sárközy Gyurka!
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Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bi-
zottságának ülésén napirendi pont volt: a
gyapjaslepke (Lymantria disper) hernyó-
ja hazai terjedése és a védekezés érdeké-
ben megtett és tervezett intézkedések
megvitatása. 

Tájékoztatást adott Klemencsics
András, Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti fõosztály-
vezetõ> 

„A gyapjaslepke kártétele a tavalyi év
folyamán a Balaton-felvidéken jelentõs
károkat okozott már. A kiindulási álla-
potban 34 ezer hektár terület fer-
tõzöttségérõl indult a tavalyi helyzet a
tavasz folyamán, és a kedvezõ idõjárás
hatására 133 ezer hektárra vitte szét a
gyapjaslepke károkozóját a szél. A tava-
lyi helyzettel kapcsolatban talán egyér-
telmûen látható, hogy a Balaton kör-
nyék turizmusát, illetve forgalmát
mennyire és milyen mértékben zavarta
meg. 

Az õszi állapot szerint fel lehetett
mérni, illetve az Állami Erdészeti Szol-
gálat a Talajvédelmi Szolgálattal, illetve
az FVM Növény- és Talajvédelmi
fõosztályának együttes munkájával lét-
rehozott munkacsoport felmérte az ez
évi fertõzöttségeket. Ez az alapállapot
280 ezer hektárról indult el, tehát jelen-
leg 280 ezer hektár erdõterület fertõzött
a petecsomókkal, amibõl 157 ezer hek-
tár gyengén, 60 ezer hektár közepesen
és 63 ezer hektár erõs fertõzést jelent.

Kedvezõ idõjárás esetén ez a fer-
tõzöttség – a tavalyihoz hasonlóan,
amikor 34 ezerrõl 133 ezer hektárra nõtt
a ténylegesen fertõzött terület – két-há-
romszorosára nõhet. Az õszi felmérések
alapján a 280 ezer hektár fertõzés kap-
csán tavasszal kelési vizsgálatokat vé-
geztek, hogy mennyire károsodtak a
károkozók, a tél folyamán a hideg mi-
lyen hatással volt rájuk. Ez úgy néz ki,
hogy a jelenlegi vizsgálatok alapján ne-
gatív, tehát tulajdonképpen a petecso-
mók kelési ereje jobb, mint õsszel volt. 

A védekezéssel kapcsolatban szét
kell választani a leendõ erdõ és a
meglévõ erdõ érdekében történõ véde-
kezést. Itt tulajdonképpen az erdõben
két érdemi védekezési pont van, a fiatal
erdõsítések, illetve magvetések védel-
me, amelyek, ha lerágják, el is pusztul-
nak, illetve léteznek olyan idõsebb állo-
mányok, amelyek jelenleg gyenge álla-
potban vannak, és ezek akármilyen víz-
hatás vagy korábbi biológiai károsítás
kapcsán most újabb fertõzést vagy sok-

kot kapnak, elpusztulhatnak. Ezeket az
állományokat kell az erdõ esetében vé-
deni. Az elsõ esetben a védendõ terület
4330 hektár, a második esetben 12 320
hektár. Ezek kimondottan az erdõ érde-
kében történõ védelmet jelenthetik.

Az FVM az erdészeti közcélú felada-
tok keretében 100 millió forintot különí-
tett el az erdõt érintõ védekezések, illet-
ve az erdõ károsításának megelõzése ér-
dekében. A további két kategória, ami a
lakosság, illetve a turizmus megóvása
érdekében szükséges, ezek védelme ér-
dekében tárcaközi egyeztetés kezdõdött
Kiss Péter miniszter úr felhívására, en-
nek a napokban – ma, illetve holnap –
lesz meg a végleges eredménye. A la-
kosság érdekében történõ védekezés te-
rülete 24 620 hektár, ez azt jelenti, hogy
az erdõvel körbevett lakott területek fer-
tõzését úgy lehet megállapítani, hogy
azokat a környezõ erdõterületeket kel-
lene növényvédõ szerrel kezelni. Ez egy
kitinszintézis-gátló szer egyébként,
amely a hernyó megfelelõ stádiumában
állítja meg a fertõzést. 

A negyedik kategória a lakott terüle-
tek belterületén lévõ állományok, illet-
ve zöldfelületek védelme. Ennek a be-
csült területnagysága 5000 hektár körü-
li. Tehát összesen 46 200 hektár az a je-
lenlegi terület, amelyen a védekezést el

kellene végezni az erdõ, illetve a lakos-
ság érdekében. Jelenleg az erdõ érde-
kében történõ védekezéshez szükséges
források rendelkezésre állnak, ahogyan
említettem, illetve egy-két napon belül
a tárcaközi egyeztetés is le fog zárulni.”

A bizottsági ülést követõen kor-
mánydöntés született, melyrõl az MTI
tájékoztatott:

Intézkedések a gyapjaslepke
elleni védekezéshez 

A gyapjaslepke elleni védekezéshez a
földmûvelésügyi minisztérium százmil-
lió forintos elkülönített keretét további
125 millió forinttal egészíti ki a kor-
mány az általános tartalékból.

A védekezéshez szükséges félmilli-
árd forint fennmaradó részét, 250 millió
forintot elsõsorban a Veszprém, So-
mogy és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei önkormányzatok igényelhetik a vis
maior keretük terhére.

* * *
Az OEE küldöttközgyûlésén

meghívottként Klemencsics András
fõosztályvezetõ tájékoztatta a jelen
lévõket, hogy a fõosztályt bízták meg a
védekezés lebonyolításával. A ren-
delkezésre bocsátott forrásokból 4300
ha fiatal erdõsítést, 12 300 ha legyengült
állományt (tavaly is károsított), 24 600
ha, a turisztika által fokozottan érintett,
és 5000 ha belterület védelmét lehet
megoldani.

Ismét a gyapjaslepke

A  Lévai Vadásznapok keretében meg-
rendezett  Vadászati és Természeti Vi-
deofilm fesztiválon  a Magyarországi
Vadászatok c.  filmsorozat  II. része a
Vadászati Múzeumok a dokumentum-
film kategóriában 3. helyet, a  IV. része
a Nagyvad egyéni vadászata  a termé-
szet és vad kategóriában Tv. Markíza dí-
jat  kapott.

Beérett Ignácz Magdolna szerkesztõ
kezdeményezése, melyet a videosorzat-
tal indítot. Most már csak a témában
érdeklõdõkön a sor, hogy a videoka-
zettákat beszerezzék és vagy az erdei
iskolákban, vagy egyéb nyilvánosság
elõtt levetítsék. A vetítés minden bizony-
nyal hozzájárulna a magyar vadászati
kultúra terjesztéséhez.

Magyar vadászfilmek elismerése

Szolgáltatásaink
Veszélyes helyen és helyzetben lévõ termetes fák kivágása, komoly technikai hátteru
alpin, kosaras, illetve darus technikával. 
Megbízható partnereink segítségével nagy teljesítményû faaprítékolóval történõ
gallyak aprítékolása, valamint a tuskók fúrással történõ eltávolítása
Extenzív és intenzív zöldövezetek füvének kaszálása

Elérhetõségeink: mobil: 30/9673-249; fax: 76/428-049
e-mail: okokert@axelero.hu
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A Gazdademonstráció eredményeként
2005. március 13-án létrejött megálla-
podás aláírói között a MEGOSZ is sze-
repelt. A megállapodásnak, illetve az
annak alapján megszületett intézkedési
tervnek néhány erdészeti szempontból
lényeges pontjára szeretnénk felhívni a
figyelmet. 

A 14. pont kimondja: 
„Tekintettel arra, hogy a demonstrá-

ló szervezetek évi 15 ezer ha elsõ kivite-
lû erdõtelepítést reálisan elérhetõ cél-
nak tartanak, a miniszter vállalja,
hogy az éves elsõ kivitelû telepítés mér-
tékének vonatkozásában valamennyi
szakmai szervezettel és érdekképviselet-
tel egyeztet.” Az idõközben már lezajlott
egyeztetések során az FVM pozitívan
állt a kérdéshez és jelezte, hogy az évi
15 ezer ha erdõtelepítéshez a nemzeti
részt biztosítja. Most már csak rajtunk
áll, hogy éljünk a lehetõséggel. Különö-
sen fontosnak tûnik a társfinanszírozott
erdõtelepítések szempontjából az idei
és a jövõ esztendõ, mert az UNIÓ jelen-
legi tervei szerint rövidesen felére kí-

vánják csökkenteni a jövedelempótló
támogatások idõszakát. 

Ugyanezen ponton belül olvashatjuk: 
„Az NVT forráskereteinek felhaszná-

lása során valamely jogcímnél keletkezõ
maradványok felhasználásánál a „Me-
zõgazdasági területek erdõsítése”, az
„Agrár-környzetgazdálkodás” és „Ked-
vezõtlen adottságú területek kompenzá-
ciós támogatása” intézkedési területek
azonos arányú prioritásként veendõk fi-
gyelembe. A minisztérium a 2007-2013.
EU tervidõszakra vonatkozó vidékfej-
lesztési tervezési folyamatban e források
lehetõ legnagyobb mértékének elérését
célozza meg, és a tervkészítés folyamatá-
ban biztosítja az érdekképviseleti szerve-
zetek számára az érdemi közremûködés
lehetõségét.”

Tehát a jövõben is kiemelt jelen-
tõséget kapnak az erdõtelepítések, de –
ami legalább ennyire fontos – az erdé-
szeti érdekképviseletek beleszólhatnak
a vidékfejlesztés távlati kérdéseibe és
remélhetõleg egymást erõsítve minél
több erdészeti jogcímet építhetnek be a

következõ költségvetési idõszak nem-
zeti vidékfejlesztési terveibe.

Végezetül a 24. pont így szól:
„A miniszter garanciát vállal
– a MEPAR 2005. évi felújítására,
– a pályázatok és kérelmek befoga-

dásának, elbírálásának és ellenõrzésé-
nek személyi és tárgyi feltételeinek biz-
tosítására,

– a falugazdászoknak kiosztott fel-
használói jogosultságokon felül, a
MEPAR-böngészõ hozzáférhetõségére
(legalább 800 újabb felhasználó szá-
mára) 2005. április 15-tõl kezdõdõen.”

A fentiekben leírtakhoz a MEGOSZ
úgy szeretne csatlakozni, hogy vala-
mennyi internetes hozzáféréssel és
megfelelõ kapacitású számítógéppel
rendelkezõ integrátorát bejelenti az új
felhasználók sorába, így remélhetõleg
az érdeklõdõ földtulajdonosok a
jövõben már közvetlenül az integráto-
roknál is hozzáférhetnek parcelláik
adataihoz.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ fõtitkár

A Gazdademonstráció erdészeti vonatkozásai

Nem sok kevésbé hatékony és fárasztó
munka van, mint uniós jogszabályokat
böngészni az Interneten. Mindig bele-
akad az ember valami újabb elolvasni
való részletbe, egyre lassabban halad a
keresett dokumentumok felé s mindin-
kább elveszti rálátását az összefüggé-
sekre. Na meg, mire célhoz jutunk és
nekikezdünk a többoldalas, apró betûs
anyag részletes tanulmányozásának,
akkor a maradék ellenállásunk is meg-
törik a monitoron legördülõ tekercs-
ként olvasható szöveg útvesztõin.

Ezért nagyon fontos, hogy kézbe
vehetõen, áttekinthetõ felvezetéssel,
rendszerbe foglaltan ismerkedhessünk
meg az unió jelenlegi szakmánkat érin-
tõ anyagaival. Erre vállalkozott és ezt
oldotta meg sikerrel Ormos Balázs, mi-
kor összeállította ezt a hiánypótló má-
sodik kötetet. 

Az elsõ fejezetek az Európai Unió
történetével, fejlõdésével, jelképeivel
és intézményeivel, illetve mûködésével
foglalkoznak és ezt követik a jogra (kö-
zösségi, vállalati) és a piaci szabályo-
zásra vonatkozó részek.

Az unió költségvetését taglaló fejezet
után már szûkül a kör az agrártámoga-
tások rendszerére és mindazon terüle-
tekre, amelyek kapcsolatba hozhatók
az erdészettel (tudomány és kutatás,
oktatás és képzés, regionális politika,
környezetvédelem, energia).

A folytatásban az Európai Alkotmány
ismertetésén keresztül eljutunk az
erdõvel foglalkozó állásfoglalásokhoz
és rendeletekhez. Ezek közül az Euró-
pai Unió erdészeti stratégiája elsõ pil-
lantásra meglepheti az olvasót folyama-
tosan ismételt elveivel és általános meg-
fogalmazásaival, de ez bármely terület
stratégiájánál is megfigyelhetõ. Bár
mind a mai napig nem sikerült elérni,
hogy az erdõ szó bekerüljön az elfoga-
dott rövid európai alkotmányba, de fo-
lyamatos és széleskörû egyeztetés és
megjelenés alatt van az erdészeti straté-
gia és a következõ költségvetési ciklus-
ban (2007-2013) olyan hangsúlyt kap az
erdõgazdálkodás, az erdészet a vidék-
fejlesztésben, mint még soha. Az igazi
profik úgy kezdenek egy még le nem
fordított dokumentum elemzéséhez,

hogy a számítógép segítségével rákér-
deznek arra, vajon hány alkalommal
lelhetõ fel a kérdéses szövegben vala-
milyen jellemzõ kifejezés, például a
forestry, erdészet szó. Nos a vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos legfrissebb terve-
zetben több, mint kétszer annyi alka-
lommal található meg, mint a jelenlegi
idõszak szabályozásában. Ez két dolgot
jelent: egyik oldalról azt, hogy az erdé-
szek eredményesen lobbiznak Brüsz-
szelben, másrészt azt az uniós akaratot
mutatja, hogy a vidékfejlesztésben,
mint átmenet (agroforestry), vagy mint
alternatív lehetõség, az erdõ mindin-
kább teret nyerjen a tovább gazdaságo-
san nem fenntartható mezõgazdasági
tevékenységek kiváltójaként. 

