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A Kanadai Erdészeti Intézmény
(CIF), az ország szakmai egyesülete
a 2007-es év kollektív nagydíjával
tüntette ki a „Soproni Erdészeket”
kiemelkedõ, egyedülálló szakmai
munkájukért, amivel a Kanadai er-
dészet elõrehaladását szolgálták.

A Brit Columbiai Egyetemen fennál-
lása óta 250 000 hallgató végzett, a világ
csaknem minden országából. Az egye-
tem évente kitünteti azokat az egyéne-
ket, akik kiemelkedõ munkával és alko-

tással az egyetem reputációját növelték
és messzemenõ elismerést hoztak or-
szágos vagy világviszonylatban.

Elsõ esetben fordult elõ az idén,
hogy az egyéni díjak mellett egy kollek-
tív munkát elismerõ közösségi nagydíj-
jal tüntették ki a soproni erdészeket.

Az egyetemi színházban, november
15-én egy gálaesten adták át a díjakat,
egy indián mûvész egyénileg készített,
üvegre vésett rajzait. A soproni erdésze-
ket Grátzer Miklós és Szalkai András
képviselték.

„Közösségünk átélte a világháborút,
kommunizmust, a forradalmat és a me-
nekülttáborokat, és itt, ezen a helyen,
mint a mítoszok Phoenix madara, újjáé-
ledt a hamuból. Köszönjük, UBC. Ez a
szép kitüntetés 7000 év emberi munká-
ját jegyzi, 141 egyén életét és alkotását.
UBC, köszönjük az elismerést. De még
hálásabbak vagyunk a lehetõségért és a
kiváltságért, hogy szolgálhattuk a glo-
bális emberi családot. Ezt köszönöm
mindnyájatoknak”.

(Tudósítónktól)
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Ady Endre
Karácsony

I.
Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek...

...Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,
De jó volna ünnepelni

Oda haza...

...De jó volna tiszta szívbõl
– Úgy mint régen –

Fohászkodni,
Dejó volna megnyugodni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.

Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgotha nem volna
Ez a földi élet,

Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent
És egymást szeretni…

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság

Szállna a világra…
(Részlet)
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Szegfû Gyula szerkesztésében 1939-
ben „Mi a magyar?” címmel kiadott kö-
tet 13 magyar szellemi nagyság nemzet-
hez fûzõdõ kapcsolatát tárja elénk. „Va-
lami normafélének szántuk ezt a köny-
vet, hogy öntudatossá tegye az embe-
rekben magyarságukat és megóvja õket
a tévelygésektõl, az illúzióktól, az ingo-
ványba süllyedéstõl” – írták az elõszó-
ban. Tudjuk, miért volt ez akkor na-
gyon fontos, hisz a láthatáron már sötét
felhõk gyülekeztek.  

Hasonlóságot nem, de idõszerûséget
mindenképpen találunk most is a refor-
mok címén zajló események kapcsán.
A változások szakmánk minden terüle-
tét elérték, nem kívánt terheket rakva
tagságunk vállára. Mit követel mindez
tõlünk, hogy elviseljük? Szakmai elkö-
telezettséget, a napi munkában való ki-
tartást, a kritikus helyzetben vállalt bá-
tor kiállást és emberséget. Bedõ-Kaán-
Decrett-díjasaink ilyenek, ezért is hív-
tuk találkozóra Õket. 

Az OEE 2007. november 14-én az Er-
dészeti Információs Központban a
Bedõ Albert-, Kaán Károly- és Decrett
József emlékéremmel kitüntetettek ré-
szére találkozót szervezett. A kiválasz-
tott hely, mely a hányatott sorsú Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtárunk
otthona is, az itt található erdészeti em-
lékek hátterével – kiválóságaink foga-
dására – alkalmasnak bizonyult. Titkár-
ságunk és a közép-magyarországi ré-
gióképviselõ, Kertész József is mindent
megtett azért, hogy a szép számmal
megjelentek emlékezzenek erre a nap-
ra. Ezzel a találkozóval az 1999-ben már
elkezdett hasonló kezdeményezést két-
évente – ismétlõdõ jelleggel – egyesüle-
tünk újabb ünnepévé szeretnénk tenni.
1957-ben alapított Bedõ Albert-díj 159-,
az 1984-ben alapított Kaán Károly-díj
70- és a 2006-ban alapított Dekrett Jó-
zsef-díj 3 kitüntetettje, összesen 232 fõ
és közülük a még élõ 132 (75+54+3) fõ
méltó a kiemelt figyelemre. Felhívá-
sunkra jelentkezõ és magáról hírt adó
98 fõ és 75 megjelenõ meggyõzõen de-
monstrálta a szakma iránt érzett elköte-
lezettségét. Igen, a közös ügy, ahogy
Bedõ Albert örök idõkre megfogalmaz-
ta „gondolatomnak és munkásságom-
nak soha meg nem szûnõ tárgya az er-
dõ és hazám erdészetének jövõje” –
mindannyiunk számára fontos. Nem tit-
koltan, az OEE másfél éve újjáválasztott
vezetése, kitüntetettjei ezen találkozójá-
val napi munkájához is megerõsítést

várt. A rendelkezésre álló 5 óra, mely-
ben könyvtárlátogatás és ebédidõ is
bennfoglaltatott, nem sok idõ. Mégis ar-
ra elég volt, hogy a kilenc felszólalás és
a szünetbeni kötetlen eszmecserék
megtalálják szakmánk jelentõs és fõleg
kritikus pontjait.

Az elsõ és mindent átfogó kérdéscso-
port múlt-jelen-jövõ, s a teljes vertikum
szintézisét adja. Tény, hogy a XX. szá-
zad ’50-’60-as éveinek munkásigazgatók
által vezetett erdõgazdálkodása a ma-
gyar erdészet II. világháború utáni idõ-
szakának aranykora volt. De ne feled-
jük, hogy milyen szakmai színvonalat
felmutató mérnöki kar volt mögöttük.
Mi következett a ’80-as évektõl, de még
inkább a rendszerváltás után napjainkig

a képzett erdészek irányítása mellett. Ál-
talános erkölcsi kopás volt a jellemzõ,
mely a gazdálkodásban gyakori zavaro-
kat, a kutatásban összezsugorodást, az
oktatásban a gyakorlati oldal halványo-
dását jelentette. A hatósági és tervezõi
szerep önállósága napjainkra a múlt kö-
débe veszett. Az állandó kompro-
misszumkeresés vezetett el pozícióvesz-
tésünk jelenlegi szintjére. A bajt tetézi az
a tény, hogy az egyéni érdekek domi-
nanciája oly mértékû, hogy összefogás-
ról nem beszélhetünk. A szakmának
nincs érdekérvényesítõ ereje. Az egye-
sületnek ezért nincs taktikázási lehetõ-
sége, csak határozott, karakteres bírála-
tokkal élhet igazsága védelmében. Eh-
hez a körhöz tartozik egy fontos humán
megfontolás is. Itt van szakmánk derék-
hada, a tõ mellett becsülettel helytálló
technikusréteg. Rájuk zúdult a megvál-
tozott világ minden negatív hordaléka, a

modernizálás címén az 1965-ös 474
ha/kerületnagyság 2-4-szerese. De nem
elégedettek az egyesületen belül elfog-
lalt helyükkel, szerepükkel sem. El-
mondják, hogy nincs helyi csoportélet,
hiányoznak a szakmai elõadások. S nem
egy erdész életpálya úgy zárul, hogy
egy vándorgyûlésre sem jutott el. Ez már
a megpróbáltatások kora. 

A második nagy téma a paradigmavál-
tás a benne izzó és vitatott kérdésekkel. 

Felvetõdik, hogy a tudomány és gya-
korlat évszázados eredményei nem ke-
rülnek-e parkolópályára a divatos, bi-
zonyos körök által szorgalmazott új er-
dõmûvelési gyakorlat tudományos
megalapozása nélkül. Ilyenkor elvárt,
hogy kellõ kritikával és új vizsgálatok
igényével lépjünk fel.

A fahasználatban az energiaipar túl-
zott elõtérbe kerülése és az elsõdleges

faipar háttérbe szorulása kapcsán kiala-
kult leegyszerûsített faállomány-, illetve
faválaszték-értékelés túlzott nagyvona-
lúsága veszélyeket is rejt magában. 

Az új erdõtelepítések alapjául szol-
gáló parlagterületek országos felméré-
se, arányos, igazságos betervezése, a
kivitelek szakmai megerõsítése és ér-
vényre juttatása továbbra is csak az er-
dészeti szolgálat hatáskörébe tartozhat,
ha a táblát át is festették.

Ugyanezen szakmai bázison van az
erdõtörvény jelentõs módosításával –
így többek között az erdõfenntartási já-
rulék eltörlésével – járó felelõsség és
azon elemek beépítése, mely a tarta-
mosság kívánt szintjét biztosítják. 

A harmadik, egyesületi életünk job-
bítását szolgáló gondolatkör is fontos
kérdéseket érintett.

Lapunk szakjellegét az erdõ- és vízgaz-
dálkodás, az erdõ és az éghajlatváltozás, a

Mi a magyar erdész?
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Több mint egy tucat olyan újságot és
folyóiratot adnak ki ma Magyarorszá-
gon, amely egy évszázadnál hosszabb
ideje többé-kevésbé folyamatosan jelen
van a hazai sajtópiacon. A legrégibb
ilyen orgánumnak az 1857. június 4-én
debütált Orvosi Hetilap (OH) számít: a
szabadságharc idején a fejsérülést szen-
vedett Görgey Artúrt is kezelõ sebész,
Makusovszky Lajos által alapított
„közlöny” honosította meg a magyar
nyelv használatát a honi egészségügyi
szakirodalomban. A világ hatodik leg-
patinásabb orvosi szakfolyóirataként

számon tartott OH (amelynek kiadása
csak 1945 és 1948 között szünetelt) ha-
sábjain adta közre  Semmelweis Ignác
1858-ban a gyermekágyi lázról írt cikk-
sorozatát. A Ferenc József-i idõkben
alapított, máig talpon maradt sajtóter-
mékek között egyetlen irodalmi és mû-
vészeti lap sem akad, a társadalom- és
természettudományi orgánumok közül
viszont néhány túlélte a késõbb kitört
háborúkat, forradalmakat. A legenda-
gyártó Thaly Kálmán történész által ala-
pító szerkesztõként jegyzett Századok
például épen a kiegyezés (1867) óta je-

lenik meg. Még elõbb, 1862-ben jött ki
a magyar erdészeti szaknyelv elterjesz-
tésében kulcsszerepet játszó – jelenleg
3 ezer elõfizetõvel rendelkezõ – Erdé-
szeti Lapok, amely 1952 és 1991 között
Az Erdõ címen jelenhetett meg. A hazai
sajtótörténet külön darabját képezi az
1880-ban színre lépett, ma is kiadott na-
pilap, a Népszava: a patinás fejléc alatt
1958 és 1963 között Európában egy-
szerre két újság is megjelent: az egyik
Londonban az emigráns szociáldemok-
raták lapja volt, Kéthly Anna fõszer-
kesztésével, a másik Budapesten, a Ká-
dárhoz hû szakszervezetek orgánuma
egy bizonyos Timmer József irányítása
alatt.

mûszaki kérdések, a kereskedelem, a fa-
ipar, a közgazdaság területérõl érkezõ írá-
sokkal kell tovább erõsíteni. Errõl a hely-
rõl is erre biztatunk mindenkit. 

A volt Alkotmány utcai székházunk-
hoz való „közelebb kerülés” érdekében
több tiszteletreméltó javaslat hangzott el.
A 2003-ban meghozott bírósági határozat
azonban végleges elválást jelentett, en-
nek megváltoztatására nincs esély. A ben-
ne felújított erdészterem azonban elsza-
kíthatatlan szálat jelent, s ennek életben-
tartását senki sem akadályozhatja meg. 

A jövõ évben lesz Bedõ Albert halá-

lának 90. évfordulója. Tiszteletére Kiss
Ferenc 100 évvel ezelõtt – Ásotthalom
határában – emlékerdõt telepített. Az
utódok az emlékezésre ide hívnak majd
bennünket. A székelyek pedig Kál-
nokra, emlékháza avatására. Mi pedig
az FM árkádjai alá egy szemlére me-
gyünk, hogy ott is méltó helyet talál-
junk mellszobrának elhelyezésére. 

A névtelen hõsök emléke elõtt a „H”
betû alakzatú faültetéssel való tisztel-
gést – a három évvel ezelõtti felhívást
megerõsítve – a helyi csoportoktól vál-
tozatlanul kérjük. 

A találkozó optimizmusát dr. Madas
András örökös elnökünk hozzánk intézett
soraival szeretném erõsíteni: „…az utóbbi
években  az OEE kilépett a védekezõ ál-
láspontjáról, és az erdészet egyre inkább a
magyar környezet sokoldalú védelmezõ-
jévé vált, a társadalom szemében is.”

