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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