Ezt a lehetõséget kell nekünk is meg-
ragadni és az ehhez szükséges érvelés-
hez nélkülözhetetlenek az ilyen kiad-
ványok. Csupán egyetlen hátrányuk
van: gyorsan elévülnek és megújításuk
folyamatos munkát, feladatot ad a szer-
kesztõknek.

Sárvári János

Könyvismertetés
Ormos Balázs: A magyar erdõgazdálkodás az EU csatlakozáskor 2

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!
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A kamarai uradalmak felmérésére vonat-
kozó királyi utasítások csak késve való-
sulhattak meg, mert 1763-ban csak 3 ál-
landó és egy kisegítõ mérnök állt a ma-
gyar kamara rendelkezésére. Utasították a
piaristák vezetésével a Szempc-en (Senec,
Szlovákia) mûködõ kamerális Collegium
Oeconomicum-ot, hogy elsõsorban föld-
mérésre oktassák a növendékeket. A ka-
marai és fõúri birtokokon dolgozó, gya-
korlott szakemberek közül néhányat ka-
marai földmérõvé nyilvánítottak és így
lett kamarai geometra Kneidinger And-
rás, gróf Grassalkovich Antal kamarael-
nök fõkertésze.

Nem tudjuk, hogy a diósgyõri urada-
lom elsõ térképét ki és mikor készítette.
Volt valamilyen térkép, mert 1770-ben a
vasgyári rendelkezésében Mária Terézia
elõírta: 2-3 évvel ezelõtt „az egész diós-
gyõri uradalom térképét elkészítették ...
ezt ... a mi használatunkra visszakérõleg
küldjék fel.”

A következõ térképet az 1771. évi
bejárásra a liptóújvári cs. kir. vashámor
felügyelõje készítette, amelyen üres
foltként fel van tüntetve a vasgyár és az
üveghuta részére kijelölt erdõ. A többi
rész A, B, C jelû vágássorozatokra és
azok a 100 éves vágásfordulónak
megfelelõen 1-100-ig terjedõ sorszám-
mal vágásokra van felosztva.

A rendkívüli szükségletek fedezésére
hét részletet tartalékoltak, ahol elsõsorban
épületfát termeltek a kincstári épületek-
hez, a kolóniák és települések házaihoz.
Erre azért volt szükség, mert Óhután 1755-
ben 113, 1790-ben 285, Újhután 1755-ben
12, 1790-ben 274, Répáson 1766-ban 18,
1807-ben 126 lakos volt. 1772-ben Hámor-
ban 8, Massán 7 ház volt, de 1786-ban már
339 lakosa volt a két településnek.

1781-ben tûzvész pusztított Miskolcon,
leégett 568 épület, több vízimalom, a gö-
rögök és zsidók által bérelt több tucat ura-
dalmi bolt és kocsma. Az újjáépítések „az
uradalmi erdõket ... erõsen igénybe vet-
ték”, írták egy 1783-as jegyzõkönyvben.

Jelentõs volt Miskolc tûzifaszük-
ségelete is, mert az elsõ, 1786. évi nép-
számláláskor 2414 házban 14 179 lakos
élt az uradalom mezõvárosában. A tûzifát
a Bükkben termelték, mert „a Sajó mel-
lett azon erdõterületet, amelybõl a hátaló
szegény nép fát hordott, kiirtotta s magá-
nak rétül megtartotta” az uradalom.

Az 1774. évi szerzõdés alapján 230
éve, 1775-ben készítette el Kneidinger a
vasgyári társulatnak haszonbérbe adott
8555 kat. hold erdõ térképét, amelyen

térszakozással, egyszerû vágásosztással
határozta meg a kitermelhetõ fatömeget
és a kitermelés évének feltüntetésével a
vágássorrendet.

A Garadna és a Szinva völgyre gravi-
táló területen négy – A, B, C, D jelû –
vágássorozatot jelölt ki 100 éves vágás-
fordulóval, az évi 71,7 hold kitermel-
hetõ összterületen 3936 öl (12 500 m3)
fatömeggel. A vágásokat úgy ütemezte,
hogy elõször a massához és a hámor-
hoz közeli területeken termelhessék.

Fenntartott területnek tervezte a
Garadna-völgy és Létrás közötti hegyol-
dalon a két E jelû részt és elkülönítette
a Dolka-tetõ 270 holdas tölgyesét. A két
fõvölgy és a rétek területét 230 holdban
állapította meg, de a rétek a térképen
nem ismerhetõk fel.

1776 után Kneidinger az egész diós-
gyõri uradalom és az akkor hozzá tarto-
zó tokaji kamarai uradalom térképeit is
elkészítette a községhatárok és a mûve-
lési ágak pontos feltüntetésével. A Tisza
menti községek földhasznosításának ter-
vezésénél ma kiinduló alapként használ-
ják a kutatók ezeket a térképeket.

A növekvõ vastermeléshez több fa-
szén kellett, ezért az évi 7300 öl szénfa
biztosítása érdekében 1779-ben Mogyo-
róssy Antal kir. kamarai járulnok (gya-
kornokkal azonos rangfokozat) új térké-
pet készített. A vasgyári bérleten meg-
tartotta Kneidinger beosztását, de pon-
tosította a fatömeget és kitermelésre üte-
mezte a két E és F jelû részeket. Minden
község részére kijelölte az úrbéri faizás-
ra szolgáló területeket: Diósgyõr A,
Bábony B, Kápolna C, Radistyán D,
Parasznya E, Varbó F, az üveghutának
G, Kisgyõr H, Aranyos I betûvel.

A többi területet a kialakulóban lévõ
pagonyok szerint osztotta vágássoroza-
tokra: Mocsolyás: Leányvár-Bekény-Gu-
licga-tetõ, Újhuta: Dorongós-Ballabérc-
Bányahegy-Sugaró-Hollós, Parasznya:
Buzgókõ-Harica-Füzeshegy térségében.

Kneidinger vasgyári térképét és szá-
mítását ismerjük, a többit Egyedi János
ismertette a Magyar Erdész 1907-1908.
évi számaiban.

A vágásterületek nagyságának és
sorrendjének megállapítása csak a faki-
termelést szabályozta és nem gondos-
kodott a vágások felújításáról, vagyis az
erdõk fenntartásáról. A szentléleki pa-
gony 1815. évi üzemterve szerint „a szá-
laló gazdaság volt azelõtt szokásban”,
tehát betartották az erdõrendtartást: „ha
az új erdõ már elég sûrûn felnõtt és az

magnak hagyatott élõfára több szükség
nincsen”, azokat óvatosan döntsék le,
„nehogy az alatta lévõ fiatalokban na-
gyobb kárt okozzanak.”

Kneidinger adatai alapján elképzel-
hetõ a szálaló gazdaság, mert 45 öl te-
rületre egy öl fát számított, ami holdan-
ként 35,5 öl=112 m3 vagyis 195 m3/ha. Ez
nem tûnik tarvágásnak, de nem ismerjük
a korabeli becslés módját, az õserdõ álla-
potát, a fejszés termelés faveszteségét.

Divald Adolf jelentésébõl tudjuk, hogy
Diósgyõrben 1868 elõtt a „mûfa nem egé-
szen 3 %-ot tett”, a tûzi- és szénfának csak
a sima, hasábnak feldolgozható fát vették
igénybe. A többi, kb. 50 % ott maradt a fa-
vágóknak és az úrbéreseknek, akik
„nagymérvû és rendszeres kereskedést
ûztek”.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a négy vá-
gássorozatra kimutatott 275 555 öl fakész-
let kitermelését Kneidinger nem 100, ha-
nem 70 évre ütemezte és így kapta meg az
évi 3936 ölet. A vasgyári erdõt a szentléle-
ki pagonyként üzemtervezték 1815-ben
és ekkor 2358 hold volt a fiatal erdõ, tehát
évente 60 holdat vágtak le. Ez megfelel a
vastermelés mennyiségi ingadozásának.

Befolyásolta a termelést a rendelke-
zésre álló munkaerõ is. Az 1807-ben tele-
pített Mocsolyás kolónia lakosai a téli fél-
évben „kötelesek ölfa vágással és szállí-
tással foglalkozni”, ezért írták az üzem-
tervben: „ezen kerületben 1812. évtõl
kezdve önkény szerint gazdálkodtak.

Az erdészeti tudomány korabeli szín-
vonala csak ilyen kezdetleges vágástervek
készítését tette lehetõvé, de idõ- és térbeli
rendet adtak a fakitermelésnek. A korsze-
rûbb és szakszerûbb 1815-ös üzemtervek-
kel együtt biztosították, hogy a Bükk-
hegységet ma is természetszerû, értékes,
õshonos erdõállományok borítják.

Járási Lõrinc
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Diósgyôr elsô vágástervei

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
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Vizsgálati eredmények:
A fajtabejelentés óta az OMMI  az or-
szág jellegzetes termõhelytípusain kí-
sérletbe állította országos fajtakísérleti
hálózatában, de az ERTI kísérleteiben is
több helyen szerepel a fajtajelölt. Az
adatokból kitûnik, hogy a fajtajelölt
fatermõ képessége a kiváló ártéri és ré-
ti talajokon kimagaslóan jobb az össze-
hasonlító fajtáénál, de a gyengébb ho-
moki termõhelyeken is növedéke azzal
megegyezõ.

Faminõségi tulajdonságairól részle-
ges vizsgálati anyagok állnak rendelke-
zésre. Az elsõ faminõség-vizsgálati
eredmények azt mutatják, hogy rost-
hosszúsági mutatói valamivel gyengéb-
bek, mint a standard fajtáé. A hajlítószi-
lárdsági értékek tekintetében azonban
épp fordított a helyzet, annak ellenére,
hogy térfogattömege valamivel kisebb,
mint az ‘I-214’ faanyagé. Összességé-
ben elmondható, hogy térfogattömege,
beltartalmi tulajdonságai az ‘I-214’ fajtá-
éval közel megegyezõk. Az olaszorszá-
gi felhasználási területe nagyon hason-
ló az ‘I-214’-hez, elsõsorban cellulóz- és
lemezipari területen hasznosítják.

Ellenálló képesség, egészségi állapot:
Vadveszélyes helyeken kéreghántás

elõfordulhat. Xilofág rovarok faanyagát át-
lagos mértékben károsítják. A fagyveszé-
lyes kísérleti területeken enyhe érzékeny-
séget mutatott mind a korai, mind a kései
fagyokkal szemben. A hosszabb tenyész-
idõszak és magasabb hõösszegigénye mi-
att fõleg fiatal korban szenved a fagyoktól,
ami kedvez a gombás fertõzések – legin-
kább a levélrozsda – megjelenésének.
Ezért a párás ártéri, ill. dunántúli területe-
ken, fagyveszélyes helyeken még tág há-
lózatban sem javasolt alkalmazása. 

Termõhelyigény:
Az igazán kiváló nyár-termõhelyeken

érzi jól magát. Az erõsen meszes ter-
mõhelyeket nem kedveli. A lápi, öntés-,
réti és csernozjom talajokon növekedése
nagyjából az ‘I-214’ fajtáét mintegy 5-10
%-kal felülmúlja. Intenzív növekedési tí-
pusú (termõhely-hasznosítású) fajta.

Indoklás: A fajta elsõsorban az optimá-
lis adottságú vályogos termõhelyeken az
átlagosnál jobb fiatalkori növekedést,
jelentõs fatömegnövedéket mutat. Határ-
termõhelyeken, gyenge homoki területe-
ken, külterjes, erdõszerû termesztési kö-
rülmények között, ill. hûvös, páradús,
fagyveszélyes területeken azonban nem
javasolt a telepítése. Betegségekre, fer-
tõzésekre való érzékenysége miatt több-
célú erdõgazdálkodási termesztése csak
nagy bizonytalansági tényezõvel javasol-
ható. Gyors fiatalkori növekedése alapján
elsõsorban energia- és cellulóz-hasznosí-
tású ültetvények kialakítására alkalmas,
ahogy az a nemesítési célok között szere-
pelt is, bár törzsalakja, koronaszerkezete
alkalmassá teszi iparifa termelésre is. A faj-
taválaszték bõvítésére fatömeghozama,
gyors fiatalkori növekedése miatt állami
elismerésre javasolt.