A három kitüntetetti kör emléksza-
lagjának felhelyezése az OEE zászlajára
a találkozó befejezésének szép gesztu-
sa volt, ami – ha komolyan gondoltuk –
mindannyiunk számára reményt ad.

Dr. Pethõ József
OEE elnök

Hazai lapmatuzsálemek

A leghosszabb ideje megjelenõ hazai lapok

Cím Alapítás Megjegyzés

Orvosi Hetilap 1857 150 év alatt 6 fõszerkesztõ
Erdészeti Lapok 1862 Selmecbányán alapították
Szemészet 1864 példányszám 1100
Jogtudományi Közlöny 1865 1934-1946 között nem jelent meg
Századok 1867 a Magyar Történeti Társulat lapja
Archeológiai Értesítõ 1868 jelenleg évente egyszer jelenik meg
Typographia 1869 példányszám: 5000
Földtani Közlöny 1871 ma kétnyelvû (magyar-angol)
Magyar Nyelvõr 1872
Földrajzi Közlemények 1873 példányszám: 1200
Magyar Könyvszemle 1876
Népszava 1880 1880-1919: a Magyarországi Általános Munkáspárt,

1919-1948: a szociáldemokraták,
1948-1993: a szakszervezetek lapja

Hadtörténeti Közlemények 1888 példányszám: 1000
Irodalomtörténeti Közlemények 1891 1948-1952 között szünetelt
Magyar Pedagógus 1892
Halászat 1899 példányszám: 1000
Nemzeti Sport 1903 1945-1990 között Népsport a címe
Magyar Nyelv 1905 példányszám: 700-800
Fogorvosi Szemle 1908 példányszám: 1500
Irodalomtörténet 1912 példányszám: 500
Bányamunkás 1913 1938: betiltották; 1945: újraindítják
Levéltári Közlemények 1923
Magyar Pszichológiai Szemle 1928
Evangélikus Élet 1933 példányszám: 8000
A Kutya 1935 példányszám: 25 ezer
Vigília 1936 példányszám: 3000
Magyar Nemzet 1938 1956. október és 1957. szeptember között szünetelt

Példányszámadatok a Médiaász alapján Forrás: Széchenyi Könyvtár. HVG gyûjtése
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Az erdõ közjóléti, a biodiverzitás
fenntartásában, valamint a klímavál-
tozás lassításában betöltött szerepe
miatt megõrzésére szerte a világon
komoly erõfeszítéseket tesznek. Saj-
nos hazánkban az erdésztársadalom
és a természetvédõk között még
nem alakult ki minden esetben az
együttmûködés, ennek fõként jog-
szabályi akadályai vannak. A zöld-
tárca közel egy éve új vezetõt kapott.
Fodor Gábor környezetvédelemért
felelõs minisztert kérdeztük hitvallá-
sáról és az erdõgazdálkodást érintõ
változásokról.

– Reméljük, hogy minden politikus szá-
mára fontos kérdés a környezetvédelem,
mégis, miért ezt a tárcát választotta?

– Egyrészt magam is régóta foglalko-
zom a területtel. Az 1998 és 2002 közötti
ciklusban a környezetvédelmi bizottság
tagja voltam, azóta „a levegõben volt”,
hogy átveszem a minisztérium vezetését.
Másrészt az SZDSZ immár öt éve birto-
kolja ezt a tárcát, mégis sokak számára,
így számomra is úgy tûnt, hogy nem
használja ki a benne rejlõ lehetõségeket.

– A globális jelenségek megállítása és
a fenntarthatóság terén még van teen-
dõ. Rendezetlen a harmadik világ
szén-dioxid-kibocsátása és a trópusi er-
dõk sorsa. Liberálisként optimista vagy
pesszimista forgatókönyvre számít? 

– Optimista vagyok. Világszerte és
immár Magyarországon is tapasztalha-
tó, hogy a klímaváltozás és a fenntart-
hatóság problémája bekerült a közgon-
dolkodásba. A környezetvédelemre
szinte napról napra több médiafigyelem
irányul és a politika is jól reagál ezekre
a változásokra. Az új politikai vezetõk,
Angela Merkel vagy Nicolas Sarkozy is
központi kérdésként kezelik ezeket a
problémákat, és nagy jelentõségû Al
Gore Nobel-békedíja is.

– A környezetvédelmi problémák
egyik végén az intenzív ipari termelés
áll, a másik végén a természetes kör-
nyezetre való társadalmi igény, mely-
nek talán az erdõtársulások felelnek
meg leginkább. Szükségét érzi-e, hogy
az erdõk, az erdõgazdálkodás szerepe,
jelentõsége nõjön tárcájánál?

– A tárca felelõssége a védett termé-
szeti területeken lévõ erdõk esetében a
legnagyobb. Ezeken a területeken

olyan erdõgazdálkodást kívánok elérni,
amely megfelel a területek természetvé-
delmi rendeltetésének. Ma még vannak
feladataink, de az állami erdõgazdálko-
dás felülvizsgálatáról szóló 2082/2007
(V. 15.) Kormányhatározat végrehajtá-
sával lehetõség nyílik a megoldásra. 

– Nagy hangsúlyt kíván fektetni a
társadalmi párbeszédre, az életmód-
váltásra egyfajta zöldebb kormány ki-
alakítását sürgetve. Mi lenne ez kicsit
konkrétabban? Hallhatnánk a gyakor-
lati lépésekrõl, mely elvezet az Ön által
megálmodott célhoz?

– Magunkon kezdjük a zöldítést. A
minisztériumban most fogadtunk el egy
zöldítési programot, amit a háttérintéz-
ményeinknél is be fogunk vezetni. Azt
szeretném, hogy 2010-ig az összes mi-
nisztérium tevékenységében hangsú-
lyosan legyen jelen a környezetvéde-
lem. De nem állnék itt meg. A mostani
kormányzati ciklus egyik legnagyobb
feladata az adórendszer zöldítése,
amelynek lényege, hogy az adórend-
szeren belül a terhek növelése helyett
környezetvédelmi szempontú átcsopor-
tosítás, súlypontáthelyezés történjen.
Azt szeretnénk, hogy az állam az adó-
rendszeren keresztül is azt üzenné,
hogy megéri minél környezettudato-
sabban termelni.

– Milyen lehetõségei vannak minisz-
terként a környezettudatos beruházá-
sok népszerûsítésére?

– A Környezet és Energia Operatív
Programban (KEOP) például csak kör-
nyezettudatos, megújuló energiaforrá-
sokat hasznosító beruházásokat támo-
gatunk. Ezeket a pályázatokat én ma-
gam is népszerûsítem sajtótájékoztató-
kon, interjúkban. Többször vettem részt
környezettudatos vállalatok szakmai
rendezvényein, találkoztam vezetõik-
kel. Az ilyen meghívásoknak mindig
igyekszem eleget tenni.

– Nagyon gyorsan felkarolta a Rába
ügyét, mostanra azonban mintha ez
az ügy kissé leült volna.  Minek köszön-
hetõ ez, és várható-e, hogy minden eh-
hez hasonló problémába ilyen vehe-
menciával veti bele magát? Mi történik
most a Rábán?

– Az ügy nem leült, hanem megoldó-
dott. A Rába-ügy az ország utóbbi évtize-
deinek legnagyobb nemzetközi sikertör-
ténete. A szakemberekkel közösen létre-

hozott Rába akcióprogram célja volt az
osztrák elõírások szigorítása, magasabb
fokozatú víztisztítás, valamint a Fürsten-
feldi erõmû 2009-es bezárása. Az osztrák
fél minden vállalását betartja a program
aláírása óta. Az egyik érintett cég máris
csökkentette a szennyezõanyag kibocsá-
tását, ezért a folyamatos habzás már
megszûnt. 2009-ig, de legkésõbb 2010-ig
teljesen és végleg megszûnik a folyó
habzása. A Rába teljes rehabilitációjára
közös osztrák-magyar program indult.

– Van-e személyes kötõdése hazánk
erdeihez?

– Gyöngyösön születtem, az erdõ kö-
zelsége ezért természetes számomra, ta-
lán ennek is köszönhetõ, hogy gyereke-
immel sokat járunk kirándulni. Fontos-
nak tartom, hogy õk is megszeressék a
természetet.

– Milyeneknek látja a magyarorszá-
gi erdõket? Mi a véleménye az ezekben
folyó munkákról?

– A természetvédelem a kiemelten a
védett természeti területeken álló er-
dõkre kíván koncentrálni. Persze a má-
sik végletet jelentõ faültetvényeknek is
látom a jelentõségét, hiszen a termé-
szetszerû erdõk védelmében ezeken az
ültetvényeken célszerû a mennyiségi
faanyagtermelés, míg a korábban emlí-
tett természetszerû erdõkben a biológi-
ai sokféleség megõrzése mellett az érté-
kes, minõségi fatermesztés lehet a cél.
Ebbe az irányba kívánjuk terelni az er-
dõkben folytatott gazdálkodást.

– Van-e a KvVM-nek forrása a kör-
nyezetvédelmi célokat is magáénak
valló erdészeti munkák segítésére?

– Ma az Európai Uniós források kö-
zött jelentõs összegek állnak rendelke-
zésre a védett természeti területeken

Látni-e a bársonyszékbõl
a magyar erdõt?



folytatott gazdálkodás, illetve a biológi-
ai sokféleség megõrzésének támogatá-
sára. Ezek a támogatások az erdõgaz-
dálkodók részére is hozzáférhetõk. Az
agrár-környezetgazdálkodásban kiosz-
tott környezetvédelmi támogatások épp
úgy a hazai természetmegõrzés céljait
szolgálják, mint a KEOP élõhely-re-
konstrukcióra, erdei iskolákra illetve
élettelen természeti értékek megõrzésé-
re fordítható támogatásai. 

– Ön már volt oktatási miniszter. El-
indult egy erdei iskolai program, amire
ma a költségvetésben nincs elkülönített
forrás, s csak „néhány” megszállott pe-
dagógus, erdész, erdõmérnök, termé-
szetvédõ, zöld gondolkodású civil mun-
kája eredményeként van még élet ben-
ne. Van-e lehetõsége ezt, az igazi kör-
nyezettudatos életre nevelõ programot a
lelkesedésen túl anyagilag is ösztönözni?

– Kiemelt fontosságúnak tartjuk a kör-
nyezettudatosságot erõsítõ programokat,
és igyekszünk bevonni a jövõ nemzedé-
két is. A 2002 óta futó Erdei Iskola Prog-
ramot az oktatási tárcával közösen támo-
gatjuk, és törekszünk a szakmai és pénz-
ügyi támogatás folytonosságára. Jelenleg
76 minõsített erdei iskola van. Így mind
az infrastrukturális háttérhez, mind pedig
a mûködéshez költségvetési támogatá-
sokkal és EU-pályázati lehetõségekkel is
hozzájárulunk. 2008-ban a pedagógusok
továbbképzését a két tárca 3,6 millió fo-
rinttal segíti elõ, míg az iskolahálózat inf-
rastrukturális fejlesztésére 2007-2009 kö-
zött a KEOP pályázati úton összesen
892,5 millió forintot biztosít.

– Az elmúlt idõszakban a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
nem vonta be az erdõ- és földtulajdo-
nosokat és gazdálkodókat az õket és te-
rületüket érintõ döntések, jogszabály-
elõkészítések folyamatába. Tervez-e Mi-
niszter Úr ezen változtatni?

– Nem értek egyet a megállapítással. A
készülõ jogszabályok a KvVM honlapján
folyamatosan elérhetõk, így azok bárki
számára hozzáférhetõk voltak és lesznek
is. A tárca képviselõi soha sem zárkóztak
el, ha bármilyen társadalmi szervezet meg-
beszélést kezdeményezett egy-egy jogsza-
bálytervezet kapcsán. Amennyiben az ed-
dig alkalmazott egyeztetési folyamatot
nem tartják megfelelõnek, felkérem az ille-
tékes minisztériumi részlegeket arra, hogy
egyeztetéseket folytassanak egy, Önök
számára jobban elfogadható, de az állam-
igazgatási munka folytonosságát és a ha-
táridõk betartását nem veszélyeztetõ, új
egyezetési folyamat kialakítására. 

– Jelen pillanatban van ugyan a ter-
mészetvédelmi törvénynek a természet-

védelmi korlátozások miatti kártalaní-
tásokra vonatkozó rendelete /276/2004
(X.8)/. Ez a rendelet azonban minden-
re alkalmas, csak éppen kártalanításra
nem, arról nem is beszélve, hogy nyolc
év késéssel jelent meg. Tervezik-e a föld-
és erdõtulajdonosok tényleges és érdemi
kártalanítását a közeljövõben?

