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A két Szakosztály
2007. július 11-12-én
tartotta – mára már
rendszeressé vált –
évi közös rendezvé-
nyét. A házigazda
Vértes Erdõ Zrt., bará-
ti vendéglátás mellett,
elõadásokkal és tere-
pi programokkal mu-
tatta be tevékenysé-
gét és az elmúlt évek-
ben elért kimagasló
eredményeit.

Dr. Széles Attila
vezérigazgató minden
lényeges szakmai és
publikus pénzügyi
részletre kiterjedõ
elõadásából megis-
merhettük gazdálko-
dási környezetüket,
az elmúlt hat év natu-
rális és pénzügyi vál-
tozásait. 

A gyenge termõhelyi adottságok, fa-
fajösszetétel és a magas természetvé-
delmi területi arány ellenére jelentõsen
javult a pénzügyi eredmény. 

Az erdõmûvelés naturális adatai a
tartamos erdõgazdálkodásról tanúskod-
nak. A természetes felújítás aránya 90%
körül alakul. Jelentõs az erdõszerkezet-
átalakítás is.   

A fahasználat jövedelmezõsége az
országos átlaghoz képest is kiemelke-
dõen javult. A tûzifa energetikai hasz-
nosítása mellett jelentõs a bányászati
alapanyag termelése. A magas termé-
szetes erdõfelújítási arány ellenére sincs
fakitermelõi kapacitáshiány, mert vege-
tációs idõszakban gyérítésekkel és er-
dõmûvelési munkákkal tudják megtar-
tani vállalkozóikat.

A vadgazdálkodásban intenzív vad-
létszámcsökkentéssel sikerült elérni a
természetes felújítást már csak kis mér-
tékben veszélyeztetõ vadállomány ki-
alakítását. Vadkárelhárító kerítéseket
elsõsorban az erdõszerkezet-átalakítá-
soknál alkalmaznak. Ennek ellenére
nem csökkent az ágazat eredménye,
mert a vadászati lehetõség iránti nagy
érdeklõdést kiaknázó magas kontin-
genses bérleti díjak és a más vadászatra
jogosultak által vadászott területeken
elért bérleti díjak kompenzálják a csök-
kenõ, elejthetõ vadlétszámból adódó,
árbevételt. 

A fõleg bányászati anyag termelésére
alapozott elsõdleges fafeldolgozás
eredménye évek óta pozitív.

Az energetikai hasznosítás mellett
továbbra is jelentõs  – évi 600–1000

tonna – a faszén elõ-
állítása. 

A továbbiakban
megtekintettük a Vér-
tes Erõmû Zrt. fatüze-
lésû blokkját és a Si-
károsi Fûrészüzemet,
megismerhettük az
Oroszlányi Erdészet
erdõfelújítási tevé-
kenységét, a Malom-
erdõ Ökoturisztikai
Központot, a Turul
madár és parkerdõt,
valamint az Agostyáni
Arborétumot. 

A szívélyes ven-
déglátásnak, a szak-
mailag tanulságos és
érdekes programok-
nak köszönhetõen
kellemes és hasznos
két félnapot töltöt-
tünk kedves vendég-

látóinknál. 
Köszönjük, hogy betekintést kaphat-

tunk – az elmúlt években magát kevés-
bé megmutató – Vértes Erdõ Zrt. mun-
kájába. 

Kép és szöveg: Urbán Pál

A Vértesben jártunk tanulmányúton

Bükkre nézõ, szép
panorámájú 1500 m2-es

építési telek, közvetlenül az 
erdõ mellett, Miskolcon

eladó. 
Érdeklõdni lehet: 

Józwiak Ákos Bernard, 
30/312-8608.