(Elõzményeket lásd: márciusi szám)

Államilag elismert fajta

Szakmánknak manapság kevés fonto-
sabb feladata van, mint a társadalmi kap-
csolatok erõsítése. Divatos, bár egyálta-
lán nem magyaros kifejezéssel ez lenne
a PR munka. Talán ez az egyetlen dolog,
melyet minden – erdõvel hivatása által
kapcsolatban lévõ – embernek mûvelnie
kell(ene). A beosztott erdésztõl egészen
a legmagasabb rangú hivatalnokig.

Lássuk be:  napjainkban ez lassan lét-
érdekünk. Munkánk tárgyára ugyanis
mások is pályáznak. A hivatásos termé-
szetvédelem napirenden tartja a védett
erdõk kezelõi jogának átvételét.  Társa-
dalmi elfogadottság tekintetében nekik
helyzeti elõnyük van, hiszen értékfeltáró
és megõrzõ munkájukkal  a közvéle-
mény „érzelmi húrjait pengetik”. 

Az erdész tehát hátrányból indul, de
a helyzet nem reménytelen. 

Nap mint nap igen nagy mennyiségû
információ zúdul a ma emberére. Hatal-
mas a választék az írott és az elektroni-
kus médiában is. Akarva-akaratlanul is
szelektálunk a kínálatból – ha máshogy
nem is, a távkapcsoló gombjainak
nyomkodásával biztosan . 

Az erdõrõl, erdõben dolgozó
emberekrõl szóló mûsorok viszonylag
rövid kort éltek meg az országos televí-
ziós csatornákon. Jelenleg a köztévé
adósságban fuldoklik, a kereskedelmi
csatornáknak pedig nem jelent komoly
piaci értéket ez a téma. De van más út is. 

A Gyöngyösi Városi Televízióban
(GYTV) már az ötödik évébe lép az er-
dészmagazin, amely korábban Erdõjáró,
jelenleg Zöld Mátra Ökomagazin néven
fut. 

A GYTV három megyét érintõ vétel-
körzetében összesen 38 településen
157 ezer ember láthatja a mûsorokat.
Független médiafelmérés szerint a csa-
tornának 12%-os állandó nézettsége
van. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a
helyi történésekrõl a legtöbben a televí-
zión keresztül értesülnek. Maga az er-
dészmagazin pedig az összes mûsor kö-
zül (a hírmûsort is beleértve) a harma-
dik legnézettebb produkció. 

Új adással négyhetente jelentkezünk.
A mûsorunk idõsávja optimális : szerda
este a hírmûsor után, és vasárnap dél-
után . Egy-egy magazin 24-27 perces. Ál-

talában két nagyobb témával foglalko-
zunk és állandó rovataink is vannak; a
Gyöngyszem és a Tüske. Ezekben min-
dig aktuális pozitívumokat és negatívu-
mokat villantunk fel. 2005 januárjában
újabb rovattal bõvült a kínálat „Tizenkét
hónap az erdõn” címmel. 

Nehéz lenne felsorolni a több mint
négy év alatt feldolgozott témákat. Sok
kollégának kell ezért köszönetet mon-
dani (ERTI, természetvédelem stb.).

A stáb háromfõs. Pásztor Csilla
szerkesztõ-riporter; Gubics Péter
operatõr-vágó; Dudás Béla szakértõ-
társszerkesztõ-sofõr. E lista már su-
gallja, hogy produkciónk igen kis költ-
ségvetésû.

A terepi mozgás költségeit (ez ha-
vonta két nap) az erdészet, a stúdió
munkáét (ez fél nap) a TV állja, külön
bérköltség nincs, mert mindannyian a
munkaidõnkben dolgozunk. 

Új motívum, hogy produkciónk
egyes részeit a Hálózat Televízió átve-
szi, így azok az ország más területein is
nézhetõk. 

Dudás Béla

Kommunikáció a társadalommal

8 éves Luisa Avanzo a termôhelyén. 
Fotó: Pápai G.
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Ha rátekintünk hazánk domb- és vízraj-
zi térképére, a Bükk hegységet a Mis-
kolc-Eger Kazincbarcika és Ózd városo-
kat összekötõ vonalak között pillant-
hatjuk meg. Hazánk egyik legszebb kö-
zéphegysége a nyúlvány területeivel
szinte egybefüggõ, mintegy 100 ezer
hektáros erdõterület. A szinte teljes egé-
szében állami erdõterületen két
erdõgazdaság is gazdálkodik. A termé-
szetvédelmi tevékenység pedig a Bükki
Nemzeti Park fennhatósága alá van ren-
delve. A hegység keleti oldalán több er-
dészet is osztozik, amelyek egyike a
Mocsolyástelepi Erdészeti Igazgatóság.
Errõl az erdészetrõl kívánok egy kis
ízelítõt adni a kedves olvasónak, talán
egy kissé hiányosan, mert nemigen áll
rendelkezésemre régi írásos anyag. In-
kább a felmenõimtõl hallott és átörö-
költ mondásokra vagyok hagyatkozva.

Mocsolyástelep mintegy kétszáz éve
lett idetelepítve a felvidéki Dolsina
vidékérõl Kisgyõr anyaközség határá-
ba, 4 km-re attól. A betelepített csalá-
dok férfitagjai a következõk: Stampel
Mihály, Stampel György, Mlinártsik Jó-
zsef, Orolij Mihály, Supola Pál, Svajkó
János, Krokos János, Kalicsák Márton,
Pávlik János, Nemcsák György, Lalik Jó-
zsef, Balázs János. Az idetelepített ti-
zenkét családból a fele még most is
használatos vezetéknév. A családokat
erdei munkára ltelepítették ide, amit
egy 1837.XI.19-i szerzõdés is igazol.
Ebbõl a szerzõdésbõl kívánok idézni
pár mondat erejéig, mivel a szerzõdés
terjedelmes, három oldalas.

„Szerzõdés:
Mely a Diósgyõri Királyi Koronai

uradalom és az alulírott mocsolyási la-
kosok között a nagy méltóságú Magyar
Királyi Udvari Kamara jóváhagyására
következõleg köttetett. A tizenkét család
részére 10 és fél hold kender és káposz-
tás földek használata továbbra is
meghagyottatnak. Az elõforduló szük-
ség esetén, vagy ha valamely ház leég-
ne, úgy az Uradalmi Erdõkincstár épü-
letfát biztosít. Valamint a tüzelõfát is
biztosítja. Megengettetik alul írottak-
nak, hogy a családonkint 2 db. szar-
vasmarhát legeltethetnek az erdei tisz-
tásokon, de a csemetésben okozott
károk becslés szerinti megtérítésre szo-
ríttatni fognak. Az elbocsátott haszon-
vételekért és kedvezésekért köteles kend
mindegyik az alulírottak közül 5, azaz
öt öl fát esztendõrõl-esztendõre szorgal-
matosan vágni és a vágásokat tisztíta-

ni. A makk szedésében és ültetésben
nem különben az erdei utak javításá-
ban szolgálatot tenni. A tüzek oltásá-
ban szorgalmatosan munkálkodni. Aki
a fentiekben foglaltakra tunya és rest
maradna, az építményfát kifizettetném
az Uradalom által el fog hajtatni.

A szerzõdés mindkét fél részérõl alá-
írattatik.

Kelt: Diósgyõrben 1837 november
19-én

Lakatos Antal erdõmester sk.
Krokos János erdõbíró sk.”
és a 12 + az írástudatlanok nevei

után.
A pecsét Magyar Kir. Erdõgondnok-

ság Mocsolyáson.
A telepesek közül Stampel György,

az én dédapám Stampel István nagyap-
ja. A dédapa 1840-ben született és 1926
évben halt meg. Nyughelye a mocso-
lyástelepi temetõben van. Stampel Ist-
ván nagyszerû erdészember volt, aki 86
évet megélt. A továbbiakban az õ kora-
beli erdészkedésérõl kívánok ízelítõt
adni.

Édesanyja Koza Erzsébet tibolddaró-
ci lány volt. Az ifjú István 1861-ben be-
rukkolt katonának. A Boszniában letöl-
tött 9 év katonai szolgálat alatt, egyszer
volt idehaza szabadságra. Az írás és ol-
vasás tudományát a katonaságnál sze-
rezte meg. Ez a tudomány jogosította
arra, hogy jelentkezett az erdészetnél
erdészeti szolgálatra. Az itteni erdõ-
gondnok Sóvárra irányította, ahol köny-
veket kapott és abból képezte magát.
Félévenként utazott a sóvári központba
vizsgákra. A vitézként leszerelt katona a
Bükk szívében, a tebei kerületben
kezdte az erdészszolgálatot. A kineve-
zés III. fokozatú fõerdész volt. A fizetést
arany koronában kapta és megillette öt
kemény bécsi öl tûzifa. A tebei erdész-
nek volt a gyermekáldásból is.

Stampel Mária, Simon István - József -
Gyula - Lajos - Simon. Az elsõ két gyer-
mek kicsi korában meghalt, így õk a
Tebén lettek eltemetve. Nekik a harang
a Tebén szólt, amely még 1945-ben is a
helyén volt. Az erdész szomszédságában
üvegkohó mûködött, amelynek vezetõje
Suselka volt. Az iparos Suselka jószágai
gyakran legeltek a tilosban, de a faanya-
got szinte fizetés nélkül akarta az üveg-
olvasztóba szállítani. Így hát nem volt
felhõtlen a szomszédság.

A tebei erdésznek szolgálati fegyver
járt, de emellett még revolver is tarto-
zott a portához, amelynek kezelése a

feleségre volt bízva. Veszélyhelyzetek-
ben a farkasok ellen éppúgy, mint a be-
tyárok ellen. Bojtár Pesta, a hírhedt
bükki betyár gyakran felbukkant ezen a
vad vidéken is. A bükki makkos nyája-
kat megdézsmálta, ha csak szerit tehet-
te. Ha az erdészné átgyalogolt Mocso-
lyásra, vagy ha az anyósa Tibold-
darócról Mocsolyásra közlekedett, a
gyalogló édesanya és a gyerekek csóva
szalmát vittek és ha farkascsordákkal
találkoztak, azonnal lángra lobbantot-
ták a farkasok elûzése végett. Ez a de-
rék erdész a Nagybodzás-Hársas vidé-
kén orvvadász bandát leplezett le, és az
elkobzott fegyverekkel az éj leple alatt
a mocsolyási központba gyalogolt. A
tebei szolgálat után az Aranyos Csárdá-
nál is teljesített szolgálatot, majd pedig
a Bekénypusztán a nyugdíjba vonulá-
sig. A bekényi csemetekert melletti ko-
csányos tölgyes telepítése az õ nevéhez
fûzõdik, amely még ma is lábon áll a
maga kb. 110 éves korával.

A kétszáz éves település fénykorát
talán a XX. század második felében él-
hette, amikor is a telepen 260 fõ lakott.
Jelenleg 140 fõvel lakjuk a kis erdészeti
települést. Ezen idõ alatt sok erdészge-
neráció váltotta már egymást. Így az én
szolgálati tarisznyám és könyvem is
már 7 éve a fogason porosodik. Az er-
dész fiam pedig még nem húzta fel a
karikagyûrût sem az ujjára, de még bi-
zakodunk.

Ti pedig bükki tölgyesek és bükkö-
sök zúgjatok az idõk végezetéig, hogy
még sok erdészgeneráció váltogathassa
egymást ormaidon.

id. Csizmadia Sándor
nyugdíjas erdész

Erdészet a hegyek alján

Felhívás!
A Soproni Erdészeti Technikum,
1955-ben végzett „A” osztály ta-
nulói augusztus 29, 30, 31-én
tartják 50 éves találkozójukat
Sopronban. Akinek az utolsó
találkozó óta lakcímváltozása
történt, kérjük új címét küldje el:
Muth Endre 7627 Pécs, Zsigmond
utca 44. címre.
A szervezõbizottság nevében:

Muth Endre
Petz Ádám
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Különfélék (196. p.)
„Mátyus József ( 1905. január 24.).

A régi gárdának ismét egy tagja vált
meg tõlünk örökre.

Irodalmunk terén csak a deliblati ho-
mok leírásával hagyott nyomot. Elévül-
hetetlen érdemeket szerzett azonban
magának a rengeteg homokterület
megkötésével. Mert a mi erdõ a deliblati
homokon van, annak legnagyobb ré-
szét õ ültettette. Õ jött rá a homokfutás
megállításának legegyszerûbb és leg-
jobb módjára, melyet a magyar takarás-
nak nevezhetünk s a melyet az E.L.-ban
annakidején ismertettem, méltattam.

Csendes, munkás ember volt. Nem tu-
dott port fölverni, nem tudta érdemeit a
fórumon kikiáltani. Nem is kívánta. Csak
azt kívánta, hogy a munka, melyet vég-
zett tönkre ne menjen; hogy az a renge-
teg haszontalan homoktenger hasznot
hajtó erdei talaja legyen a magyar hazá-
nak. Teljesül-e kívánsága, a jövõ fogja
megmutatni. De munkássága helyet ér-
demel a magyar erdészet történetében.
Mátyus volt a magyar homokkötés nagy-
mestere. Sokat, nagyon sokat tanultam
tõle. Kiváló homokkötõink között õ volt
a legkiválóbb.