– A természetvédelmi kártalanítások
lehetõségét a természet védelemérõl
szóló törvény és az Önök által is említett
rendelet szabályozza. A rendelet megje-
lenése óta a megfelelõ összegû költség-
vetési keret is rendelkezésre áll a kártala-
nításokhoz. Minden olyan esetben, ami-
kor a törvényi szabályozás szerint kárta-
lanítási kötelezettség keletkezett és ezzel
kapcsolatban jogerõs döntés született, a
kártalanítási összeg ki lett fizetve. 

– Tervezi-e az állami erdõkbõl to-
vábbi védett területekre benyújtani a
KvVM igényét?

– A Kormánnyal együtt mi is szüksé-
gesnek tartjuk a jelenlegi rendszer felül-
vizsgálatát, valamint egy egységes álla-
mi erdõkezelési rendszer kialakítását.
Erre a kormányhatározatra (2082/2007
(V. 15) kidolgozott koncepció képezné
a további lépések alapjait. Amikor ez a
koncepció elkészül, akkor kerülhet sor
a további részletkérdések, így az Önök
által feltett kérdések tisztázására. Ennek
határideje 2007. december 31. Ez a dön-
tés alapvetõen a nemzeti parkok terüle-
tén lévõ erdõk kezelését érintené, illet-
ve azt, hogy milyen formában biztosít-
ható a leghatékonyabban az erdõkeze-
lés a védett területeken.

– A nemzeti parki törvény létrehozá-
sát támogatja-e, ha igen külön törvény-
ként vagy a természetvédelmi törvény
részeként?

– Még vizsgáljuk, hogy a nemzeti
parkokkal kapcsolatos feladatokat kü-
lön törvényben vagy a természetvédel-
mi törvényben érdemes-e szabályozni.

– A megszorító intézkedések megti-
zedelték mind a zöld hatóságot, mind
az erdészeti hatóságot. Gondolt-e arra,
hogy szorosabb együttmûködés alakul-
jon ki a két hatóság terepi, „tõ melletti”
szakemberei között? 

– A két hatóság között jelenleg is fo-
lyamatos és szoros az együttmûködés.
2008 és 2010 között a minisztérium kö-
zel 450 fõvel szeretné növelni a zöldha-
tóság ellenõrzési területen dolgozók
létszámát. A természetvédelmi õrszol-
gálatnál a létszám 2008-ban 65 fõvel,
2010-ig pedig összesen 145 fõvel bõvül.
Elismerem, hogy több, a cégeknél tett
helyszíni szemlére a terepet ismerõ el-
lenõrökre van szükség. Éppen ezért in-

dította el a tárca 2007. március 1-tõl a
„Zöld Kommandó” elnevezésû akcióso-
rozatát, mely 2007. augusztus 31-ig
összesen 1060 helyszíni ellenõrzést és
241 közúti ellenõrzést hajtott végre.

– Milyen esélyét látja a politikai-gaz-
dasági lobbizók partikuláris érdekeivel
való szembeszállásnak olyan ügyek-
ben, mint például a Nyíregyháza-Sóstó
véderdõ vagy a Zemplénbe tervezett szi-
vattyús erõmûvek ügye?

– A zempléni szivattyús erõmûvel
kapcsolatosan a tárca álláspontja egyér-
telmû: mivel védett természeti területre
esik és egyben NATURA 2000 terület is,
itt a szivattyús erõmû létesítését nem tá-
mogatjuk. Az illetékes felügyelõség tá-
jékoztatása szerint a nyíregyháza-sóstói
erdõben a nyaraló és helikopter leszál-
lópályát építeni szándékozó magánsze-
mély megtámadta a korábbi döntést,
melyben az erdészeti hatóság nem já-
rult hozzá az erdõterület erdõmûvelési
ágból való kivonáshoz. Az erdészeti ha-
tósági eljárásban szakhatóságként vett
részt a felügyelõség.

– Van-e olyan központi üzenete, ame-
lyet szívesen megosztana miniszterként
az erdészek, erdõgazdálkodók rétegével?

– Az erdõk megõrzése során nem
csak a kiemelt fajok és a védett termé-
szeti területek védelmére, hanem a tel-
jes rendszer megõrzésére kell töreked-
ni. Minél természetesebb formában tud-
juk a teljes erdei ökoszisztémát meg-
õrizni, annál több védett, fokozottan
védett faj jelenhet meg erdeinkben. E
feladat teljesítésének alapfeltétele a
szoros együttmûködés a természetvé-
dõk, környezetvédõk és erdészek, er-
dõgazdálkodók között. Ugyanazon er-
dõk megõrzéséért és fenntartható hasz-
nálatának biztosításáért dolgozunk
mindkét oldalon. Meglévõ erdeinket
csak összefogással tudjuk megõrizni. 

Bohus Anita

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «
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A fenntartható fejlõdés, fenntartható
gazdálkodás egyre többek számára vá-
lik ismert fogalommá. 

A fenntartható erdõgazdálkodás fogal-
mát azonban sajnálatosan teljesen rosszul
használják. Azt nevezik fenntartható er-
dõgazdálkodásnak, ami alatt mi évszá-
zadok óta a tartamos erdõgazdálkodást
értjük. Pedig a kettõ nem ugyanaz!

A hagyományos, tartamos erdõgaz-
dálkodás folyamata a faanyag értékesíté-
sére épülõ, ciklikus tevékenység. Tulaj-
donképpen az erdõ fennmaradását szol-
gálja az ismétlõdõ fahasználat mellett.

A fenntartható erdõgazdálkodásnak a
faanyag értékesítésén túl az erdõ által
nyújtott mindenféle javak utáni haszon-
szedésre kellene épülnie. Így például
egy érintetlen õserdõ területén nincs ha-
gyományos erdõgazdálkodás, de a fenn-
tartható erdõgazdálkodásnak „ott” kell
lennie, hiszen az emberiségnek szüksége
van a fennmaradásához nagy, érintetlen
erdõkre, szüksége van az érintetlen erdõ,
nyújtotta javakra is. Tehát a fenntartható
erdõgazdálkodásnak – a tartamos erdõ-
gazdálkodástól eltérõen – nemcsak a fa-
szükségletek tartamos kielégítésére kell
irányulnia az erdõ fennmaradása mellett,
hanem mindenféle emberi szükségletek
tartamos kielégítésére, az emberiség élet-
feltételeinek a fenntartására.

Az Erdõgondozási Tanács (Forest
Stewardship Council) nemzetközi szer-
vezet által fenntartható erdõgazdálko-
dásúnak minõsített, valójában tartamos
erdõgazdálkodással mûvelt erdõkbõl
kikerülõ termékeket ellátják az FSC
védjeggyel, ami nem más, mint a jóléti
társadalomban élõ vásárlók egyre fejlet-
tebb környezettudatosságára számító,
de mégiscsak a faanyag értékesítésére
irányuló marketingfogás.

A fenntartható erdõgazdálkodásban,
annak tudatos szabályozásában feltétle-
nül szükség van a társadalom és a gaz-
daság szereplõire azért, hogy az erdõ
nyújtotta „megfoghatatlan” szolgáltatá-
sok is elismerésre, és – nagyon fontos –,
megfizetésre kerüljenek. 

Olyan új szabályozókra van szükség,
amelyekkel a társadalom az erdõk éle-
téért is, és nem csak a haláláért, a fa-
anyagáért fizet. 

A szabályozás ilyen formájú kiter-
jesztésére az egyik hatékony eszköz le-
hetne a CO2 kvótakereskedelem.

Lényeges eltérés az erdõk szén-
egyenlegének számítása és az erdõk vi-
talitására utaló szénnyelõ képességé-

nek mutatója között az, hogy az elsõ az
erdõt mint szénraktárt, a második mint
széncsapdát tekinti. 

A széncsapdázó képesség honorálá-
sa nem lenne több, sem kevesebb, mint
az élõ erdõk gazdasági versenypozíció-
ba juttatása az emberiség fennmaradása
érdekében.

Az erdõ egészségi állapota, folyónö-
vedéke és széncsapdázó képessége kö-
zött szoros kapcsolat van 

Hazánkban, a jelenleg csak az erdé-
szeti üzemterv folyónövedékre vonat-
kozó adataiból kiszámolt évenkénti
CO2-megkötés, (amely lényegesen ke-
vesebb a valós megkötött mennyiség-
nél) 100 milliárd forint nagyságrendû,
az erdészeti ágazatnak kiosztható kvó-
tamennyiséget tenne lehetõvé.

A klímakereskedelmi törvények élõ
erdõkre vonatkozó kiterjesztésének hatá-
sára a tartamos erdõgazdálkodás hazánk-
ban fokozatosan fenntartható erdõgaz-
dálkodássá alakulhatna át úgy, hogy költ-
ségeit nem az állam, hanem elõször a
nagy üvegházhatású gázt kibocsátó válla-
latok, késõbb az egész társadalom állnák. 

Az állam a CO2-kvóta erdészeti ága-
zatra esõ részének, az ágazaton belüli
szabályozott elosztásával – a piac tör-
vényszerûségeit kihasználva – juttathat-
ná érvényre „Fenntartható Erdõgazdál-
kodási Stratégia” néven hosszú távú er-
dészeti, természet és környezetvédelmi
politikáját.

Az õserdõk szénegyenlege és a
fenntartható erdõgazdálkodói

szabályozás
Az õserdõt szénraktárként vizsgálva
megállapítható, hogy szénkészlete nagy-
jából állandó. Az õserdõben, megfelelõ
idõintervallumban ugyanannyi faanyag
pusztul el, mint amennyi képzõdik, tehát
ebben az idõszakban a szénkészletét is
állandónak lehet mondani.

Más kérdés azonban azt vizsgálni,
hogy a légkörbõl megkötött szén hány
százaléka kerül vissza a légkörbe, raktá-
rozódik a talajban, vagy jut el az óceánok-
ba. Gyanítható, hogy a világon nincs két
olyan egyforma erdõ, ahol ezek az ará-
nyok megegyeznének egymással. Számí-
tásuk mindenesetre elég bonyolult lenne
ahhoz, hogy egy globális gazdasági mo-
dellben mûködõképesek lehessenek.

Nagyon fontos általánosság a Föld
érintetlen erdõségeirõl az, hogy létezé-
sük nélkül az emberiség sem létezhet-
ne. Fogyásukkal a mi fennmaradási esé-

lyeink is folyamatosan sorvadnak. Már-
pedig a Föld népességének növekedé-
sével a faanyag iránti kereslet és a pro-
fit utáni sóvárgás együttesen az erdõte-
rületek vészes csökkenését okozza. A
jelenlegi fenntarthatatlan globális erdõ-
használati gyakorlatban ez megállítha-
tatlan folyamatnak tûnik.

A közeljövõ sürgõsen megválaszo-
landó Nobel-békedíjas kérdései „ho-
gyan valósítható meg a globális lépték-
ben a fenntartható erdõgazdálkodás?”
„Milyen szabályozó mechanizmussal le-
het versenyhelyzetbe hozni az erdõt, az
érintetlen õserdõt is beleértve, úgy
hogy fennmaradási esélye, egészségi ál-
lapota egyaránt javuljon?”

Ami biztosnak tûnik, hogy nem itthon
találták meg erre a választ. A mai hazai
tendenciák nem a fenntarthatóság irá-
nyába mutatnak, noha nagy magabiztos-
sággal hirdetik azt. Az erdõtörvény meg-
reformálása és a magántulajdonú erdõk-
ben az osztatlan közös tulajdon eltörlése
egyetlen célt szolgál: a fatüzelésû villa-
mos erõmûvek folyamatos tüzelõanyag-
gal való ellátását, az erdõk csúcsra-járatá-
sát. Mindez annak a logikai paradoxon-
nak köszönhetõ, hogy a szén-neutrális
erdõgazdálkodás hasznából nem ágaza-
tunk, hanem a szennyezõk profitálnak.

Emberöltõkre lesz szükség a most
okozott károk kiköszörülésére.

Buzás Zoltán 
erdõmérnök, agroökológus

NATURA 2000 
A bajor erdészeti miniszter óva int egy,
a fahasználatokra vonatkozó engedé-
lyezési eljárás bevezetésérõl NATURA
2000 területeken, melyet a német ter-
mészetvédelmi törvény ezirányú módo-
sítása jelentene. 

Hangsúlyozza, hogy a bajorországi
fakitermelések szakszerû erdõgazdál-
kodás keretében történnek, melyek
idõpontja és mennyisége a termõhely
és az erdõállomány alapján kerül meg-
határozásra. Ezek garanciáit az erdõtör-
vény tartalmazza.

Egy esetleges, a mintegy 70 000 er-
dészeti üzemet érintõ engedélyezési el-
járás egyben olyan többletbürokráciát
okozna, melynek végrehajtása és finan-
szírozása sem lenne megoldható.  

(agrarheute.com) 
Ref.: Kovácsevics Pál

A fenntartható erdõgazdálkodás
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Magyarországon az elmúlt több mint
száz évben – a nagy „kataklizmák”
idejét leszámítva – tartamos erdõgaz-
dálkodás folyt és folyik. Szûk ha-
zánkban ma már ezt az erdõgazdál-
kodási módot – azt gondolom – azo-
nosíthatjuk a fenntartható erdõgaz-
dálkodással, mert itt biztosított az
erdõk megújulása, az erdõterület nö-
vekszik, mint ahogy gyarapszik az
erdõk élõfakészlete is. Az elmúlt év-
tizedekben – a természeteshez egyre
közelibb erdõállapotot eredménye-
zõ gazdálkodási módszerek
következtében – a hazai erdõk öko-
lógiai értéke is nõ, egyre magasabb
színvonalon képesek kiszolgálni az
irányukban megfogalmazott sokirá-
nyú, egyéb igényeket.

Az erdõ, illetve tulajdonosa és/vagy
kezelõje gazdasági értelemben ma mû-
ködõképes – éppen az elmúlt néhány
év hazai fapiaci keresletének növeke-
dése miatt. 

A hazai fapiac meghatározó, új ténye-
zõi immár ötödik éve a biomassza (je-
lenleg elsõsorban fa) tüzelésre átállított
villamos erõmûvek, amelyek a hazai
éves fakitermelés 13-15%-át fogyasztják
el. Új – vagy csak a közelmúltban felis-
mert – tényezõ a fosszilis energiahordo-
zók drámai drágulása. Ezek együttes ha-

tására egyrészt piaci értelemben felérté-
kelõdtek az ún. sarangolt választékok (a
hazai fakitermelés több mint 70%-a!), va-
lamint csökkent ebben a választékcso-
portban a – korábban megalázóan ala-
csony árfekvésû – export mennyisége. 

Eközben a fakitermelés teljes volu-
mene érdemben nem változott!

Arról természetesen lehet és kell is
szót ejteni, hogy az átalakított villamos
erõmûvek milyen energetikai hatásfok-
kal használják fel a fát. (Rosszal.) Elévül-
hetetlen érdemük azonban, hogy való-
ban elkezdték a megújuló energiaforrá-
sok hasznosítását, és a keresletük révén
felfelé mozduló faárak jövedelmezõvé,
jövedelmezõbbé, azaz közgazdasági ér-
telemben is (!)  fenntarthatóvá tették a
magyarországi erdõgazdálkodást! 

Közgazdasági értelemben is vett
fenntarthatóság nélkül gazdálkodni, lé-
tezni a piacgazdaságban nem lehet,
sem az erdõben, sem más területen.
Különösen igaz ez napjainkban, amikor
az erdõfenntartás nemzeti és uniós tá-
mogatása részben megszûnik és rend-
kívül bizonytalan. Nem nehéz belátni,
hogy az erdõ hosszú távú érdeke nem
az aktuális politika támogatásaitól való
kényszerû függõség, hanem az, hogy
önállóan, a belõle származó, a piacon
megszerzett jövedelembõl biztonsággal
fenntarthassa magát! 

Szimpatikus utópia lehet, hogy CO2-
kvótát szerzünk az erdészeti ágazatnak
globális szinten, és csak az erdõk terüle-
tének növelésével, az õserdõk jelen álla-
potának megtartásával, valamint az em-
ber által már használt erdõk valamiféle,
az õserdõállapot irányába való visszaala-
kításával pénzt, jövedelmet csoportosít-
hatunk át az erdõtulajdonosok felé. 

A társadalom hosszú távú érdekei
nem kötõdnek ahhoz, hogy lemondjon
az erdõkben termett faanyag hasznosí-
tásáról – éppen fa „CO2-semleges” volta
és szénraktár-funkciója miatt is. Nem
értek egyet a szerzõ azon álláspontjá-
val, miszerint aki az erdõk faanyagáért
fizet, az erdõk haláláért fizet. A faanyag
„ára” hazai gazdálkodásunkban egyes
fák faanyagának értéke, nem pedig az
erdõ „halála”, hisz ebbõl az „árból” tud-
juk biztosítani az erdõk megújulását. 

Mindezek következtében van valós
és – azt gondolom – a magyar társada-
lom felelõs tagjai, képviselõi által is el-
fogadott alapja az erdõk egyik termé-
ke, a faanyag racionális hasznosításá-
nak. Ezt úgy téve, hogy az érvényes
törvényeket szigorúan betartjuk, a jövõ
nemzedékek számára nem hagyunk
rosszabb erdõket, mint amilyet mi örö-
költünk! 

Mizik András
erdõmérnök 

Földhöz /erdõhöz/ ragadt gondolatok 
(Buzás Zoltán: A fenntartható erdõgazdálkodás c. írásához)

A Madártani Intézet évkönyveiben, az
Aquila 1919. és 1922. évfolyamában
bukkantam rá Bedõ Albert és Vadas Je-
nõ nekrológjára, amelyekben az erdész
körökben alig ismert madártani tevé-
kenységükre is emlékeznek.

Bedõ Albertról (1839-1918), a ma-
gyar erdészet kiemelkedõ személyérõl a
szakmai tevékenységének méltatása mel-
lett az alábbiakat írják: „A m. k. Madárta-
ni Intézet az elhunytban egyik legrégebbi
tiszteletbeli tagját, törekvéseinek mély
belátásu, jóakaró és hathatós támogató-
ját gyászolja. Ott állott az intézet bölcsõ-
jénél s õ volt az, aki Herman Ottó kezde-
ményezésére és kérelmére a magyar ma-
dártan szolgálatába állitotta a magyar
államerdészeti tisztikart, amely azután
két évtizeden keresztül sok lelkesedéssel és
teljes eredménnyel figyelte meg a madár-

vonulást Magyarországon. A magyar ál-
lamerdészeti tisztikarnak ez a mûködése
jelentékenyen hozzájárult a m. k. Madár-
tani Intézet sikereihez és világszerte elis-
mert kiváló pozicziójának eléréséhez.”

A Királyhalmi Erdõõri Szakiskolának
1888-ban írt levelében kéri az iskolát, fi-
gyeljék a pusztai talpastyúk hazánkban
való megtelepedését, amely több helyen
mutatkozott. Kéri, hogy a vadászterüle-
teken kímélni, ápolni kell. A talpastyúk
(Syrrhaptes paradoxus) a XIX. század
végén kisebb-nagyobb tömegekben je-
lent meg hazánkban. A legnagyobb tö-
megben éppen 1888-ban figyelték meg.

A 150 éve született Vadas Jenõ (1857-
1922), a magyar erdészet másik kiemelke-
dõ személyisége, akit szintén érdekelt a
madártan. Róla az alábbiakat írják: „ a sel-
mecbányai erdészeti akadémia rendes ta-

nára és több ízben rektora s a központi er-
dészeti kisérleti állomás vezetõje, ki egyike
volt azon kiválasztott keveseknek, kik a
Magyar Ornithologiai Központ 1893-ban
történt életrekeltésénél annak bölcsõje
mellett állhattak”. Vadas Jenõ elsõsorban
a magyar erdészet és erdészeti kísérletügy
területén alkotott maradandót, „ de kegye-
letes jogot formál hozzá a madártani in-
tézet is, mert az erdészet és ikertestvére a
vadászat mellett mindig készséggel szol-
gálta a madártan érdekeit is”. „Már akkor
bekapcsolódott az ornithologiába, mikor
1891-ben még mint fõerdész résztvett a II.
nemzetközi ornithologiai kongresszuson.
Mikor az Ornithologiai Központ megala-
kulásakor Herman Ottó megszervezte a
madárvonulás megfigyelését szolgáló há-
lózatot, Vadas Jenõ egyike volt az elsõk-
nek, kik a cél érdekében önként felajánlot-
ták szolgálataikat. 1897-ben levelezõ tag-
ja lett az intézetnek.”

Andrési Pál

Madaras erdészeink
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DR. KONKOLY GYURÓ ÉVA*

Mottó: Valami elpusztíthatatlan,
szelíd nyugalommal néz el a kopaszo-
dó táj fölött, vissza az évezredes múlt-
ba, vagy talán a jövõ évezred elé ...

Bölcs aggastyán, nem siet élni, nem
siet meghalni.

Az Elõ-Ázsiából származó szelíd-
gesztenye ma mindenhol megtalálható
Európában, ahol a szõlõ megél. Plinius
szerint a fajt az 5. században vitték be
Görögországba, és innen terjedt el a
Mediterránban, majd a rómaiak közve-
títésével jutott el a kontinens más vidé-
keire is. E vélekedéssel szemben a kon-
tinens számos vidékén, közöttük ha-
zánkban is õshonosnak tartják. Kiter-
jedt állományait találjuk az enyhe klí-
májú területeken, Nagy-Britanniában,
az Alpok déli völgyeiben és elõterei-
ben, a Francia-középhegységben, Kor-
zikán, Madeirán, illetve hazánk déli és
nyugati hegységi-dombsági területein
is. E tájakon nem pusztán erdõalkotó,
tájkarakter-formáló, a táj esztétikai érté-
két növelõ fafaj, de megjelenik a me-
sékben, a mondákban és nem utolsó-
sorban fontos táplálék, speciális édes-
ségek alapanya és gyógynövény is.

A Kaukázustól Portugáliáig elterjedt
szelídgesztenye hazánkban különleges,
ma már ritka elõfordulású fafaj, amely
talán a leggyönyörûbb gyümölcsfánk és
a legfinomabb téli csemegét adja. Még a
20. század elsõ felében is gesztenyeer-
dõkkel borított hegyoldalakról, kiter-
jedt gesztenyeligetekrõl számolnak be a
tájleírások, és számottevõ elterjedtségé-
rõl tanúskodnak a néprajzi leírások, il-
letve a gesztenyéhez kötõdõ népszo-
kások is, mára azonban jelentõsen
megcsappantak az állományok.

„Vas, Sopron, Zala, Baranya me-
gyékben, a Börzsöny hegységben, Szat-
márban, Biharban a parasztok tulajdo-
nában – minden gondozás nélkül – je-
lentékeny szelídgesztenye- (Castanea
sativa) erdõk vagy facsoportok voltak.
A szelídgesztenye eredetileg a tölggyel
és gyertyánnal keverve fordult elõ, de
az ember a két utóbbi fát kiirtotta, a
gesztenyét meghagyta, és szükség ese-

tén pótolta is.” – olvashatjuk a Magyar
Néprajz II. kötetében.

„A gazdák termésüket messze vidék-
re vitték eladni. Szekerükön ott volt a
gesztenyesütõ serpenyõ, s faluról falura
járva sütötték a gesztenyét. A vasi gesz-
tenyések eljártak Stájerországba, Szilé-
ziába, a nagybányai gesztenyét Tokajig,
Déváig, Debrecenig hordták. Kassa
még a 18. sz.-ban is vámot szedett a
gesztenyés szekerektõl. Lippai János
1667-ben különbözõ betegségek ellen
ajánlja a gesztenyét. Több mint száz év-
vel késõbb K. Mátyus István úgy nyilat-
kozik róla, hogy borkorcsolya, de akik
sokáig gesztenyével élnek, megtetve-
sednek tõle. A nyelvünkben bajor-oszt-
rák eredetû szó (szláv, olasz és latin
származtatása nem fogadható el), s át-
vétele 1200 táján történhetett. Kérdéses
azonban, hogy mi volt a magyar neve a
13. századig, amelyet már korábban is
kellett ismernie a magyarságnak. A ro-
mán ghistinã a magyar nyelvbõl került
át a románba, s magyar eredetûek azok
az eszközök is, amelyeket a románok
szüret alkalmával használnak” – írja a
Magyar Néprajzi Lexikon.

Számos tájleírásban is találkozunk a
gesztenyével. Az egyik legszebb, a táj
hangulatát is érzékeltetõ sorok Illyés
Gyula a Magyarokhoz c. kötetében ol-
vashatók. „A falu, ahova készülök, õsi
magyar település, helyét a Mecsek lejtõ-
jén, a szelídgesztenye borította hegyek
közt tán még maga Botond szabta meg,
aki a monda szerint az erre húzódó fog-
lalók vezére volt. … Viszem a csomagot
a patak partján, a cseresznyefák között,
melyek ágai a gazdag terméssel úgy
csüngtek lefelé, akár a szomorúfûzé. A
hegyekbõl leárad tompítón és kábítón a
virágzó szelídgesztenye-erdõk sûrû illa-
ta; édes ez az illat, édeskés és néha
émelyítõ, mint a meztelen meleg testé. 

A falu felett jobbról is, balról is õsi
szelídgesztenye-erdõk terülnek, évszá-
zados gyönyörû fák, koronájuk maga-
san az égbe nyúlik, vastag szélsõ ágaik
barátságosan a földre könyökölnek.
Mindegyik fa egy-egy külön birodalom,
szakadatlan méhzsongással, rigófüttyel
és elvillanó mókusokkal. A fák úgy áll-
nak, mint századok elõtt álltak (a szelíd-
gesztenye igen lassan nõ, ötvenéves

korában hoz valamirevaló gyümölcsöt),
semmi ápolás nem kell nekik, évente
mégis jelentékeny summát hullajtanak
gazdáik ölébe. Valóságos paradicsom
ez, Magyarország legszebb tája, leg-
alábbis abból, amit eddig én ismerek.” 