Ne vesszen el emléke a magyar erdé-
szet történelmébõl.

Béke legyen hamvai fölött.
Illés Nándor”

Különfélék (342. p.)
„Czigler Gyõzõ A magyar mûszaki

kart a közelmúltban súlyos veszteség
érte. Czigler Gyõzõ mûépítész, mû-
egyetemi rendes tanár idõ elõtti elhuny-
ta által. Számos építészi alkotásai közé
tartozik az Országos Erdészeti Egyesü-
let székháza is, mely az õ tevei szerint
készült. Ámde nem csak ez a körül-
mény teszi kötelességünkké, hogy a ke-
gyelet adóját e sorok útján lerójuk, ha-
nem az a szívélyes elõzékenység is, me-
lyet részérõl, aki akkorában a Magyar
Mérnök- és Építész- Egylet elnöke volt,
a magyar erdõtiszti kar mûszaki
minõsítésére vonatkozó tárgyalások al-
kalmával tapasztalni alkalmunk volt.

Nyugodjék békében!”

Különfélék (812. p.)
„A Magyar Orvosok és Természet-

vizsgálók XXXIII. nagygyûlése. 
A Magyar Orvosok és Természetvizs-

gálók idei nagygyûlésüket augusztus hó
27-tõl szeptember 1-ig Szegeden tartot-
ták meg. Ezen a gyûlésen az erdészeti
szakot Vadas Jenõ m. kir. fõerdõtanácsos
és fõiskolai tanár képviselte, aki a termé-
szetvizsgálók szakosztályának Lóczy La-
jos tud. egyetemi tanár elnöklete alatt tar-
tott egyik ülésén, a természettudományok
képviselõinek élénk érdeklõdése mellett,
szabadelõadásban ismertette az ákácz fa
mûszaki tulajdonságait és az ákácz erdõk
közgazdasági jelentõségét. 

Elõadásában kimutatta az összefüg-
gést az anatómiai szerkezet és a mûsza-
ki tulajdonságok között, rámutatott ar-
ra, hogy az ákácz fa kiváló mûszaki tu-
lajdonságainál fogva széleskörû alkal-
maztatásra tarthat igényt s bebizonyítot-
ta, hogy a mûszaki és fiziológiai tulaj-
donságok együttes hatásukkal az ákáczot
a közgazdasági jelentõség szempontjá-
ból igen magas fokra emelik.”

Különfélék (813. p.)
„A székely nép felsegítése ügyében

augusztus 28-án a kereskedelemügyi
minisztériumban értekezlet tartatott,
melynek alapját egy kormányjavaslat
képezte, melybõl a faipart érdeklõleg a
következõ javaslatokat emeljük ki.
Létesítendõ volna e szerint: 

Ajtó- és ablakgyár, esetleg szövetke-
zeti alapon Marosvásárhelyen.

Középrendû bútor készítésére alkal-
mas közös mûhelyek, esetleg szövetke-
zetek Kézdivásárhelyen, Kovásznán,
vagy Marosvásárhelyen.

Bükkfából készült ülõbútorok, vala-
mint székállványok gyártására szolgáló
ipartelep a Székelyföld bármely bükk-
ben gazdag vidékén.

Botgyár vállalat létesítése Csík vár-
megye erdõs részein.

Háziipari alapon vállalkozó útján az
esztergályos ipar s a játékszerek készí-
tésének fölkarolása.

A tárgyalás során Sándor János volt
székelyföldi kormánybiztos reámutatott
a nagy mennyiségben értékesítetlenül
heverõ bükkfa-anyagra és fát szárító te-
lepek fölállítását sürgette. Evvel kapcso-
latosan szóvá tette a faszén szállításának
nehézségeit és általában tarifa-kedvez-
ményeket kért a Székelyföld részére.”

„… az iparfejlesztés minden téren
közvetve az erdõgazdaságot és fakeres-
kedelmet is elõbbre vinné, részünkrõl
tehát kívánatosnak tartanók, ha a meg-
nyilvánult sok jó szándék mielõbb való-
vá is válnék.”

Az Erdõ 1955. évfolyama

4. szám, december
Tömpe István: Az erdészet fejlõdése az
ötéves terv alatt (1-4.p.)

„Hazánk erdõsültsége 1950-ben 12,1 %
volt. Az ötéves terv végén most a fával
borított terület 13,3 %. Ez az emelkedés
több, mint 200 000 ha új erdõt és fásítást
jelent – céltudatos megalapozottsággal!

Csemetét 1950-ben összesen 1400
ha-on neveltünk, most a csemeteterme-
lés 4000 hektáron folyik, s az összes
csemetekészletünk az elmúlt évben
több, mint 1 milliárd volt, amibõl 600
milliót az õsz folyamán ki is ültettünk.” 

„… és mindezekkel csemetetermelés te-
rén a Szovjetunió után a második helyet
foglaljuk el a világ csemetetermelõ álla-
mai között!”

Magyar Pál: Az akáckérdéshez (18-25.p.)
„Az akác, mint tudjuk, Amerikából Eu-

rópába áthozott fafaj, mely azóta (kb. 1600
körül) Európa minden olyan országában
elterjedt, ahol a klimatikus viszonyok meg-
engedték, de sehol a világ egyetlen orszá-
ga erdõgazdaságában sem tett szert olyan
jelentõségre, mint hazánkban.

Ma már el sem tudjuk képzelni Alföl-
dünket s különösen annak homokos vi-
dékeit, akác nélkül. Már a múlt században
magyarfának nevezték, valószínûleg nem
minden ok nélkül. 1750 óta, tehát több,
mint 200 éve ültetjük, mint erdeifát …”

Nyékes István: Decrett József (1774 –
1841) élete és munkássága (69–72.p.)

„Decrett József igazi erdész volt. Ismer-
te az erdõt, közelállt a munkásokhoz, tud-
ta, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy
jó munkát végezzenek. Mindig a helyszí-
nen intézkedett, oktatta nevelte, lelkesítet-
te alárendeltjeit. Szabályrendeleteivel har-
colt a túlkapások ellen és pontosan meg-
szabta az erdõgazdálkodás rendjét, a fater-
melõ és szénégetõ eljárások módjait. Ál-
landóan újított. 1852-ben Stájerországból
erdõmunkásokat hozatott, hogy a fejszé-
vel végrehajtott régi  fadöntés helyett meg-
tanítsa erdõmunkásait a gyorsabb eljárásra:
a fûrésszel való fadöntésre. Nagy szó volt
ez akkoriban és bizony nehezen ment az új
fadöntési mód elterjesztése. Azonban, amit
Decrett kitûzött maga elé, következetesen
keresztül vitte és az új eljárást néhány éven
belül általánosan elterjesztette.”

A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és  lejegyezte:

Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Mirôl írtunk 100 éve, 50 éve?
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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: Duska József alel-
nök, Apatóczky István technikus alelnök,
dr. Péti Miklós magánerdõkért felelõs alel-
nök, Bejczy Péter, Molnár György régió-
képviselõk; kimentésüket kérték: dr. Szik-
ra Dezsõ Erdészeti Lapok SZB elnök, Fir-
bás Nándor, Pallagi László, Csiha Imre,
Puskás Lajos régióképviselõk; meghívot-
tak közül megjelentek: Kolozsvári Ákos
EB elnök, Pápai Gábor fõszerkesztõ). 

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség 6 fõvel határozatképes.
Kérte, hogy a napirendben jelzett pontok-
nak megfelelõen folyjon az ülés. Az el-
nökség egyetértett az elnök javaslataival.

1. A 2004. évi közhasznúsági jelentés,
2005. évi terv megvitatása és elfogadása.
Az elõterjesztést írásban kapták meg az el-
nökség tagjai. Ormos Balázs fõtitkár által
készített anyagot, távolléte miatt Cserép
János elnök terjesztette elõ és megjegyzé-
sekkel, javításokkal, kiegészítésekkel a
küldöttközgyûlés elé tárhatónak ítélte.

2. Ellenõrzõ Bizottság észrevételei a je-
lentéssel és tervvel kapcsolatosan, napiren-
di pont alatt, Kolozsvári Ákos elnök meg-
tette az EB észrevételeit a jelentéssel kap-
csolatosan. A szövegekben megjelenõ el-
írásokat, félreérthetõ dolgokat átgondol-
va, javaslatokat tettek a módosításokra.

– Az EB észrevétele alapján az El-
nökségnek nagyobb figyelmet kell
szentelnie a jövõben az NFA pénzek
felhasználásának, költségelésének, a
fõtitkárral errõl egyeztetni kell.

– Az esetlegesen szabad pénzeszkö-
zök befektetési tervét szükség szerint át
kell gondolni, mert nem biztos, hogy
hosszú távon az OTP OPTIMA lesz a
legjobb. A következõ elnökségi ülésig
új terv dolgozható ki.

– A 2004. évi pénzügyi befektetési je-
lentés 4. bekezdésében az „árfolyam” szó
kihúzásra került, értelmezési probléma
miatt.

– A közhasznúsági jelentés anyagá-
ban több szó, mondatrész törlését java-
solták. 

– A jövõbeni könyvkiadásnál az el-
nökség javaslata, hogy lehetõség sze-
rint csak saját jogon pályázzon az Egye-
sület, ne közvetítõkön keresztül, mert a

2004-2005. évi pénzügyi helyzetünkben
ez a probléma gondokat okoz.   

2/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2004. évi Közhasz-
núsági jelentést, Pénzügyi beszámo-
lót, Befektetési jelentést a Küldött-
közgyûlés elé, az elõvezetett módosí-
tásokkal javítva felterjeszti elfogadás-
ra. (A jelen lévõ 6 elnökségi tag a ha-
tározatot egyhangúan megszavazta.) 

– A 2005. évi pénzügyi tervekben a
tervezetet számszakilag felülvizsgálni
szükséges a táblázatokban még a kül-
döttközgyûlés elõtt. 

– Az elõterjesztésben szereplõ 16,5 mil-
lió Ft-ot az Erdészeti Lapok tervezett költ-
ségét 15,0 millióra szükséges csökkenteni,
500 eFt a jogsegélyszolgálatra, 1 millió Ft
pedig általános tartalék lenne. Ezáltal a
fõsorok a tervben nem változnak.

– A tervben az utolsó mondatnál az
Egyesület folyószámlájánál a havi átlag
65 750 helyett 65 550 eFt a helyes
összeg és a 12 hó = 5479 eFt helyett
5462 eFt szerepeljen.

3/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2005. évi Pénzügyi
tervet a módosításokkal a Küldött-
közgyûlés elé felterjeszti elfogadásra.
(A jelen lévõ 6 elnökségi tag a határo-
zatot egyhangúan megszavazta.)

Az OEE 2005. évi programja 2. feje-
zet „e” pontjánál a szöveg módosítása:

„i. A természetvédelmi területeken
álló erdõk kezelése kiemelt feladata
ágazatunknak.

ii.  Az érdekvédelmi tevékenységünk
során kiállunk, hogy 

– a védett és nem védett természeti terü-
leten álló erdõk kezelését továbbra is álla-
mi- és magán vállalkozói erdõgazdál-
kodók végezzék;

– az erdõgazdálkodók terjesszék ki a
természetközeli erdõgazdálkodást, erõsít-
sék az erdészek természetvédelmi kommu-
nikációját, valamint használják ki erre a
célra az erdészeti erdei iskolákat és vegyék
igénybe az Egyesület rendezvényeit.

– A 3. oldal 7. bekezdés, az „Egyre
nagyobb…” kezdetû mondat kimarad.”

4/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2005. évi Szakmai
programot a módosításokkal a Kül-
döttközgyûlés elé terjeszti elfogadásra.
(A jelen lévõ 6 elnökségi tag a határo-
zatot egyhangúan megszavazta.)

3. Egyesületi jogsegélyszolgálat bein-
dítása, dr. Péti Miklós alelnök elõter-
jesztésében került az elnökség elé. Az
írásos beterjesztést az elnökség elfogad-
ta, az ügyet támogatni kívánja és mellé-
rendel 500 eFt pénzösszeget 2005. évre.

5/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség az Erdõgazdálkodói
jogsegélyszolgálatot, a magán erdõ-
gazdálkodásért felelõs alelnök irányí-
tásával, 2005. május 1-i idõponttal be-
indítja. (A jelen lévõ 6 elnökségi tag a
határozatot egyhangúan megszavazta.)

4. Alapszabály módosítása. Az Alap-
szabály módosítása az Egyesület szer-
vezeteinek (régió, helyi csoport, szak-
osztály) megjelenítését célozzák, a pá-
lyázatokon való részvétel érdekében. 

6/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a beterjesztett Alapsza-
bály módosítást és a 20.§ új megneve-
zésével: „Szakmai szakosztályok és
szakosztály jellegû tanácsok” módosí-
tást a Küldöttközgyûlés elé terjeszti el-
fogadásra. (A jelen lévõ 6 elnökségi
tag a határozatot egyhangúan megsza-
vazta.)

5. Egyebek:
Dr. Káldy József szobor felállításá-

nak pénzügyi támogatása. Az elnökség
megbízza Ormos Balázs fõtitkárt a téma
pontosabb kidolgozására. 