Jóllehet a gesztenye sokféle haszná-
ról ismert, sohasem mûvelték intenzív
formában, sem Európa más országai-
ban, sem hazánkban. Ismerjük elõfor-
dulását a hegyvidékeken, a kolostor-
kertekben, pl. St. Gallenban és Lippai
Posonyi kertjében is. A 17. sz.-ban Lip-
pai János pontos utasítást adott a gesz-
tenye ültetésérõl. A kolozsvári Hetilap
1853-ban a nagybányai gesztenye egy
korábban és egy késõbb érõ fajáról tu-
dott. 

Csapody a gesztenyét 1959 évi cikké-
ben a lombardiai azúrkék égbolt verõfé-
nyes követeként említi. Írásából tudható,
hogy a Sopron környéki szelídgeszte-
nyésekrõl a legelsõ feljegyzést Sopron
város 1540. évi községi jegyzõköny-
vében találjuk. Ismerteti továbbá Sárközi
András soproni mérnöknek 1787-bõl
származó, s egyben Sopron erdõségeirõl
készített legkorábbi térképét, amelyen a
szerzõ gesztenyésként tüntette fel az Al-
só- és Felsõ-Lövéreket, a Spangenwald
északi és délnyugati oldalát; a mai
Károlymagaslat oldalában a síugrósánc
területén két elkerített foltot „Kasten
Baumgarten” néven; Bánfalván a Ház-
hegy-oldalt és az egykori pálos-, utóbb
karmelita-kolostor feletti dombokat; a
Várhely Tolvajárok felé esõ oldalát; Ág-
falva határát; végül Lépesfalva (Loipers-
bach) Ligeterdõ (Au-wald) nevû erdõré-
szének szegélyeit. 

A gesztenye tehát mint erdõ és mint
gyümölcsös is megjelenik a térképe-
ken. Fõzõ 1938 évi leírása is erre utal.
Sopron környékén az Alsó- és Felsõ-
Lövérek gesztenyései között nem pusz-
tán gesztenyeerdõkrõl és az erdõség-
ben szétszórtan elõforduló gesztenye-
fákról számol be, de gyümölcsösként
ültetettekrõl is. Sopronbánfalván 14 kat.
hold gesztenyésrõl, majd az erdei ma-
lomtól Ágfalva község felé vonuló terü-
leten 34 kat. hold gyümölcsös geszte-
nyésrõl tud, amelyeket a valaha kiter-
jedt õsgesztenyések akkori tanúiként
említ. 

Az év fája

A szelídgesztenye táji, kultúrtörténeti
és kertészeti vonatkozásai

* NYME Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
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Táj- és természetvédelmi jelentõség
„A szelídgesztenye a legszebb díszfánk,
amely tájesztétikai szempontból is több
figyelmet és védelmet érdemelne. Tel-
jes virágzásában olyan, mint egy drága,
finommûvû, harmonikus pasztellszí-
nekben pompázó, antik virágszõnyeg,
amelynek színeit mûvészi kezek válo-
gatták össze. Fenséges szép virágcso-
kor az egész fa és a virágokat ellepõ
méhek zümmögése a legmélyebb áhíta-
tot kelti a természet templomában. Ez a
virágzás hónapokig tartó tavaszi ünnep:
virágnász és lakomaasztal a méheknek”
írja Fõzõ 1938-ban.

A terebélyes idõs gesztenyefák, a ter-
mészetes erdõk kiritkult maradványai, a
ligetek, illetve az extenzív gyepes gesz-
tenyéskertek és dél-Európában a tera-
szos ültetvények is különleges tájképi
értékük és a hagyományos gazdálkodási
módokat õrzõ élõhelyekként kerültek a
természet- és tájvédelem hatósugarába. 

A német szövetségi természetvédel-
mi törvényben az egyediség, a ritkaság
és a ligetek vagy faegyedek különleges
szépsége okán természeti emlékként
védetté nyilváníthatóként tartják szá-
mon a szelídgesztenyéket. Olaszország-
ban a „Foreste Casentinesi” Nemzeti
Parkban teljesen tiszta gesztenyeállo-
mányok fordulnak elõ. Franciaország-
ban a „Cevennes” Nemzeti Parkban és a
Massif Central déli nyúlványain, a Mont
D’Ardeche Naturparkban teraszos gesz-
tenyeültetvényeket találunk. 

A hazai természetvédelem különös
becsben tartott, emberi hatásra létrejött
élõhelyei a fás legelõk és a gesztenyeli-
getek. Az ÁNÉR besorolás felhagyott
gesztenyeligeteket említ, mert a tradici-
onális gazdálkodási módok hanyatlása,
az állományok kiöregedése, de legin-
kább az elmúlt évtizedekben fokozot-
tan jelentkezõ gombakárosítók miatt a
hajdani gesztenyeligetek jelentõs há-
nyadát ma már nem mûvelik. Tájképi
értékük jelentõs, és a gyepekben érté-
kes fajok élnek. Különösen szépek a
szõlõhegyek változatos térségeibe be-
ékelõdõ ligetek. 

Füzesi Krisztina és Gyarmati Zsolt
Szõlõhegyi barangolások címmel a Ter-
mészet Világában megjelent írásában a
mozaikos tájszerkezetû, páratlanul vál-
tozatos kultúrtörténeti és természeti ér-
tékeket hordozó területként említik a
Kovácsi hegycsoportot, amely a Keszt-
helyi-hegység külön álló, vulkáni tevé-
kenység révén létrejött része.  „A le-
pusztulás, suvadás eredménye a hegy-
ség különleges természeti képzõdmé-
nye, a nyugati,  délnyugati oldalon ki-

alakult, peremrõl lehasadt, megrepede-
zett bazaltoszlopokból álló, ún. ’bazalt-
utca’, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park fokozottan védett területe. Kelet-
kezését a szél hatásának tulajdonítják,
mely a bazalttakaró széle alól kifújta a
homokot, így a hatalmas tömbök a füg-
gõleges repedések mentén kibillentek”.
A szõlõhegyek változatos felszínborítá-
sú zónájában „az extenzíven mûvelt te-
rületek közötti szórványgyümölcsösök
alatti kaszálók, a gesztenyeligetek, a
hegyoldalon csörgedezõ patakot kísérõ
cserjés, fás ligetek, az erdõszegély kö-
zelében mezsgyékkel határolt parcellák
közötti kaszálórétek számos ritka nö-
vény- és állatfaj éltetõi”. 

Elõfordul a gesztenye a Tokaji Nagy
Kopasz hegyen is, ahol a természeti érté-
kek nagy része a déli száraz, meleg olda-
lon koncentrálódik. Növényzetében
molyhos-tölgyes bokorerdõk, virággaz-
dag gyepekkel váltakoznak, a hegylábi
részeken pedig a löszre jellemzõ törpe-
mandulások ékelõdnek be a szõlõtera-
szok közé. Növényritkaságai közül né-
hány – mint például egyesek az itt élõ ti-
zenkét orchidea fajból – mára a filoxéra
pusztítása után parlagon hagyott szõlõ-
parcellákon is megtelepedett. A hegy
északi oldalán hárs-kõris és gyertyános-
tölgyes erdõk vannak, szelídgesztenye-
folttal és kaszálórétekkel tarkítva. 

A Zengõvárkony határában elterülõ,
védett õsgesztenyés, Magyarország leg-
nagyobb, 12 ha kiterjedésû szelídgesz-
tenye-erdõje 300-400 éves fákat is õriz.
Felsõtótfalu környékén is találunk gesz-
tenye-famatuzsálemeket. Különösen ér-
tékes az 500 éves, 22 m magas és 8 m
kerületû védett példány. Méltán híres a

babócsai szelídgesztenye is, amelynek
mellmagassági kerülete: 594 cm, ma-
gassága: 21 méter. A falu határában a
Basa-kertben áll ez a hatalmas matuzsá-
lem, amelyet sajnálatosan megtámadott
a kéregrákot okozó gomba, így hatal-
mas ágai közül évrõl-évre újabbak szá-
radnak el, pusztulása megállíthatatlan.
Értékes egyedi tájértékek és helyi véde-
lem alatt álló faegyedek továbbá a
bocföldei, a surdi, a nagykutasi, a pákai
és a vorhotai gesztenyematuzsálemek. 

A szelídgesztenye fontos élelmi-
szer és különleges csemege és

gyógynövény
Európában a gesztenye az enyhe klímájú
hegyvidékeken fõ élelemforrás volt.
Franciaországban a Cevenne-i gesztenyé-
sek már a 14. századi források szerint is
jelentõs szerepet játszottak a lakosság
élelmezésében. Itt a hegyvidékeken a 17.
századig a kenyeret egyáltalán nem is-
merték, viszont a mezõgazdaságilag
hasznosítható földterület 90%-át geszte-
nyeültetvények tették ki. Hasonlóan je-
lentõs volt a gesztenye, mint táplálék az
olasz és a svájci Alpok melegebb völgye-
iben. A szárított gesztenyét lisztté õrölték
és kenyeret sütöttek belõle, ezért is ne-
vezték a „szegények kenyerének”. Azt
tartották, hogy egy fa termésével egy em-
ber át tud telelni. Ezért a hegyi falvakban
minden lakónak egy gesztenyefa termé-
sét kiutalták élelemtartalékként. A geszte-
nyével a leírások szerint jószágot is hizlal-
tak ott, ahol a gesztenye kiterjedt állomá-
nyokat alkotott. 1340 in Schwyz kanton-
ban 1340-ban, Weggis és Walchwil leírá-
saiban 1378-ból fennmaradt mondákban
találták a gesztenye elsõ írásos említését. 

Korzikán a gesztenyét kenyérfának
nevezték. Itt a 16. századból származik
a rendelet, amely szerint mindenkinek
évente négy fát (gesztenyét, olajfát,
vagy fügét) kellett ültetnie. A sziget
északkeleti magasabb régióiban a gesz-
tenye vált jellemzõvé. Errõl kapta a vi-
dék a Castagniccia nevet.

A szelídgesztenye fogyasztása a Kár-
pát-medencében a neolitikumtól kezd-
ve ismert. A 19. században még jelentõs
népi kereskedelem folyt a nyugati ha-
társzélen és Erdélyben. „A vasi geszte-
nyét Stájerországba vitték eladni, a
nagybányaival Déváig, Tokajig keres-
kedtek, hátikosárban; szekéren Mára-
maros havasi falvaiba, Bukovinába
hordták el. A gesztenyesütõk a legutób-
bi idõkig a budapesti utcák, a vidéki vá-
rosok jellegzetes alakjai voltak. Bara-
nyában átlyuggatott serpenyõ a haszná-
latos sütõedény” írja a gesztenyések

1. ábra: A gesztenyefa ábrázolása Plinius
Historia naturalis c. mûvében



394 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 12. szám (2007. december)

néprajzi vizsgálatában Dömötör 1961-
ben. Mindazonáltal Magyarországon a
gesztenye kiegészítõ élelem, desszert-
ként fogyasztott csemege ma is és az
volt a történelem során is. A hazai édes-
séget, a gesztenyepürét a német inter-
netes lexikon magyar specialitásként
említi. 

Nagybányán a szelídgesztenye volt
az a nemes gyümölcs, amellyel a város
tanácsa az erdélyi fejedelmeknek és
magasabb beosztású fõuraknak igyeke-
zett kedveskedni. A feljegyzések szerint
a város ebbõl a ritka gyümölcsbõl aján-
dékozott 1642-ben I. Rákóczi György
erdélyi fejedelemnek is. Mátyás király
kedvenc étele a gesztenyével töltött
kappan volt. A palotában a gesztenye
kedvelt csemegének számított, sütve és
mézzel ízesítve fogyasztották. 

A gesztenyét leggyakrabban lyukas al-
jú, nyeles serpenyõben sütötték. Leírások
szerint azonban a gesztenye mártások,
köretek, desszertek kedvelt alapanyaga-
ként is szolgált. Egy XVI. századból szár-
mazó francia recept szerint húspótló böj-
tös napokon is elõszeretettel használták
tojás és sajt hozzáadásával vagdalt készí-
téséhez. Egyes vidékeken a gesztenyét,
mint a szilvát, megaszalták, s mikor enni
akarták, vizet forraltak, és a gõz fölé he-
lyezett hálóra rakták, ahol megereszke-
dett, s olyan lett, mintha frissen szedték
volna. Máshol burgonyaként fõve ették,
de megdarálva, a kemencében jól kiszá-
rítva lisztet is készítettek belõle. A geszte-
nyelisztet vízben, tejben megfõzve fo-
gyasztották. Nagybányán – ahol koráb-
ban és késõbben érõ fajtáiról tudunk –
zöld burkával hordóba taposva júniusig
eltartották. Vas megyében a gesztenye-
lisztbõl kását készítenek. 

A gesztenyét azonban nem pusztán a
terméséért tartjuk nagy becsben. Leve-
leibõl csersavakban gazdag, összehúzó
hatású tea fõzhetõ, köhögés és asztma
ellen hatásos. A gyógyászatban a reuma
ellen is alkalmazták.  Emellett egyéb
felhasználása is ismert, levele alomnak
kitûnõ, s toll helyett még századunk
elején is párnába tették.

Gesztenye a mondákban, 
a mesékben és a népszokásokban
A görögök Zeusz makkjaként is neve-
zik. A rómaiak azt tartották, hogy az
emberi megtelepülés számára azok az
optimális területek, ahol a gesztenye
megél. Plinius így ír a gesztenyérõl: „A
gesztenyét dióként is szoktuk emleget-
ni, pedig a makkok között sokkal meg-
felelõbb helyen lenne. A gesztenyét jól
felszerelt bástyafal, tüskés héj védelme-

zi. Ez a makkokat csak részben takarja.
Mily nagyszerû dolog az, amelyet a ter-
mészet ekkora gonddal rejtett el. Néme-
lyik burokban egyszerre hármat is. …
Pörkölve szívesebben fogyasztják, akár
õrölve, akár másképp. A nõk számára
egyféle kenyérpótlék böjtölés idején”. 

Az egész Európában ismert szólás-
mondás: „Mással kapartatja ki a geszte-
nyét” eredetét La Fontaine: A majom és
a macska címû meséjében találjuk. „A
furfangos majom, Bertrand, rábeszéli
gazdája macskáját, Ratont, kaparjon ki a
tûzbõl néhány szem gesztenyét. Raton
enged a kérésnek, és három szem gesz-
tenyét kiszed, melyek azonban
Bertrand hasába kerülnek. Jön a szolga,
és mindkettõjüknek odább kell állnia.
Szegény macskának, aki megdolgozott
a gesztenyéért – üres hassal”. 

A monda szerint Magyarországon a
szelídgesztenye Mátyás király idejében,
a XV. században vált ismertté. Beatrix
királyné hozta magával Itáliából. A nép-
hagyomány szerint Károly Róbert király
öt szelídgesztenye-erdõt telepített
Nagymarosra. Erdélyben Nagybánya és
környékén Misztótfalu és Felsõtótfalu
(Giródtótfalu) között 450 ha-on terem
ez a ritka gyümölcs. Kiss Jenõ költõ a
fák eredetérõl gondolkozik „Geszte-
nyésben” címû versében.

„Kíváncsi volnék: e hegyalji tájra 
hogyan került dús, büszke messzi fája! 
Hõ napnevelte, barna bõrû édes
termése hogy szokott e táj egéhez? 
Ültették? 
Vagy talán nyûtt iszákja alján
egy bányász hozta, vándor, régi talján, 
s a földbe vájt szem – otthonát idézve 
– kitört a napra, ágat tárt az égre?” 

Tény, hogy a gesztenye nyomai már
a kisbányai kövületek között is megta-
lálhatók. A monda szerint azonban csak
a középkorban került ide, a Földközi-
tenger térségébõl. A szelídgesztenye
termesztésérõl az eddigi feltárt elsõ
adatok 1628-ból származnak. 

A néprajzi feljegyzésekbõl tudjuk,
hogy a magántulajdonban lévõ geszte-
nyefák termését mindenszentek után
bárki szabadon gyûjthette. A gesztenye
összegyûjtéséhez és a kupacsból való
kiszabadításához mediterrán típusú
eszközöket, fakalapácsot, facsipeszt
használnak. A falvakban Mindenszen-
tek estéjén hagyományosan megsütöt-
ték a gesztenyét, s ezzel ajándékozták
meg a halottak emlékére harangozó le-
gényeket. Zalában a felfûzött geszte-
nyét verembe rakják s pünkösd dél-
utánján az utcán az idõsek és gyerme-

kek szertartásos komolysággal fo-
gyasztják el.

Az elfeledett népszokások feleleve-
nítéseként és mind több helyen szer-
veznek gesztenyefesztivált, gesztenye-
ünnepet. A Hargita Népe 2005-ben szá-
molt be a homoródkarácsonyfalvi Sze-
lídgesztenye Fesztiválról, ahol a millen-
nium emlékére ültették száz éve a sze-
lídgesztenye-ültetvényt. A Dungó Kul-
turális Egyesület által szervezett rendez-
vényen a gesztenyeültetvény ismerteté-
se, íjászbemutató, vetélkedõk, geszte-
nye- és kürtõskalácssütés várta az ér-
deklõdõket. Este szelídgesztenyebál
zárta a rendezvényt. 

A Teleki Ház honlapja a nagybányai
gesztenyeünneprõl számol be, amely
1993 óta a város napja. A „Ház-sarok” név-
re keresztelt helyszínen egy magyar ne-
mezsátor, valamint egy honfoglalás kori
ruházatba öltözött fiatalember várta a kö-
zönséget, lehetett íjazni, volt élõ népzene
és néptánc, utcaszínház, 2005-ben már
koncertek és bûvészbemutató is, estén-
ként pedig vetítõvásznon lehetett követni
a régi Nagybányát bemutató képsorokat. 

Szelídgesztenye-ünnepet tartanak a
Lövérekben is. 2006. október 15-én a
Sopron melletti Ágfalván várták a vendé-
geket látványos felvonulásra, gesztenye-
ételek bemutatójára. A rendezvényre hí-
vó internetoldalon olvashatjuk: „Szelíd-
gesztenyefa-ágyban olyan az álmod,
mint boroshordóban az óboré. Édesde-
den alszol, s oly szelíden, hogy még az
álmodban reád szálló éjszakai lepkéknek
sem tudsz ártani (még véletlenül sem!), s
oly mélyen, hogy még az ítélet harsonája
sem tudna kiugrasztani az ágyadból. S
mindez azon egyszerû ténybõl fakad,
hogy a szelídgesztenye fájából rendsze-
rint boroshordókat és koporsókat készí-
tenek a mesterek.” Dudás Attila 2001.

„A szelídgesztenye tehát az élet leg-
mélyebb rétegeivel van kapcsolatban és
nem csoda, hogy az akár 1000 évig élõ
fát, bárhol termett, mindenhol kultikus
áhítattal tisztelték Örményországtól ha-
zánkig. Nekünk, soproniaknak különö-
sen kedves a gesztenye és ez a vonzalom
egyrészt a régi gesztenyesütõknek kö-
szönhetõ, akik a Várkerületen állva kí-
nálták portékájukat, másrészt köszönhe-
tõ a várost körülölelõ Lövéreknek.”

Jogsegély szolgálat

Dr. Derzsenyi
Tibor

Telefon: (30) 908 2812
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Íme:
„Jó kezekben az állami erdõk”

(Az állami erdõk Magyarországon
Kiadják az ÁPV Zrt. erdészeti társaságai

Megjelent: 160 ezer példányban • 2007 június)

„Jól teljesítettek a részvénytársaságok”
(Erdészeti Lapok 2007 szeptember

Beszélgetés Koleszár Istvánnal, az ÁVP Zrt.
ügyvezetõ igazgatójával)

„– Mérleget vonva a vagyonkezelõ
tevékenységérõl, hogyan ítéli meg a múlt
évet?

– Rendkívül pozitívan, ahogy az
elõtte lévõ idõszakot is.”

* * *
Az egyik „bizonyítványt” az egyes er-

dészeti részvénytársaságok, a másikat
maga az õket felügyelõ ÁPV Zrt. adta ki.
Jellemzõjük, hogy az összes szervezet
nagyon-nagyon meg van elégedve - ön-
magával.

Nincs is ezzel semmi baj; öröm ol-
vasni, hogy jó kezekben vannak az álla-
mi erdõk. Holmi álszerénységre semmi
szükség!

Ám egy területen mégis túlzott sze-
rénységnek lehetünk tanúi. Az „ered-
mények” felsorolásából kimaradt
ugyanis, hogy mennyi erdei drótkerítést
„sikerült” felépíteni. Nem kis tétel pedig
ez; hozzávetõleges számításom szerint
a kerítések körülérnék a Földgolyót.

Ugyan hol az a „bõségszaru”, amely-
ben a megszorítások évadján korlátla-
nul jut pénz erre? Meg a majdani elbon-
tásukra is, ha nem akarjuk, hogy idõtlen
idõkig ott díszelegjenek.

E nem éppen környezetbarát létesít-
mények túlburjánzásának megvan a jó
oka – tudjuk. Nélkülük nem lehet meg-
védeni az erdõt a túlságosan elszaporo-
dott vadállatok kártételétõl.

De mit szólnak mindehhez a magán-
erdõk gazdái? Eddig bízhattak benne,

hogy ha megreggelizik a vaddisznó-
konda az õ erdejükben, vacsorára már
átmegy az államiba, az ottani makkot
megkóstolni. De ha „kikerítjük” a vadat
a legjobb táplálékot és búvóhelyet
nyújtó állami erdõbõl, a fenntartásuk
terhe a magánerdõkre hárul. És hol lesz
megállása a vadnak, ha a magánerdé-
szek is beszállnak ebbe a kerítésépítési
versenybe? Bár erre aligha lesznek ké-
pesek. Nekik saját zsebbõl kellene épí-
teni, ellentétben az állami erdõk
kezelõivel, akiknek semmi sem drága,
mert a kerítések terheit - közvetve - az
adófizetõk viselik.

És mit szólnak a hivatásos ter-
mészetvédõk? Mit szól például az a ha-
tóság, amelyik ki akarja vágatni egy
méhésszel a méhese mellé ültetett
akácfákat, mondván, az akácfa „tájide-
gen” ottan? A drótkerítés nem tájidegen
az erdõben?

A messzirõl jött idegen a világ leg-
gazdagabb népének vélhet bennün-
ket. Kerítésépítésben világelsõk va-
gyunk!

Kétes dicsõség!
Reményfy László

Csupa öröm olvasni...
...az állami erdõkrõl szóló tudósításokat

Valószínûleg kevéssé ismert erdészkö-
rökben, hogy a nemrég 75. születés-
napja alkalmából magyar örökség díjat
kapott kiváló nyelvész az erdészeti
szaknyelvvel is foglalkozott.

1966-ban, az Erdészeti Egyesület
százéves jubileuma alkalmából az
Egyesület felkérésére elõadást tartott
egyesületünkben az erdészeti szak-
nyelvrõl. Elõadása annyira érdekes és
gondolatébresztõ volt, hogy biztosra
vettem: szövege meg fog jelenni az er-
dészeti szaksajtóban. Tudomásom sze-
rint ez nem történt meg.

Hogy milyen mély benyomást keltõ
és tanulságos volt az elõadás, arra elég
annyit említenem, hogy több mint 40 év
elteltével is emlékszem az elõadás fõbb
gondolataira, pedig hát a téma nem iga-
zán kapcsolódik saját szakmai érdek-
lõdési körömhöz.

Amikor most felvázolom akkor el-
hangzott néhány megállapítását, egyrészt
ösztönözni szeretném az illetékeseket,
hogy közöljék le a kiváló tanulmányt,
másrészt ezúton szeretném köszönteni a
sokunk által tisztelt professzort.

Nyelvész szemmel pillantva az erdé-
szeti szaknyelvre, az elsõ benyomás

nem rossz, állapította meg (körülbelül) a
Tanár úr. Jobb, magyarosabb, mint pél-
dául az orvosi szaknyelv. Már csak azért
is, mert sok népnyelvi, magyar, nem pe-
dig német vagy latin szó került bele. De
azért akadnak kifogásolható szóalkotá-
sok is, mint például a véderdõ szó: nem
derül ki belõle, hogy az erdõ véd, vagy
védendõ erdõrõl van-e szó! A Tanár úr
aligha tudta, hogy Lessenyi professzor
annak idején milyen dörgedelmek közt
emlegette azokat, akik nincsenek tisztá-
ban a véderdõ szó jelentésével; pedig
ilyen egyszerû lett volna a megoldás:
védõerdõnek kellett volna (kellene!) ne-
vezni! Természetesen más, kifogásolha-
tó szakszóról is hallhattunk, meg szeren-
csés szóleleményekrõl is, de annyi év
után már nem emlékszem ezekre (mint-
ha a „böhönc” tetszett volna az elõadók-
nak). Nagyon megmaradt azonban a Ta-
nár úrnak egy igen elgondolkoztató
mély észrevétele, melyet mentegetõzve,
bocsánatkérések közepette adott elõ. Át-
tanulmányozva száz év erdészeti szak-
sajtóját, arra a megállapításra jutott, hogy
körülbelül a negyvenes évek elmúltával
a hazai erdészeti tudományban bizo-
nyos stagnálás állt be.