Az elnök megköszönte a résztvevõk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Molnár György

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János

elnök
Hitelesítõk:  Duska József

Dr. Péti Miklós

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÕKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl.

OEE Klub terem, Budapest, Fõ u 68., 2005. március 24. 10 óra
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A Vadgazdálkodási Szakosztály õszi
rendezvényét a zárttéri nagyvadgazdál-
kodás témája köré szerveztük. Tanul-
mányutunkra október 21-22 –én került
sor, a házigazda szerepét a GYULAJ Rt.,
közelebbrõl annak Hõgyészi Erdészete
– személyesen Kupás Deák Zoltán
erdészetvezetõ  vállalta fel.

A program bázisát Lengyel-
Annafürdõn, az erdészet kezelte Turisz-
tikai és Természetismereti Központ pa-
tinás létesítménye adta. Az erdei iskolát
is magába fogadó intézmény kiváló
helyszínt biztosított az elõadásoknak és
az éjszakába nyúló szakmai egyeztetés-
nek egyaránt.

A negyvennél több szakember érdek-
lõdését kiváltó konzultációt a házigazdák
képviseletében Fehér István vezérigazga-
tó nyitotta meg. Röviden bemutatta a Tár-
saság gazdálkodását, kiemelve a gyenge
faállomány-viszonyok mellett meghatáro-
zó jelentõségû vadgazdálkodás jellegze-
tességeit. Nehézségekrõl és sikerekrõl
egyaránt hallhattunk – többek között ki-
tért a történelmi múltra visszatekintõ dám-
gazdálkodás problémáira a trófeaminõség
megõrzésében, valamint a vaddisznós-
kertek és a kerti vadászatok országosan
kimagasló szakmai és üzleti eredményes-
ségére. Vázolta a közelmúlt gazdasági tel-
jesítménye és a megszerzett külsõ forrá-
sok vagyont gyarapító hatását, melyek
nyomán az rt. megerõsödött, saját tõkéje a
másfélszeresére nõtt. A Társaság jövõ-
képében hangsúlyos szerepet szánt az in-
tenzív vadgazdálkodás fejlesztésének.

A bevezetõhöz csatlakozva Várady
János, a vadászati ágazat vezetõje adott
a szakterületérõl részletesebb tájékozta-
tást. Vadfajonként elemezte a gazdálko-
dás helyi sajátosságait – még körülte-
kintõbb szakmai munkával lehetõséget
látva több, kimagasló értékû gím- és
dámtrófea elérésére is. Elegáns sze-
rénységgel említette a kerti disznóhajtá-
sok sokak számára álomnak számító
helyi eredményeit, ahol a teríték közel
felét értékes kanok teszik ki.

Jelentõs és elhúzódó problémákat
jelzett a vadászterületekkel kapcsolatos
földtulajdonosi egyeztetéseknél, vala-
mint kiemelte az áfa-szabályok változá-
sának kedvezõtlen hatásait.

A témában meghívott elõadók közül
elsõként Buzgó József, a SEFAG Rt. vad-
gazdálkodási osztályvezetõje adott a va-
daskerti vadtartásról részletes áttekintést.
Az ókortól napjainkig ívelõ szakmatörté-

neti elemzés elsõként a római és az inka
uralkodók egzotikus vadfajokat felvo-
nultató kertjeit említette. Láthattuk, hogy
a középkor és az újkor évszázadaiban
miképpen vált meghatározóvá a fõúri
protokoll szerepe, ami részben a vadas-
kertek jelenkori küldetésébe is átörök-
lõdött. Jellemzõ érdekességként említet-
te az egykori vadaskertek szétszéledt
szarvasegyedeinek szerepét a kiváló
adottságú ormánsági gímállomány meg-
alapozásában. 

Vázolta a közelmúlt folyamatait, mi-
nek során hazánkban a kertek száma
csaknem 110- re emelkedett, összes te-
rületük ma megközelíti a 65 ezer hek-
tárt. Aktuális szerepük elemzésekor a
vadásztatás biztonsága, rugalmassága, a
külsõ vadkárok mérséklése és a profit-
szerzés mellett említette a vadászati jog
megszerzésére irányuló törekvéseket is.

Részletesen szólt a kertek üzemelte-
tésének kockázatairól és üzleti
lehetõségeirõl, a vaddisznónál az el-
múlt évtizedben megduplázódott zárt-
téri terítékkel illusztrálva a piac alakulá-
sát. A vadaskertek jövõjét szakmai és
üzleti értelemben egyaránt megalapo-
zottnak látta, számuk, arányuk további
növekedését vélelmezte. Állította, hogy
a nívós szakmai és piaci munkára épí-
tett vadaskerti tartás tartósan
jövedelmezõ.

A jól szerkesztett felvezetést
követõen Rakk Tamás, a VERGA Rt.
nyugalmazott vezérigazgatója mutatta
be a Zárt Rendszerû Vadgazdálkodás
(ZRV) általa, a Mátyás Király Vadaskert-
ben bevezetett gyakorlatának tapaszta-
latait. Egyfajta ökoszisztéma-kezelési
módként jellemzett módszerének lé-
nyege egy olyan, nagy területen, ökoló-
giai szemlélettel folytatott intenzív
nagyvadgazdálkodás, ami gyenge ter-
mõhelyi adottságok mellett is képes ki-
használni a vadállományt, mint megúju-
ló természeti erõforrást. 

A természetes térérzetet adó kertmé-
retek mellett kiemelten fontosnak tartot-
ta a színvonalas, intenzív vad-
földgazdálkodást, a lehetõ legtöbb vizet
visszatartó vízgazdálkodást, és a nagy
vadsûrûség ellenére természetközeli
erdõkezelést. Az üzleti értéket a pro-
fesszionális vadgazda munkájával jel-
lemzett vadásztatásra, a rendszerbe
illesztendõ vadhús-feldolgozásra, vala-
mint a kapcsolódó idegenforgalomra
alapozza. A gyakorlatban megvalósult

program hétéves tapasztalatai biztatóak:
az elõadó személyes találmányával is se-
gített vízvisszatartó rendszerek, a ter-
mõre fordított területeken megvalósult
vadföldgazdálkodás, a zölden bálázott
lucernára és gyepszénára alapozott téli
takarmányozás és a szakszerû selejtezés
eredményeként, a többszörösére nõtt
vadállomány trófeaminõsége is javult.

Országosan mintegy tíz nagy kerthá-
lózatának létrehozásával megõrizhetõ-
nek tartaná a magyar vadgazdálkodás
patinás értékeit úgy, hogy emellett a
szabad területeken elviselhetõ szintre
csökkenthetnénk a vadkárokat. Mindez
a szakmai ellenérvek, tulajdonosi és po-
litikai akadályok leküzdésén túl jelen-
tõs elõfinanszírozást, tõkebevonást is
igényelne – reményei szerint az alterna-
tív területhasznosítás állami és uniós tá-
mogatása útján.

A gímszarvas zárttéri tartásáról Nagy
János, a Pannon Lovasakadémia
szarvaságazatának vezetõje tartott
elõadást. Vezérlõ gondolata szerint:
„amit az ember bekerített, azért
felelõssé vált”, a kertekbe jelentõs ener-
giát és pénzt kell fektetni. 

A Bõszénfai Szarvasfarm mûködésé-
nek tapasztalatait megosztva beszélt az
inkább fûevõnek minõsített gímszarvas
ivartól, évszakoktól függõ tápláló- és
ásványianyag-szükségletérõl, majd az
ebbõl következõ takarmányozási fel-
adatokról. Szemléletesen mutatta be a
vadföldmûvelésükben beváltan mû-
ködtetett ún. „zöld futószalagot”, az
egyes takarmánynövények, valamint a
tápanyagértéküket sokáig megõrzõ
körbálák alkalmazását a téli etetésben.
Az okszerû vadföldgazdálkodás fajla-
gos ráfordítását a tápokra alapozott ete-
tés költségeinek alig felére becsülte. A
bikák selejtezését csak hároméves kor
felett tartotta értelmesnek, mert koráb-
ban nem lehet a majdani trófeaminõ-
séget megítélni.

Rendkívül rossznak jellemezte a vad-
hús hazai marketingjét, pozícióját a ma-
gyar élelmiszerpiacon, aminek javításá-
ba vállalkozásuk is sok energiát fektet.
Végezetül kiemelte a szarvaskertek kö-
zönségkapcsolati szerepét az ifjúság
környezeti nevelésében. 

A vadaskerti gazdálkodás tapasztala-
taiban élenjáró Pilisi Parkerdõ Rt. kép-
viseletében Péntek Gyula vadászati
fõelõadó adott szakmai tájékoztatást.
Áttekintette vadaskertjeik fejlõdésének
folyamatát a mezõgazdasági vadkárok
által kikényszerített több ezer hektáros,
ún. nagykertektõl a jelenleg mûködõ 15
vadaskertig. Megtudtuk, hogy a kezdeti

Szakosztályi hírek
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eredmények után a nagykertekben az
elhatalmasodó erdei vadkárok mellett a
vadállomány minõsége is romlott. Ál-
láspontja szerint kisebb területû, vegyes
használatú kerteket érdemes létrehoz-
ni, fejleszteni. Náluk ma már vala-
mennyi vadfaj kerti terítékében maga-
sabb – 30% feletti – a trófeás egyedek
aránya, emellett a kerti trófeák
minõsége is jobb. A vaddisznó eseté-
ben bemutatta a kiegyenlített hasznosí-
tás technológiai lépéseit a vállalkozók-
nak kiadott malacneveléstõl a kanok
korosbításán át a vadászatok szervezé-
séig. Kiemelte a rutinos és rátermett
szakszemélyzet és a megfelelõ piaci te-
vékenység jelentõségét. Hangsúlyozta,
hogy társaságuk a vadgazdálkodás
eredményét alapvetõen a kertektõl vár-
ja, szabad területeiken a természetes
erdõfelújítás szempontjai élveznek
elsõbbséget.

Az elõadásokat megvitató és össze-
foglaló hozzászólások után egyértelmû
közös álláspont fogalmazódott meg a
vadaskertek szakmai és piaci értékérõl,
azoknak az ágazat jövõjében vélelme-
zett fontos szerepérõl.

A délutánra idõzített terepi progra-
mon figyelmes házigazdáink a hamisí-
tatlan gyulaji dámbarcogás élményével
ajándékoztak meg bennünket. A
dámoskertben a legjobb barcogó he-
lyekre jutottunk el, ahol módunk volt a
„színi elõadást” videoszalagon is meg-
örökíteni.  A kiválóan szervezett nap ta-
pasztalatait fehér asztalnál, hajnalba
nyúló beszélgetések során igyekeztünk
feldolgozni. 

Másnap, a reggeli után Kupás Deák
Zoltán erdészetvezetõ mutatta be részle-
tesen a Hõgyészi Erdészet gazdálkodá-
sát. Megismerkedtünk az erdõkezelés sa-
játosságaival a Tolnai-Hegyháton, ezen
belül a tartósan csökkenõ fahasználati
lehetõségekkel, amit egyre gazdaságo-
sabb erdõfelújítási módszerekkel tesznek
hozzáférhetõvé. Az alaptevékenység ne-
hezen növelhetõ fedezetét a vadgazdál-
kodás fokozott teljesítményével egészítik
ki, az elmúlt években látványos eredmé-
nyeket produkálva. Az elért többletered-
mény meghatározóan a vaddisznós-
kertekbõl származik. 

A délelõtt terepi programja az országos
hírnévre szert tett csibráki vaddisz-
nóskertbe vezetett, mellyel az erdészet-
vezetõ, Stein Krisztián mûszaki vezetõ és
a kertet gondozó Kürti István kerület-
vezetõ avatott kalauzolásával ismerked-
hettünk. Betekintést kaptunk a malacne-
velés egyedülállóan sikeres módszereibe,
a kanok elválasztásának és korosbításá-

nak, valamint a kerti vadászatok szervezé-
sének mûhelytitkaiba. Láthattuk a kert
élõhelyi sajátosságait, egyszerû és haté-
kony berendezéseit, feltártságát és a ben-
ne folyó színvonalas vadföldgazdálko-
dást. Az erdészetvezetõ röviden vázolta
elképzeléseiket egy nagy területû, vegyes
vadaskert létesítésérõl, melyben a kiváló
helyi adottságú gím bikák félintenzív tar-
tásában rejlõ lehetõségeket kívánják ki-
használni. A tapasztalatok megerõsítették
a meggyõzõdésünket abban, hogy sike-
rek alapja itt is a minden szinten jellemzõ
személyes rátermettség, a kitartó, lelkiis-
meretes és elhivatott szakmai munka. 

Annafürdõre visszatérve Gál László
mûszaki vezetõ és Tóth Péter kerület-
vezetõ tolmácsolásában ismerkedhet-
tünk az Erdészet közjóléti ágazatával. A
parkerdõ, a pihenõtavak, a Turisztikai
és Természetismereti Központ és a már
országosan ismertté vált erdei iskola
példaadóan színvonalas elemei a GYU-
LAJ Rt. közönségkapcsolati tevékenysé-
gének.