Mire alapozta ezt a látleletet az erdész
szakmában járatlan nyelvész létére? Arra,
hogy az említett idõszak utáni szaksajtó
nyelvében nem talált változást, fejlõdést;
márpedig ahol nem fejlõdik a szaknyelv,
ott nem fejlõdik a szakma!

Aligha vitatható, hogy látlelete találó
volt. A Rákosi-korszak igazán nem volt a
magyar erdészeti tudomány aranykora, hi-
szen akkoriban az erdészet feladata – leg-
alábbis a politikai vezetõk szemszögébõl
nézve – fõként az elvtársi vadászatok, he-
likopteres vadirtások szervezése, miniszte-
riális erdei kéjlakok berendezése volt.

Elzárva a nyugati erdészeti tudo-
mány idõszerû irányzataitól, s valójá-
ban a szovjet eredményektõl is, tényleg
stagnált a hazai erdészettudomány.
Amint erdészeti vonatkozásban nálunk
is szerepet kapott az informatika, a bio-
metria, az ökológia, a környezetvéde-
lem, új szakkifejezésekkel gazdagodott
az erdészeti szaknyelv, igazolva Grétsy
professzor fenti megállapítását.

Ritkán esik meg, hogy egy kívülálló
olyan találó, hasznos észrevételt tegyen
az erdészszakmát illetõen, mint Grétsy
professzor.

Hajdu Endre

Grétsy László az erdészeti szaknyelvrõl



396 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 12. szám (2007. december)

Ez nemcsak erdõgazda-képzés, hanem
magánerdõ-tulajdonosok képzése. Nem
is magánerdõ-gazdálkodók (erdõbir-
tokossági tagok – 24 órás (!) továbbkép-
zési tanfolyama, ahogy azt mostanában
néhány kezdeményezésben olvashatjuk.
Hanem 63 óra elméleti és 12 óra gyakor-
lati, tehát mindösszesen 75 órás alap-
szintû, tájékoztató és oktató jellegû, ma-
gas szintû képzés, amelyet az Erdõgazda
Agro- Erdészeti Fejlesztõ Kht.     szerve-
zett ebben az esztendõben.

A képzés elsõ menete lezárult a nyá-
ri hónapokban. A kötelezõ vizsga után
167 fõ vehette át az arról szóló hivatalos
bizonyítványt.

Azért mondhatjuk, hogy hivatalos bi-
zonyítványt, mert a képzést az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszíro-
zásával, támogatásával, szigorú elõírá-
sok betartásával lehetett csak megszer-
vezni, lebonyolítani és megtartani. En-
nek egyik fontos elõírása volt és van,
hogy kinevezett szakmai vizsgabizott-
ságok elõtt kellett a résztvevõknek ta-
núbizonyságot adni arról, hogy az
alapvetõ erdészeti szakmai és EU-s is-
mereteket elsajátították. 

Az erdõgazdálkodási képzés máso-
dik, õszi menete jelenleg folyik, továb-
bi 67 fõ részvételével.

Érdemes errõl a képzésrõl több ok-
nál fogva is  szót ejteni. Az egyik ok,
hogy a résztvevõ erdõgazdálkodóknak,
magánerdõ-tulajdonosoknak olyan
mérhetetlen nagy információhiányuk
van, illetve töméntelen mennyiségû
kérdéssel fordulnak az elõadókhoz,
hogy több esetben a hatórás elõadásból
még szünetet sem tudnak tartani a szak-
emberek.  

A másik indok, hogy  huszonévesek
és akár hihetõ, akár nem hetven-nyolc-
van éves (!) erdõtulajdonosok  is lelke-
sen  részt vesznek az elõadásokon. Lát-
hatóan örülnek, hogy  a tanfolyam
megszervezésével rájuk is gondolnak,
hogy készséggel adnak tanácsot ré-
szükre, mert bizony   erdészeti szakmai
ismeretekre szükségük van.

Van harmadik ok is. Mégpedig a prog-
ram célja, amit a jelentkezõk felismertek.
A képzés célja a magánerdõ-gazdálko-
dásban dolgozók, résztvevõk, érintettek,
illetve a magánerdõ-tulajdonosok, vala-
mint a mezõgazdasági területek elsõ
erdõsítését célul kitûzõ mezõgazdasági
gazdálkodók – és akiknek már van erde-
jük azok is – képzése, felkészítése, a
szakszerû erdõgazdálkodásra. Ennek se-

gítségével Magyarország nemzetközi
szerzõdésekben is vállalt erdõsítési tevé-
kenysége szakszerûen valósítható meg.
A képzés során EU ismeretek, közbeszer-
zési ismeretek és erdõgazdálkodási szak-
mai ismeretek kerülnek oktatásra.

Nyilván nem szükséges ezen írás ke-
retében részletes tantárgyi felsorolást, is-
mertetést adni, de azt igen, hogy össze-
sen tizenkét téma szerepel a képzésben.
Legtöbb elõadó még az elõadásának
jegyzetét is átadja a résztvevõknek.

Sorolhatnám még az okokat.
Mégis a legfontosabbat, a szubjektív,

érzelmi okot kell kiemelni. Hálásak az
emberek a törõdésért, az oldott hangu-
latú elõadásokért. Amikor azt mondják,
ez vagy az az elõadó – mondjuk példá-
ul az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje,
vagy más valaki – olyan „jó fej”, mert tü-
relmesen és gyakorlatiasan válaszolt
minden kérdésre, és ugye õ vagy õk
még tartanak elõadást? Hát ezért igazán
érdemes ilyen képzést szervezni.

Remélhetõleg az õszi kurzus is sikeres
lesz. Annál is inkább, mert a résztve-
võknek mindössze csak tízezer forintot(!)
kell fizetni. A részvételi díj az átvett jegy-
zetek és szakkönyvek árát, valamint a
gyakorlati képzés helyszínre utazás költ-
ségét is tartalmazza. Az elnyert támogatás
teszi lehetõvé ezt a megoldást. Ugyanis a
75 órás képzés bekerülési költsége mind-
összesen 100 ezer forint.

Viszont szóvá kell tenni az Erdõgaz-
da Kht. által szervezett, fentiekben is-
mertetett képzéstõl eltérõ, néhány he-
lyen kezdeményezett ún. magán-
erdõgazdálkodók továbbképzési tanfo-
lyamait. Ezekkel kapcsolatban több
kérdés is felmerült. Ugyanis a tovább-
képzés idõtartama 24 óra.

Mindenekelõtt nehezen lehet el-
képzelni, hogy a semmiféle erdészeti
szakmai ismerettel nem rendelkezõ
magánerdõ-tulajdonosokat miben le-
het tovább (!) képezni. Legfeljebb
alapismereteket lehet tájékoztatásként
elõadni.

Kétséges, hogy 24 óra alatt mit lehet
elmondani kilenc témából? Mégpedig
1-6 órás témakénti idõtartamban. Nem
sokat.

Erdõgazdálkodási képzésünk még a
63+12 órás idõtartamnál is nehezen bir-
kózik meg az egyes témákra rendelke-
zésre álló 6-9 órás lehetõséggel.  

Na, de térjünk vissza az erdõgazdál-
kodási képzésre.

Elmondjuk még azt is, hogy nemcsak
a képzésben résztvevõ erdõtulajdonosok
kapnak nagyon sok információt, hanem
az elõadók is sokat tanulhatnak abból,
amit a résztvevõk kérdeznek, mondanak.
Ezekbõl kiderül, hogy az erdõgazdál-
kodás, az erdészeti jogrendszer jelenleg
túlszabályozott. A magánerdõ-tulajdono-
sok nem tartoznak a kedvelt ügyfelek
közé, talán nem is ügyfélbarát módon
kezelik õket. Több helyen a határozatilag
kijelölt, kinevezett erdõgazdálkodók –
tisztelet a kivételnek – visszaélnek ezzel
a megbízással, és nem a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen látják el a feladatu-
kat. (Csak kitermelni akarnak, felújítani
nem, stb.) Nem ismerik a magánerdõ-
gazdálkodási civil szervezeteket (MEGOSz,
OEE stb.), a szakmai újságokat. Szinte fo-
lyamatosan tanácstalanok erdészeti té-
mákban és negatív megítélésben része-
sülnek.

Ideje lesz már az erdõtörvény módo-
sításának és több helyen szemléletvál-
tozásnak.

Szükség van tartalmas erdõgazdál-
kodási képzésre.

Dr. Balázs István

Erdõtulajdonos-képzés

A bajor erdõkben végzett fakitermelés
mértéke – tájékoztatott Josef Miller bajor
erdészeti miniszter – az elmúlt évben
16%-kal, összesen 20,5 millió köbmé-
terre emelkedett.

A „Cluster-Studie Forst und Holz” ál-
tal végzett vizsgálat szerint az emelke-
dés elsõsorban a magánerdõ-tulajdono-
sok megnövekedett fakitermeléseire
vezethetõ vissza. „Ez azt mutatja, hogy
politikánk eredményes”, mondta a mi-
niszter, aki korábban, tekintettel a ma-
gánerdõkben levõ magas fakészletre,

az erdõtulajdonosokat nagyobb fahasz-
nálatra ösztönözte.

A bajor erdészeti, faipari és papíripari
szektor a „Cluster-Studie Forst und Holz”
szerint a cca. 31 milliárd eurós forgalmával
az 5 legerõsebb forgalmú szektorhoz tar-
tozik a tartományban. Egyedül a fafeldol-
gozó ipar 17%-os növekedéssel 3 milliárd
euró forgalmat ért el a tavalyi évben, mely-
lyel Bajorország csaknem 50%-kal az átla-
gos németországi 11,5% felett van.

(agrarheute.com) 
Ref.: Kovácsevics Pál

Több a kitermelt faanyag
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A tanulmány címe kívülállók számá-
ra egy alapvetõ ellentmondást sejtet:
miért kell kísérletezni a szálaló
üzemmóddal egy szálalóerdõben? A
kérdésre a választ a beavatottak tud-
ják:  a szálalóerdõ kifejezés ma már
nem illik rá arra szentgyörgyvölgyi
(Zala megye) erdõtömbre, amely 50
évvel ezelõtt még jól képviselte azt
az erdõalakot, amely egy sajátos er-
dõhasználat következtében alakult
ki, s amely erdõalak napjainkban
már nyomokban is alig lelhetõ fel
ebben az erdõben. Hogy milyen volt
ez az erdõalak, hogyan alakult ki, és
miért szûnt meg, az a hazai erdész-
körökben jól ismert, de mások ré-
szére célszerûnek tartunk néhány
soros tájékoztatást.

A szentgyörgyvölgyi szálalóerdõ haj-
dan arról volt nevezetes, hogy ebben az
erdõtömbben az erõsen fényigényes er-
deifenyõ állományaiban is sikerült a
többkorú, többszintes szálaló szerkezet
kialakítása és fenntartása. Hogyan volt
ez lehetséges?

– Az ún. „kisparaszti” tulajdonú er-
dõkben legeltetés és alomszedés folyt,
így az erdei tûavar-takaró folyamatos
eltávolításával az erdeifenyõ magja ide-
ális csírázási lehetõséghez jutott, ugyan-
akkor a jószág csak a felverõdõ lomb-
csemetéket és a lágy szárú növényeket
legelte,

– a táj erõsen csapadékos, humid jel-
lege miatt az erdeifenyõ az árnyalást lé-
nyegesen jobban elviselte, mint szára-
zabb körülmények között,

– mindezek következtében olyan
elegyetlen erdeifenyõ-állományok ala-
kultak ki, amelyekben a faegyedek
szinte minden korosztálya egymás mel-
lett kis területen – szálanként és csopor-
tosan – a legkülönbözõbb méretekben
megtalálható volt. 

Az 1950-es évektõl a legeltetés és az
alomszedés megszûntével az erdeife-
nyõ felújulási feltételei nagymértékben
romlottak, nem így a lombfafajoké,
amelyek lassan uralkodóvá váltak. A
mai középkorúnál idõsebb faállomá-
nyokban a második koronaszintet már

kizárólag lombfafajok alkotják, a vastag
avartakarón – ráadásul fény hiányában
– az erdeifenyõ nem képes felújulni.

Az erdeifenyves-faállományok fenn-
tartása hosszú távon csak mesterséges,
vagy igen rövid idõtartamú természetes
fokozatos felújító vágásokkal érhetõ el. 

Az erdõgazdálkodásnak és a termé-
szetvédelemnek azonban közös célja,
hogy megpróbálkozzék az ökológiai ér-
telmû folyamatos erdõborítást biztosító,
elegyes, de erdeifenyõ dominanciájú
szálaló szerkezet kialakításával, ame-
lyet természetesen nem az erdõtalajt kí-
méletlenül pusztító legeltetés és alom-
szedés visszaállításával kíván elérni.
Még mielõtt ez a közös szándék a gaz-
dálkodás üzemi szintjén megkezdõdött
volna, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdõmûvelés Tanszéke 1995-ben
elhatározta, hogy 20 éves szünet után
folytatja, illetve újraindítja azt a kísérleti
munkát Szentgyörgyvölgyön, amelyet
még Roth Gyula a XX. század elsõ felé-
ben kezdett el, s amelyet Majer Antal
1975-ig irányított. 