Az ebédet a búcsúzás követte. A be-
mutatott eredmények és a megtapasz-
talt vendéglátás színvonala mögött
mindvégig érezhettük azt a hangsúlyo-
zott vállalati filozófiát, aminek lényege
a csapatmunka, a bizalom és az önálló-
ság.  A program a Szakosztály emléke-
zetes rendezvénye volt.

Fehér István vezérigazgató úr és
kedves munkatársai, kiemelten a házi-
gazda Hõgyészi Erdészet Kupás Deák
Zoltán vezette kollektívája önzetlen
vendégszeretetét ezúton is köszönjük!  

Haraszti Gyula
szakosztálytitkár

* * *
A Vadgazdálkodási Szakosztály

2004. május 18-án, a házigazda Ipoly
Erdõ Rt. szervezésében a Dél-Börzsöny-
be látogatott. A Nagymarosi Erdészet te-
rületén megvalósult rendezvény fõ té-
máját az uniós csatlakozás ágazati
összefüggései, valamint az erdõ- és vad-
gazdálkodás helyi sajátosságai adták.

A délelõttre szervezett elõadások
helyszínéül a Kóspallag melletti
Nagyirtáspuszta festõi környezetébe
épült Szent Orbán Fogadó szolgált. Kiss
László vezérigazgató köszöntõje és
Csonka Tibor szakosztályelnök meg-
nyitója után Pintér István, az FVM Va-
dászati és Halászati Fõosztályának
vezetõje tartott tájékoztatást a negyven-
fõs hallgatóság elõtt az EU-tagság vad-
gazdálkodást érintõ kérdéseirõl.

Tematikus csoportosításban tárgyal-
ta az EGK egyes – a vadon élõ madarak,
az egyéb állatfajok és természetes

élõhelyeik védelmérõl, valamint a va-
don élõ állatok kereskedelmérõl szóló
– irányelveinek, rendeleteinek ágazati
hatásait. Megállapította, hogy szabályo-
zásunk általánosságban már most meg-
felel az új elvárásoknak, míg egyes ese-
tekben alkalmazkodásra, vagy (például
az erdei szalonka tavaszi vadászati
lehetõségének érdekében) derogációra
lesz szükségünk.

Kiemelten szólt a vadászati turizmus
tovább bõvülõ lehetõségeirõl, amit a ked-
vezõ szerkezetû árualapra és a nívós inf-
rastruktúrára építve, még színvonalasabb
szolgáltatásokkal kell kiaknáznunk.

Említést tett az ágazatba bevonható
támogatási forrásokról, a vadgazdálko-
dási tevékenységek támogatásától a vi-
dékfejlesztési célelõirányzatból szárma-
zó lehetõségekig. E körben fontos cél-
ként jelölte meg az élõhelyfejlesztést és
a vadászati kultúrával kapcsolatos is-
meretterjesztés feladatait. Az adójogsza-
bályok gazdálkodásunkat érintõ hatásai
közül kiemelte a trófeaexportot terhelõ
áfatöbblet következményeit, majd is-
mertette a vadászfegyverek szállításá-
nak adminisztratív szabályait az Unión
belül. Reményét fejezte ki arról, hogy a
vadászat társadalmi megítélése az euró-
pai szellemiség terjedésével javulni fog,
és széles körû egyetértés szilárdul meg
a szabályozott vadászat szükségessé-
gérõl, létjogosultságáról.

Az elõadást követõ konzultáción szá-
mos kérdés és érdekes felvetés hangzott
el, elsõsorban az ágazat túlszabályozott-
nak ítélt, változásban lévõ jogi hátterérõl.
Többek között dr. Balázs István, Buzgó
József, Guzsik Alfréd, Várady János és
Borsos Zoltán nyilvánított véleményt a
trófeabírálat rendje, a hibás kilövések
megítélése, a kóbor ebek lõhetõsége, a
vízivad vadászidénye, a földtulajdono-
sokkal való kapcsolatok és a vadaskertek
témájában. 

A témakör záró gondolataként nyo-
matékot kapott az uniós direktívákban,
az államigazgatás közvetítette kor-
mányzati akaratban és az ágazatunk ér-
dekeiben egyaránt meglévõ alapelv,
miszerint a vidéki embereknek helyben
kell megélhetési lehetõséget biztosítani.

Második elõadóként Kanizsay Gábor,
a HUNNIA Kft. ügyvezetõje foglalta
össze a vadkereskedelem és a vadászat-
szervezés uniós összefüggéseit. A vámok
megszûnésével leegyszerûsödõ export-
ügyviteli folyamat, valamint az új fegy-
vertörvény egyszerûbb szabályozása mó-
dosíthatja a vadászatszervezõ irodák fel-
adatait – ezek miatt is egyre nehezebbé
válik üzleti pozícióik megõrzése.  Az
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adótörvények nehéz piaci helyzetben
bekövetkezett, kedvezõtlen változása jól
mutatja az ágazat szerény érdekérvé-
nyesítõ képességét.

Az átlagosnál gyengébb piacon sze-
rencsés helyzetnek ítélte a közelmúlt
minden eddiginél jobb trófeaminõségét.
Alapvetõ követelményként fogalmazta
meg ennek megõrzését, az egyre nívó-
sabb szervezést, vadaskerti és vadászhá-
zi szolgáltatásokat, valamint a szaksze-
mélyzetnek az angolra is kiterjedõ, elfo-
gadható szintû nyelvismeretét.

Megítélése szerint a szarvasbika és az
õzbak csökkenõ külföldi keresletét
egyelõre nem pótolja a belföldi érdek-
lõdés, kedvezõ helyzetet csak a vaddisznó
társasvadászatok piaca mutat. Az apróvad
keresletének látszólagos növekedését az
árualap, a kínálat csökkenése okozza.

A legsürgetõbb ágazati feladatként ér-
tékelte szûkebb szakmánk érdekeinek
beillesztését az uniós vidékfejlesztési
koncepciókba. Eddig nem sikerült társa-
dalmi szinten elismertetni az ágazatunk
produkálta minõségi turistaforgalom érté-
keit, aminek érdekében hatékonyabb
összefogást sürgetett a termelõ és a
kereskedõ vállalkozások között. A témá-
hoz kapcsolódó vitában nyilvánvalóvá
vált a gazdálkodói és a hatósági szektor
részben eltérõ álláspontja a vadaskertek
jövõbeni szerepének megítélésérõl.

Az elõadásokat követõen Guzsik
Alfréd vadászati fõfelügyelõ és Haraszti
Gyula mûszaki vezérigazgató-helyettes
adott tájékoztatást az Ipoly Erdõ Rt. erdõ-
és vadgazdálkodásáról. Bemutatták a tár-
saság mûködésének jellegzetességeit an-
nak földrajzi, társadalmi és piaci környe-
zetében. Elmondták, hogy erõsen tagolt
és rosszul feltárt területen, gyenge faállo-
mány-viszonyok és jelentõs természetvé-
delmi korlátozások között, szükségszerû-
en természetes felújításokra alapozottan,
költségtakarékosan, szerény üzleti ered-
ménnyel erdõgazdálkodnak. Mindez
meghatározza a nyolc éve megöt-
szörözõdött területen – jelenleg 45 ezer
hektáron – folyó, a bevételek tíz százalé-
kát adó vadgazdálkodás stratégiai szere-
pét: biztosítania kell a természetes felúju-
lás lehetõségét a vadsûrûség szabályozá-
sával, egyidejûleg jelentõs árbevétel-ará-
nyos eredményt produkálva. E nagy kihí-
vást jelentõ feladatot az ágazat évrõl évre
megbízhatóbban teljesíti. A szakszemély-
zet megszerzi a szükséges rutint és ta-
pasztalatot, a folyamatosan fejlesztett inf-
rastruktúra pedig egyre komolyabb vevõi
igényeket képes kielégíteni. Kiemelték a
közelmúlt vadaskerti beruházásainak sze-
repét az ágazat tervezett eredményessé-

gében, emellett szó volt a vadkárokról és
a kezelt erdõterület közel felén illetékes,
idegen vadászatra jogosultakkal való
kapcsolattartás bonyolult problémáiról. 

Az átlagon aluli természeti erõforrá-
sokkal gazdálkodó társaság legfontosabb
feladatait a hatékonyság és az alkalmaz-
kodóképesség növelésében, az alkalma-
zottak felkészültségének, elhivatottságá-
nak fokozásában, az egyre színvonala-
sabb szakmai, üzleti és közönségkapcso-
lati tevékenységben látták.

Az ebédet terepi program követte.
Géczy Béla erdészetvezetõ és Borka Ró-
bert erdészetvezetõ-helyettes átfogó is-
mertetést adott a tízezer hektárnyi dél-bör-
zsönyi erdõterületet kezelõ Nagymarosi
Erdészet gazdálkodásáról. Bemutatták a
kocsánytalan tölgy természetes felújításá-
val jellemzett erdõmûvelési folyamat és a
hagyományos, szabad területi vadgazdál-
kodás érdekeinek összehangolásával
kapcsolatos nehézségeiket. A céltudato-
san vezetett terepi bejárás során megbizo-
nyosodhattunk arról, hogy az erdészet
kedvezõtlen termõhelyeken is figyelemre
méltó eredményeket tud felmutatni az
erdõfelújításokban. Egy kitett gerincélrõl
körbepillantva pedig a  Belsõ-Börzsöny
összefüggõ, feltáratlan erdõtömbje bonta-
kozott ki elõttünk, meredeken leszakadó,
szabdalt hegyoldalaival. E páratlan pano-
ráma a szakember számára minden szó-
nál érthetõbben érzékeltette az itt gazdál-
kodó erdész-vadászra váró nem minden-
napi kihívásokat.

Az erdõjárás utolsó állomásaként, Kis-
maros felé távozóban a Szakosztály meg-
látogatta a jeles természettudós és va-
dászíró, Kittenberger Kálmán emlékhá-
zát, a vadászirodalomból közismert Ró-
zsakunyhót. Az FVM támogatásával az
Ipoly Edõ Rt. által felújított, és a Nagyma-
rosi Erdészet kezelte egykori vadászlak-
ban ma puritán emlékszoba idézi néhai
gazdája stílusát, szellemiségét. Az avatása
óta eltelt néhány évben a ház egyfajta za-
rándokhely lett, számos látogató és szer-
vezett csoport tisztelgett itt híres honfitár-
sunk emléke elõtt. A ház meglátogatása
beépült a nagymarosi Kittenberger-
napok programsorozatába is.

A Szakosztály elõtt Borka Róbert a
helyhez és az alkalomhoz illõ stílusban
emlékezett meg az íróról, majd megte-
kintettük a szépen gondozott környeze-
tû emlékhelyet. A terepen elfogyasztott
uzsonnát már a búcsúzás követte, a
Szakosztály köszönetet mondott a házi-
gazdáknak a jól szervezettnek, tartal-
masnak ítélt rendezvényért.

Haraszti Gyula
szakosztálytitkár

* * *  
Az  Erdõfeltárási Szakosztály 2005. febru-
ár 2-án tartotta évkezdõ szakosztályülését
Budapesten. A szakosztályülés résztve-
võinek a T-ROAD Kft. munkatársai
Csalótzky Károly igazgató és Zöld Ákos
mûszaki vezetõ adott tájékoztatást egy új
pályaszerkezet felújítási technológiáról, a
hidegremix eljárásról. A hidegremix eljá-
rás lényege, hogy a felújításra szoruló, el-
használódott pályaszerkezet saját anyagá-
ból, kevés kõanyag valamint kötõanyag
hozzáadásával új pályaszerkezetet hoz
létre. A hidegremix eljárás megvalósítha-
tó a helyszínen, vagy keverõtelepen. A
helyszíni hidegrmixet egy egymenetes
géplánc végzi. A meglévõ pályaszerkezet
felületére elteríti a  kõváz pótlására szük-
séges kõanyagot és az elõírt mennyiségû
kötõanyagot. Az elterített anyagokat és a
meglévõ pályaszerkezetet együtt 25-30
cm vastagságban felmarja és homogeni-
zálja. A laza keveréket a gép terítõpadja
elteríti, elõtömöríti. A végsõ tömörséget
hengerléssel kell biztosítani. A kev-
erõtelepi hidegremix eljárást akkor cél-
szerû választani, amikor a helyszíni eljá-
rás nem használható. Ekkor a felmart
anyagot az útépítés közelében felállított
mobil keverõgéphez szállítják és ott törté-
nik meg az anyag keverése, amit a tükör-
be visszaszállítanak és beépítenek. A
hidegremix eljárás elõnye, hogy a régi pá-
lyaszerkezet agyagát felhasználva, kevés
új anyag és kötõanyag hozzáadásával,
melegítés nélkül, új pályaszerkezetet hoz
létre. Az ülés második részében Markó
Gergely egyetemi adjunktus és dr. Péter-
falvi József egyetemi docens bemutatták
az Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Tan-
széken fejlesztés alatt lévõ, térinformati-
kai alapokon álló erdészeti útadatbank
elsõ változatát. Az útadatbank teljes válto-
zatában az útfenntartási tervezések és
nyilvántartások mellett alkalmas lesz
hosszú távú útügyi elemzésekre, szállítás-
szervezési tervezések támogatására is. A
résztvevõk ezután meghallgatták a 2004.
év tevékenységérõl szóló beszámolót,
majd elfogadták a 2005. év terveit.

Dr. Kosztka Miklós
* * *  

Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szakosz-
tálya 2005. február 2-án tartotta ülését az
OEE hivatali helyiségében Budapesten. 

Az ülés fõ témájaként Gerely Ferenc,
valamint (Sódar Pál akadályoztatása
miatt) Lipák László tartottak tájékozta-
tót a PEFC (Pán-Európai Erdõtanúsítási
Rendszer) hazai helyzetérõl és a kiépí-
tés lehetõségeirõl. Az elõadók és a hoz-
zászólók egyetértettek abban, hogy az
erdõtanúsítás elterjedése szempontjá-
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ból fontos eredmény, hogy a PEFC
Magyarország Egyesületet a Fõvárosi
Bíróság 2004. évben bejegyezte. A
gazdálkodók azonban csak akkor fog-
nak határozottan cselekedni a rend-
szer megvalósítása érdekében, amikor
a vevõk igénye erre kényszeríti õket.
A vevõk ma még túlnyomóan a má-
sodlagos faipari termékeknél igénylik
a tanúsítást, csak lassan terjed át az

igény az erdei faválasztékokra is. Ez-
után az ülés résztvevõi az elõzõ ülés
óta nyugdíjba került Simsay István,
dr. Zombori István és Székely Miklós
szakosztálytagok helyét, új tagok fel-
vételével pótolták. Új tag lett Pott Im-
re a MEFA Rt.-tõl, Tóth Árpád az
ERDÉRT-tõl Tuzsérról.

A továbbiakban dr. Marosi György
szakosztályelnök értékelte a szakosztály

2004. évi tevékenységét, és felvázolta a
2005-ben várható helyzetet. A résztvevõk
véleménye szerint, az erdõtanúsítás terén
együttmûködésre kell törekedni a fake-
reskedelmi szakosztállyal.

Ezt követõen a szakosztály értékelte
az OEE kitüntetésekre javasolható sze-
mélyek tevékenységét. 

Iványi Miklós
szakosztálytitkár

Csermely László
1930–2005

Rövid szenvedés után,
gyógyíthatatlannak bi-
zonyult betegségében
2005. január 24-én el-
hunyt Csermely László,
a r a n y o k l e v e l e s
erdõmérnök, az egyko-
ri Borsodi Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdaság
széles körben ismert,

nyugdíjas vezérigazgatója.
A diósgyõri temetõben sokak részvételével

rendezett gyászszertartáson Cserép János, a
jogutód Északerdõ Rt. vezérigazgatója, a volt
munkatársak, erdészek, vadászok nevében,
Tóth Kálmán tanár úr az iskolatársak, barátok
képviseletében mondott búcsúztatót.

Felidézték, hogy az erdészcsaládban szüle-
tett Csermely László életét eleve meghatározta
a Selmecen végzett nagyapa és a lillafüredi
erdõgondnokként közismert, késõbb Bedõ-
díjas édesapa szellemisége.

Hámorban járt elemi iskolába, majd a híres
Fráter György Gimnáziumban tett érettségi
után Sopronban folytatta tanulmányait, ahol
1953-ban kapott erdõmérnöki oklevelet.

Nehéz idõszakban került a Lillafüredi Álla-
mi Erdei Vasúthoz, mert a kedvezõtlen út- és
idõjárási viszonyok miatt állandó harc folyt a
LÁEV és az Erdõgazdasági Szállító Vállalat kö-
zött a tervteljesítésért, vagyis a szállítható fáért.
Vonalfõnöki beosztásában gondoskodott a
szállítások szervezésérõl, a vonóerõk „ácsorgá-
sának” megszüntetésérõl.

1955-ben a répáshutai erdészet vezetõje
lett, ahol a túltartottnak minõsített bükkösök-
ben jelentõs véghasználatokat kellett végezni.
Az elhasznált és gyakran meghibásodó motor-
fûrészek és tehergépkocsik üzemeltetése, a bi-
ológiai, ökológiai és ökonómiai szempontok
összehangolása nagy feladatokat rótt a fiatal
erdészetvezetõre.

A répáshutai munka eredményeként köz-
ponti fahasználati elõadó, majd erdõhasz-
nálati csoportvezetõ lett, 1962-ben pedig a
Keletbükki Állami Erdõgazdaság fõmérnö-
kévé nevezték ki.

Ebben a beosztásban a termelõmunka mel-
lett olyan új feladatokat is meg kellett oldani,
amit fõmérnöktõl erdészetvezetõig ekkor kel-
lett, együtt megtanulni és alkalmazni.
Erdõtipológia és táji erdõmûvelés, rontott erdõ
és V-fa jelölés, tsz.-szakirányítás és szakmun-
kásképzés, közelítõ kerékpár és HIAB-daru,
országos versenyek, bemutatók, OEE vándor-
gyûlés, hogy csak néhányat említsünk.

Mindeközben teljesíteni kellett az egyre
növekvõ feladatokat – pl. 1968-ban 201 000 m3
nettó fakitermelés –, biztosítani a maximális ér-
tékkihozatalt és indokolni a növekvõ járulékok
és a csökkenõ eredmény összefüggéseit.

A vertikális integrációval 1970-ben kialakí-
tott Borsodi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
igazgató-helyettese, majd igazgatója, 1973-tól
vezérigazgatója, aki az eddiginél is nagyobb
feladatokat kapott az élettõl.

A négy erdõgazdasági tájba tartozó 120 ezer
holdas fagazdaságban 470 000 m3 fakiterme-
lés, 7400 ha folyamatban lévõ erdõfelújítás, 18
erdészet, 6 faipari üzem, 4500 dolgozó, fûrész-
ipari rekonstrukció, népgazdasági elvárás min-
den kérdésében a vezérigazgatónak kellett
döntenie.

Munkájában mindig a szociális szempon-
tok vezették és ezzel kivívta az erdészeti dol-
gozók osztatlan megbecsülését, tiszteletét.
Szerette a társaságot, az iskolai diákcsínyeket,
a kamaszos hetykeségeket Sopronban a men-
zás egyetértõ sajnálata váltotta fel, amikor
elénk tálalta az ebédet és az „éhenkórászok-
nak” a repetát. Jellegzetes humorával köny-
nyen beilleszkedett a társaságba, az erdei, tûz
melletti közösségekbe. Kapott is érte bírála-
tot; „túl közvetlen ... túl jó kedélyû ... túl ba-
rátságos”.

Szorgos társadalmi munkás is volt. Évekig
volt elnöke az OEE Miskolci Csoportjának, tag-
ja volt a város és a megye számos hivatali és
társadalmi szervezetének, ahol következetesen
képviselte az erdõgazdálkodás érdekeit.

Munkáját számos kitüntetéssel érdemrend-
del és érdeméremmel ismerték el az állami és
társadalmi szervek, 18 alkalommal 10 ország-
ban volt tanulmányúton, vagy hivatalos kikül-
detésben.

Különös gondot fordított a dolgozók
egészségvédelmére, a vibráció és a kullancs-
fertõzés idõszakában fáradhatatlanul gondos-
kodott az orvosi vizsgálatokról, a védõoltá-
sokról és közben nem ismerte fel, hogy õ is
megfertõzõdött. A késve felismert kór követ-
keztében 34 évi szolgálat után rokkant nyug-
díjba kényszerült, de nem adta fel, igazság-
ügyi szakértõként továbbra is kötõdött a szak-
mához, az erdõhöz. Néha vadászgatott, zenét
hallgatott, látogatta a most 100. életévében
lévõ édesanyját.

Az erdészhimnusz elhangzása után a gyá-
szoló sokaság a temetõ kapujáig kísérte a ko-
porsót, majd gyermekkorának kedvenc tartóz-
kodási helyén, a Szent István-tetõn szórták szét
hamvait, hogy „szíved felett fakasszon a tavasz
virágokat.”

Isten veled Laci! Nyugodj békében!
Járási Lõrinc

Abonyi István
1913–2005

Március 14-én érte a
halál, egy nappal nem-
zeti ünnepünk elõtt.
Abonyi István maga
volt a forradalom.
Örökké nyughatatlan
természetével ostoroz-
ta a resteket, a kényel-
meseket, a mindenbe
belenyugvókat, és bíz-

tatta a tenni akarókat. A délvidéki Bezdánból
származott, s noha 1939-ben átköltözött a cson-
ka hazába, lelke hol nappal, de álmában való-
színûleg minden nap a Dunán, a mocsaras,
vizenyõs apró szigeteken kóborolt, mely sze-
rinte ma is a leglátványosabb helye a Vajdaság-
nak. Élettörténetét részletesen megismerhetjük
a Gyökerek és lombok második kötetében. A
közel egy évszázadot megélt erdész szinte az
utolsó pillanatig teljes testi és lelki frissesség-
nek örvendett, és örülhetett az is, akivel meg-
állt olykor sorolni kifogyhatatlan emlékeit.
Mindenrõl eszébe jutott valami. Ha a
szerkesztõségben összefutottunk, hóna alatt
hozta a Sumarski List legújabb példányát, fel-
hívva a figyelmet a megszívlelendõ írásokra, és
utánozhatatlan indulattal ostorozta a szerzõket,
ha ellentmondásokon kapta rajta õket. Megfog-
ta a karomat, enyhén szorítva sürgette, hogy
menjünk el „Zágrebba”, és majd õ ott beolvas X
vagy Y professzornak. Rettenetesen fájt neki,
hogy a magyarok nem tiltakoztak a szerinte
nyilvánvaló szakmatörténeti hamísítások ellen.
Sokáig fogta a karom, és hosszasan mondta a
magáét, egyre lelkesebben, egyre felhevülteb-
ben. Amikor nyugtatásként én is karon fogtam,
és próbáltam csitítani, mindig úgy kezdte sajá-
tos hangsúllyal mondatát, hogy „tudod te, hogy
miért mondják, teszik, írják stb.”. Én meg csak
szó nélkül fogtam csont és bõr kezét és csodál-
kozva szégyelltem magam, hogy hogyan ma-
radhatott benne, még e matuzsálemi korban is,
ennyi lelkesedés. Aztán rájöttem, mert eszem-
be jutott, ahogy életútjának felvételén – közel
két évtizede –milyen átszellemülten zongorá-
zott, és nem találkoztunk anélkül, hogy család-
jának apró tagjairól ne beszélt volna lelkese-
déssel, miközben elköszönt, hogy haza kell ér-
nie harangszóra, az ebédre. 

Az életbe vetett hitét a család-, a haza- és
szakmaszeretet táplálta. Mégis, volt valami
sorsszerû abban, hogy temetését családi okok
miatt oly gyorsan kellett intézni, hogy csak
közvetlen környezete lehetett jelen. 

Nyugodjál békében Pista bácsi!
Pápai Gábor



Öröm mindannyiunk számára, hogy az
utóbbi években újra éledt a Madarak,
Fák, Erdõk napja hasznos mozgalom,
az iskolák, a fiatalok számára. Fontos,
hogy már gyermekkorban kezdõdjön el
az értelmes természet- és környezetba-
rát szellemû nevelés, amely elkíséri az
embert az élete folyamán.

A Budakeszi Vadasparkban már évek
óta sikeresen rendezik meg a Napot, sok
hasznos ismeretre tesznek szert a
résztvevõk, gyarapítva a természetvédel-
mi ismereteiket. A Vadasparkba látoga-
tók általában már természetszeretõk, de
a városban, a kõrengetegben lakók ha
kimennek a parkokba pusztítás és ron-
gálás nyomait hagyják maguk után.

Ezért úgy határozott a Zöld Kereszt
Egyesület, hogy a budapesti Városliget-
ben szervez Madarak, Fák, Parkok Nap-
ját, ráirányítva a figyelmet az Európa-
szerte híres, páratlan értékû fás növé-
nyekre, fasorokra és köztéri szobrokra..

A Fõvárosi Kertészeti Rt örömmel
vette a kezdeményezést, elkezdtük a
szervezést a környék iskoláival, intéz-

ményeivel. Az rt. kért, hogy keressem
fel a Fõvárosi Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi Osztályát a rendez-
vény támogatása ügyében.

Már vagy a tizedik telefonhívás után a
titkárnõ azt javasolta, hogy reggel nyolc
órára menjek be és talán tud fogadni az
osztályvezetõ pár percre. És a 75 éves
õsz hajú erdész, aki 40 évvel ezelõtt
erdõmûvelõ volt a Budapesti Erdészet-
nél, sok hektár erdõt telepítettünk, beál-
lít a programmal, a meghívókkal. A fiatal
osztályvezetõ az elõszobában rám mutat
és kérdezi: miért vagyok itt? Elmondom,
erre ott állva kihúzza a meghívóból az
osztály nevét és azt mondja, hogy ok-
mánybélyeggel adjak be egy helyfogla-
lási kérvényt ... akkor megtarthatjuk a
Madarak, Fák Napját.

Tudja mit, osztályvezetõ úr! Majd ha
a politikai rendezvény sok tonnát
szemetelõi, a hajléktalanok és kutyások
és rongálók is kérnek helyfoglalási en-
gedélyt, akkor én is megírom!

Budapest a világon a második
fõváros, amelynek a közigazgatási terü-

letén 8 ezer hektár erdõ terül el, párat-
lan érték, közjóléti szerepe felbecsülhe-
tetlen. És így viszonyul a Környezetvé-
delmi Osztály a természeti értékek
megõrzéséhez, védelméhez.

Hihetetlen méreteket öltött a
fõvárosban és környékén a szemetelés,
a rongálás a zöld felületekben, az
erdõben és a fasorokban. A budai olda-
lon a lakóparkok már felfalják az erdõt,
a zöldterületet, nem törõdve védett nö-
vényekkel, állatokkal. A pesti oldalon a
„zöld beruházások során” értékes terü-
letek esnek áldozatul, Dunvarsány tér-
ségében a helybeliek szinte már a tes-
tükkel igyekeznek megvédeni egy
erdõfoltot, egy fasort a nagymértékû
kavicsbányászattól. Nagy harcot kell
vívnunk a féktelen lobbyval szemben.

A fenti esetek bizonyítják, hogy az
erdészeknek szorosabban kell együtt-
mûködni a természetvédelemmel a ter-
mészeti érdekek védelme érdekében.

Napjainkban is aktuális Vergilius két-
ezer éves aforizmája: Tu quoque intac-
tum transmitte nepotibus umbram! Te is
érintetlenül add át unokáidnak a fák ár-
nyékát!

Köveskuti György

A fôvárosi okmánybélyeg
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Király G. /szerk./: A Soproni-
hegység edényes flórája. Flora

Pannonica különszáma. II.
évf. 1. füzet 1-507. o.

A terjedelemre és a benne foglalt isme-
retanyag bõségére nézve is hatalmas
munka négy erdész-botanikus (Csapody
István, Király Gergely, Szmorad Ferenc
és Tímár Gábor) mûve. Megjelenésének
idõszerûségét az adja meg, hogy a vas-
függöny és a határövezet miatt korláto-
zott mozgási lehetõségek után megnyílt
az út olyan területek alaposabb megis-
merésére, amelyeket a korábbi körülmé-
nyek miatt alig vagy csak nehézkesen le-
hetett kutatni. A politikai viszonyok eny-
hülése után az is lehetõvé vált, hogy a
szerzõk a hegyvidék osztrák oldalának
flóraadatait is megismerhessék, elsõsor-
ban H. Niklfeld professzor jóvoltából. A
most már teljesebbé vált feltárás elsõ-
sorban a közelmúltban elhunyt kiváló
soproni botanikusnak, Csapody István-
nak állít emléket, amennyiben életmû-
nek is mondható gyûjtésének eredmé-
nyeit is felhasználták a szerzõtársak. A
Bartha Dénes kezdeményezésére elké-
szült kötet a Fertõ-Hanság Nemzeti

Park hathatós támogatásának köszön-
heti létét.

Bevezetõ fejezeteiben a soproni flóra-
kutatás történetét olvashatjuk, majd rö-
vid ökológiai ismertetés után (geológia,
klíma, vízrajz, talaj) a vizsgált térség ha-
zai növényföldrajzi felosztás szerinti be-
sorolását tanulmányozhatjuk. Ezt követi
a terjedelemben is legjelentõsebb, az
elõforduló növényfajok egyenkénti be-
mutatása részben helyszíni feljegyzések,
részben herbáriumi példányok alapján.
Utóbbiakat a korábban szokásos latin
nyelvû cédulázás megjelölései szerint.

A könyv lapjait forgatva az ifjúkori
emlékeink élednek újra, amikor az
egyetemi oktatásban a II. év nyári félé-
vében teljesnapos növénytani gyakorla-
tok voltak a tanrendben, alkalmat nyújt-
va arra, hogy a Növénytani Tanszék
professzora, Fehér Dániel, és elmarad-
hatatlan Hanzi kutyájának vezetésével
az oktatógárda – az áldott emlékû Lajos
bácsi (Kiss Lajos botan. kerti vezetõ),
Jolán néni (Borosné Murányi Jolán), to-
vábbá Gencsi László, Gyurkó Pál és
Manninger Ernõ tanársegédekkel
együtt – megismerhessük a soproni fló-
ra fontosabb tagjait, elsõsorban a fafajo-

kat és ezeket természetes környezetük-
ben láthassuk. Az ilyen gyakorlatok jó
íze most is megmaradt bennünk, mert
ifjúkorunk jókedvû bohóságait is
eszünkbe idézi. A most megjelent mû
elmélyült és alapos munka eredménye,
méltó büszkesége a soproni erdészeti
oktató- és kutatómunkának, színvona-
las feldolgozással illeszkedik a hazai
flóramûvek sorába.

Bírálatként legfeljebb annyi meg-
jegyzés kívánkozik ide, hogy a korsze-
rû növénytani rendszerezés szabályai
szerint bemutatott növények elõfor-
dulási helyérõl jórészt csak topográfiai
eligazítást találunk, a termõhelyi vonat-
kozások és növénytársulástani kapcso-
latok bemutatása szûkebbre sikerült.
No de, ez a megjegyzés helyet ad fiata-
labb tehetségek munkálkodása számá-
ra, enélkül is gazdagabbak lettünk egy
kiváló összefoglaló mûvel. A német és
angol nyelvû összefoglalás, a gazdag
térképanyag és irodalmi felsorolás segí-
ti a könyv értékeinek bemutatását, er-
désznek, természetkutatónak egyaránt
érdemes kezébe vennie.

A könyv megvásárlásának lehetõsé-
geirõl a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Növénytani Tanszékétõl szerezhetünk
tájékoztatást.

Bemutatta: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés 
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Talán magunk sem gondoltuk amikor
hat éve megszerveztük az OEE Kiskun-
sági Csoportjánál a havi klubnapokat,
hogy ez nem szalmaláng, felbuzdulás,
hanem minden kényszer nélkül is tartós
marad éveken át.

Ez azt mutatja, hogy különösen napja-
inkban mindig vannak erdészeti szakmai
és társadalmi kérdések, melyek érdeklik a
tagságot. Mondhatjuk, hogy ezek a talál-
kozások, beszélgetések mindnyájunknak
kedvesek és hiányt pótolnak. Röviden be-
számolok a korábbi tájékoztatóm óta eltelt
mintegy két és fél évrõl.

Minden összejövetelen Bognár Gá-
bor csoporttitkár ismertette az idõszerû
egyesületi rendezvényeket, terveket.

Idõsebb kollégáinkat felkértük, hogy
egy-egy találkozó során beszéljenek er-
dészpályájukról. Így került sor eddig
következõ tagtársainkra: Sipos Sándor,
Szerverényi István, Mihályka Tibor,
Koncz János, dr. Barányi László, Nagy
Mihály, Begya Lajos. Élvezetes, tanulsá-
gos élmény volt idõsebb kollegáink

„pályarajzának” végighallgatása a fiata-
labbak számára.

Minden év decemberében Borbála-
nap táján erdész-bányász-kohász talál-
kozót tartunk Szûcs Imre kollégánk
szervezésében egy solti pincegádorban,
szakestély keretében. Itt lelkes irány-
mutatást kaptunk a közelgõ népszava-
zásra is, ennek sikertelensége nem az
ötven jelenlévõn múlt.

A bugaci erdészetnél két alkalommal
találkoztunk, ahol Almási István ismer-
tette az erdészet munkáját, terveit, majd
megkoszorúztuk dr. Horváth László
volt erdészetvezetõ emléktábláját. Ez
évben dr. Tóth József látta vendégül a
csoportot Bedõ-díja alkalmából. Egy-
ben emlékeztünk rá, hogy OEE csopor-
tunkból így már hat Bedõ Albert-díja-
sunk és két Kaán Károly-díjasunk van.

A Hetényegyháza-nyíri erdészháznál
és erdei iskolánál szintén két esetben vol-
tunk. Megkoszorúztuk az itteni 1848-49-es
gyûjtemény létesítõjének, Sulyovszki
Lászlónak kopjafás emlékhelyét. Madácsi

Sándor erdészetvezetõ pedig a Kerekegy-
házi erdészet munkáját ismertette.

Egy-egy alkalommal Kecskeméten
diavetítéses elõadást tartott dr. Barna
Tamás az atlaszcédrusról, illetve dr.
Csóka György „Közelharc állatok és nö-
vények között” címmel.

Szintén a kecskeméti erdészeti köz-
pontban voltak a következõ rendezvé-
nyek: Horvátországi tanulmányútjukról
kaptunk diavetítéses tájékoztatást Koczka
Zoltán és Szulcsán Gábor kollégáinktól.
A megyei MTESZ munkáját Dánfy László
igazgató ismertette, dr. Iványosi Szabó
András, a Kiskunsági Nemzeti Park ig.
helyettese dr. Tóth Károly volt igazgatóról
tartott megemlékezést.

Kecskeméti István tiszteletbeli er-
dész-kollégánál három alkalommal ta-
lálkoztunk kerekegyházi tanyáján és
magánerdejében, szíves vendéglátással.

A volt nyárjasi erdészet, jelenleg a
Tölgy Egyéni Vállalkozás telephelyét
Tóbi István erdésztechnikus mutatta be
és látta vendégül a résztvevõket.

Tartottunk még külsõ klubnapot a
kecskeméti egymilliomodik hektár
emlékerdõben, az év végeken pedig az
erdõgazdasági központban diavetítést az
elmúlt év eseményeirõl. A klubnapokon
általában 25-50 személy vesz részt.

Elhunyt tagtársainkról mindig meg-
emlékezünk. Sajnos a beszámolási
idõszakban is eltávozott közülünk né-
hány szeretett kolléga: Faragó Sándor,
dr. Tóth Károly, Ifkovics László, Erhardt
János, Rostás István.

Köszönet a szervezõknek, vendéglá-
tóknak a sikeres rendezvényekért, a tá-
mogatásért pedig a KEFAG vezetõségnek
és az Erdészeti Szolgálatnak!
Kép és szöveg: Sipos Sándor ny. em.

OEE Klubnapok Kecskeméten



Az IPOLYERDÕ Rt. és az Állami Erdé-
szeti Szolgálat közös munkájaként az
FVM Erdészeti Fõosztálya támogatásá-
val a magyar erdõket, a magyar
erdõgazdálkodást bemutató, 48 oldal
terjedelmû ismeretterjesztõ kiadvány je-
lent meg.

E témában az elmúlt idõszakban a
szakma által készített átfogó, az átlag-
ember számára is használható informá-
cióforrás nem állt rendelkezésre. Utoljá-
ra az 1996-ban megjelent, dr. Király Pál
által szerkesztett „A magyar erdõgaz-
daság” címû kiadvány volt hivatott az
érdeklõdõk számára kellõ tájékoztatást
adni.

Az azóta eltelt, csaknem egy évtized
alatt viszont a rendszerváltás éveiben
megindult folyamatok kiteljesedtek,
részben lezárultak. A rendszerváltás, az
azt követõ kárpótlási folyamat, majd az
– EU csatlakozási felkészülést is szolgá-
ló – új jogi szabályozás, s a mindezek
eredményeképpen kialakult teljesen új
tulajdonosi és gazdálkodói szerkezet,
valamint igazgatási és érdekeltségi

rendszer a korábbitól jelentõsen eltérõ
megvilágításba és megítélés alá helyez-
te országunk erdeit, s a benne folyó
gazdálkodást. 

A magyar társadalom fokozódó fi-
gyelemmel és érzékenységgel fordul
hazánk természeti értékei, s az ezek kö-

zött kiemelt szerepet betöltõ erdõk felé.
A kellõ tájékoztatást joggal várják el
tõlünk, erdészektõl. 

S ne feledjük, munkánkat csak keve-
sen ítélik meg saját tapasztalatuk, s még
ennél is kevesebben kellõ – a történések
szakmai hátterét is bemutató, a kevésbé
hozzáértõ számára is érthetõ – informáci-
ók alapján. Az átlagembernek a médiá-
kon keresztül eljutó hírek pedig gyakran
csak részleges, a közreadó céljának érde-
kében árnyalt tájékoztatást nyújtanak.

Ennek eredményeképpen ágaza-
tunkkal kapcsolatban kialakult egyfajta
információs deficit, melynek ked-
vezõtlen hatása az erdészek és a társa-
dalom kapcsolatában mind gyakrabban
megmutatkozik. 

Ezt felismerve, a kiadványon keresz-
tül szeretnénk bemutatni a társadalom
érdeklõdõ csoportjai számára a magyar
erdõket, sokrétû funkciójukat, a ben-
nük folyó gazdálkodás elveit, s mind-
ezek történelmi, erdészetpolitikai, in-
tézményi és jogi hátterét. Tesszük ezt a
kiadvány felépítését, s nyelvezetét te-
kintve úgy, hogy könnyen átlátható és
érthetõ információforrásként szolgáljon
a kevésbé hozzáértõknek is. Mindemel-
lett bizton állítjuk, hogy a kiadványt, az
abban foglaltakat az erdészszakembe-
rek és az ágazatban dolgozók is hasz-
nosítani tudják.

Köszönet a kiadvány létrehozásában
közremûködõk önzetlen munkájáért.

Kovácsevics Pál 
osztályvezetõ

Állami Erdészeti Szolgálat

Kiadvány jelent meg „Magyar Erdôk.
A magyar erdôgazdálkodás” címmel