Az elszórtan még fellelhetõ szálaló
szerkezetû erdõfoltokat csak úgy lehet-
ne az utókor számára megõrizni, ha az
erdei avart rendszeresen eltávolítanánk
a talajról, illetve a lombcsemeték szá-
mát jelentõsen ritkítanánk.

Az egyik ilyen kisebb erdõfolt a
Szentgyörgyvölgy 12 A erdõrészletben
található, ahol egy 1 ha-os kísérleti par-
cellán (1. kép) az erdeifenyvesek  szála-

lási lehetõségeinek vizsgálata 1995-ben
kezdõdött meg, jelen kutatás keretében
– a kísérlet folytatásaként - 2006-tól a
szálaló szerkezet kialakítása és az erdei-
fenyõ természetes felújulási feltételei-
nek biztosítása az elsõdleges cél. A
szentgyörgyvölgyi erdõtömböt az Õrsé-
gi Nemzeti Park (megszüntetésével ma
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park része)
szálaló üzemmódra kívánja átalakítani,
ezért a kísérlet kiemelkedõ fontosságú.

A szálaló szerkezet kiindulópontjá-
nak leginkább megfelelõ 1 ha-os par-
cellán 1996-ban megtörtént az elsõ faál-
lomány-szerkezet-felvétel (1.táblázat),
a bontás kijelölése és végrehajtása .

A faállomány a bontás elõtt egy
olyan kétszintes erdõ képét mutatta,
amelynek felsõ szintjét méretes erdeife-
nyõ, míg alsó szintjét csoportosan felve-
rõdött erdeifenyõ, illetve zömében töl-
gyekbõl álló lombos faegyedek uralták.
Az újulat gyakorlatilag hiányzott. A faál-
lomány-szerkezetet összehasonlítottuk
a Prodan-féle ideális szálaló szerkezet-
tel (2. táblázat), az eltérés jelentõs.

A fahasználat során elsõsorban a fel-
sõ szint közepes erélyû megbontására,
és az alsó szintben lévõ lombfafajok
visszaszorítására törekedtünk, emellett
eltávolíttattuk a beteg, száradó faegye-
deket is. 

A bontástól a szerkezetjavításon túl
az erdeifenyõ tömeges felújulására szá-
mítottunk, amely azonban nem követ-
kezett be.

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF*, CSEPREGI IMRE*, HORVÁTH TAMÁS*

* NYME Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

Szálalási kísérlet a szentgyörgyvölgyi
szálalóerdõben

(ERFARET kutatás)

1. kép: A kísérleti parcella faállománya
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10 év elteltével 2006-ban került sor
az újabb faállomány-felvételre és bon-
tásjelölésre.

A bontás szempontjai között elsõ he-
lyen az ideális szálaló szerkezet kialakítá-
sa szerepelt, melynek érdekében az idõs
erdeifenyõ faegyedek és az erdeifenyõ
felújulását erõsen zavaró lombfafajok eltá-
volítása a legfontosabb. A második bontás
utáni állapotot a 3. táblázat szemlélteti.

Ami a törzsszám méretcsoportokon
belüli eloszlását illeti, az a korábbiaknál
már lényegesen jobban megközelíti a
Prodan-féle ideális szálaló szerkezetet
(4. táblázat).

A legnagyobb probléma az ún. fiata-
los (0,5-2 m magas) és sûrûség életfázis
(2-5 m magas) gyér jelenléte, valamint az
erdeifenyõ újulatának teljes hiánya. En-
nek egyetlen kiküszöbölési módja az er-
deifenyõ folyamatos felújulásának – a
már említett talaj-elõkészítési módszerrel
történõ – elõsegítése. Nem kizárt az erdei-
fenyõ csemetével történõ alátelepítése
sem.  A terület bekerítésére és a talajfel-
szín felszaggatására csak a 2006/2007 te-
lén esedékes fahasználat után kerül sor.

Reményeink szerint a kísérlet pozitív
eredményei a szálaló üzemmód na-
gyobb területen történõ alkalmazásá-
hoz nyújtanak majd hathatós segítséget.

1. táblázat: A faállomány bontás elôtt 1996-ban

2. táblázat: A bontás elôtti fôállomány és az
ideális Prodan-féle faállományszerkezet

törzsszámainak méretcsoportonként össze-
hasonlítása 1996-ban

3. táblázat: A faállomány bontások után 2006-ban

4. táblázat:A bontások utáni fôállomány és
az ideális Prodan-féle faállományszerkezet
törzsszámainak méretcsoportonként össze-

hasonlítása 1996-ban

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvá-
ri Igazgatósága 2007-ben 9594,02 ha
összterületen, ezen belül pedig
8905,00 ha erdõterületen gazdálko-
dik. Az erdõk 30%-án tölgyeket, 9 %-
án csert, 6 %-án gyertyánt, 9 %-án
akácot, 39 %-án pedig fenyõket talá-
lunk. Mintegy 500 ha-nyi területet
foglalnak 100 évesnél idõsebb állo-
mányok. Az élõfakészlet 2,1 millió
m3, az évi folyónövedék  66 ezer m3. 

Az 1987-ben készült üzemterv a vég-
használat módját tekintve 100%-ban tar-
vágási elõírásokat tartalmazott. Az
1997-es erdõtervezés során jelentõs lé-
pés történt a természetes felújítások na-
gyobb mérvû alkalmazása érdekében,
mintegy 19%-os területi arányban.
2004-2005-ben elkezdõdött a Pro Silva
kísérletek kijelölése. 

A 2007. évi erdõtervezés elõkészítése
során döntés született 9 tömbben mint-

egy 1550 ha-nyi átalakító és szálaló
üzemmódú erdõ kialakításáról. A töm-
bök kijelölésének elõkészítését, az
egyeztetéseket a jogelõd Állami Erdé-
szeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósá-
ga végezte a Zrt. képviselõivel közösen. 

A döntéshez vezetõ utat, a tervezés
és végrehajtás fõ elveit az alábbiakban
közöljük (részben az Erdõrendezési Út-
mutató szerint):

Döntés az átalakító üzemmód
részbeni bevezetésérõl:

– Miért? Külsõ kényszer – a társa-
dalom egyre nehezebben viseli a tar- és
végvágásokkal járó hirtelen környezeti
változásokat. Gazdálkodói, tulajdo-
nosi kényszer – a mesterséges erdõ-
felújítás és az erdõmûvelés költségei el-
viselhetetlen mértékûek lesznek. A ki-
termelt faanyag értéke ugyanakkor így
növekedhet. Az átalakító üzemmódú,
majd szálalóerdõk várhatóan ökológiai-

lag stabilabbak, károsítóknak ellenál-
lóbbak lesznek. Természeti kényszer
– alkalmas helyeken az erdõ megújítja
önmagát, ez ellen nem szabad küzdeni
(még ha nem is az általunk elképzelt
legmegfelelõbb a megújulás fafaj-
összetétele, szerkezete). Szakmai
kényszer – többre vagyunk képesek a
tarvágás – felújítás – erdõnevelés ciklus
sablonos alkalmazásánál. 

Az üzemmódba sorolás távlati céljai:
Az egyenletes korú és szerkezetû er-

dõ átalakítása egy vegyeskorú, vegyes
szerkezetû erdõvé és ezzel az elõbbi
pontban felsorolt kényszerek feloldása.
(A hazai körülmények közt ehhez ~40-
70 év kell.) Az elõbbiekben felsorolt
kényszerek erejének csökkentésével az
erdészet nem átalakító üzemmódú terü-
letein egyelõre a hagyományos gazdál-
kodás folytatása – így a fokozatos át-
menet biztosítása.

Átalakító és  szálaló üzemmódú
erdõk tervezése



A természeti feltételeknek, adottsá-
goknak lehetõvé kell tenniük az
üzemmód alkalmazását: 

Az adott termõhely és az állomány
alkalmas legyen a természetes felújítás-
ra. A vadállomány nagysága ne halad-
ja meg a terület vadeltartó képességét
(ne tegye lehetetlenné fõleg a tölgy ter-
mészetes felújulását). Az érintett töm-
bök megfelelõ feltártságúak legyenek.
A kialakított gazdasági beosztás (tag,
erdõrészlet) határainak hosszú idõn ke-
resztül változatlanul kell maradniuk. Az
erdõgazdának, ill. szakirányítónak ma-
gas szintû erdõmûvelési ismeretekkel,
megfelelõ üzemi gyakorlattal rendelke-
zõ elkötelezett személynek kell len-

nie. Tömbönként az útmutató szerinti
kezelési tervet kell készíteni.

Az átalakító üzemmód területi egy-
ségei:

A Vasvári Igazgatóságnál ~1550 ha-
on, 9 db átalakító üzemmódú tömb-
ben 70-370 ha nagyságú összefüggõ er-
dõterület. A tömbösítés érdekében a
középkorúak mellett fiatal és idõs er-
dõk is kerültek az egyes egységekbe.
Az erdõrészletek itt is a gazdálkodás
alapegységei. Beosztásuk a 2007. évi
tervezés során akár összevonásokkal is
véglegesítendõ. Ritka kivétellel a mini-
mum 2,0 ha területet célozzuk meg,
ideálisnak a 10-20 ha közti nagyságot
gondoljuk. A tömbön belül lehetnek
szálaló üzemmódú erdõrészletek is, és
tömbön kívül a meglévõ adottságok
alapján átmenet nélkül szálalható erdõ-
részletek is kialakíthatók.

Az átalakító üzemmód alkalmazá-
sának célját tömbönként és erdõ-
részletenként világosan meg kell
határozni (minden esetben cél az
egyenletes hozamú faanyagterme-
lés a tömb szintû folyamatos erdõ-

borítás mellett, azaz még keletkez-
hetnek felújítási területek):

– Fatermelés (emellett egyéb funk-
ciók is jobban érvényesülnek):

• Minõségi (elérni kívánt célátmérõ
meghatározása).

• Vegyes (célátmérõre és mennyiségi
fatermelésre is).

• Mennyiségi (fõleg tûzi- és rostfa).
– Védelmi (védett is) rendeltetés

biztosítása faanyagtermelés mellett.
Üdülési, turisztikai funkció biztosí-

tása faanyagtermelés mellett.

Erdõkezelés a tervezés szintjén:
Alapvetõen a „hagyományos”, eddig

is ismert erdõfelújítási és fahasznála-
ti tervezés törté-
nik meg az üzem-
mód kívánta terve-
zési elvek mentén.
A vágásos üzem-
mód esetében
megszokott erdõ-
nevelési és erdõ-
felújítási szem-
pontok helyett a fõ
szakmai cél a ve-
gyes korú és szer-
kezetû szálalóerdõ
mielõbbi elérése.
Ennek érdekében
pl.: a sematikus er-

dõnevelési modellek helyett a csopor-
tos gyérítések, tarvágások és ernyõs
bontások helyett elnyújtott, csopor-
tos bontáson alapuló felújító, ill.
szálalóvágások tervezendõk. Bolyga-
tatlanul hagyott részek tervezése
esetén a fahasználattal érintett területet
csökkenteni kell. A gyérítések erélye
általában a megszokottnál nagyobb. A
tömbös kijelölési elv miatt olyan erdõ-
részletek is kerülhettek kijelölésre, me-
lyekben a tarvágás nem kerülhetõ el. A
tömbökben lévõ erdõsítések, fiatal er-
dõk kezelésekor a természetes ele-
gyedést, mozaikosságot figyelembe
kell venni, azt elõ kell segíteni.  Az át-
alakításra tervezett erdõrészleteket a
hagyományos módon, átlagadatokkal
kell leírni.  Meg kell határozni az erdõ-
részletek vágáskorát is. A véghaszná-
lati területek után erdõfel-újítási köte-
lezettség keletkezik. Az üzemmód ke-
retében a készletgondozó használat és
szálalás kivételével mindegyik hasz-
nálati mód tervezhetõ. A szöveges
megjegyzésben utalni kell a végrehaj-
tás módjára, melynek összhangban
kell lennie a kezelési tervvel. Tervezé-
si oldalról az elõírások hatósági kény-
szert csak a szükséges mértékben fog-

nak alkalmazni. A vadászat lehetõsé-
gét a szélesebb nyiladékok (10-12 m),
esetleg 0,3-0,5 ha-os tisztások kialakí-
tásával kell megteremteni (mivel üres
vágásterületek egyre kevésbé kelet-
keznek).

Erdõkezelés a végrehajtás szintjén
(ennek részletes kidolgozása természe-
tesen gazdálkodói feladat lesz, melyet a
kezelési tervben kell rögzíteni):

Idõs erdõk: részterületen TRV, tel-
jes területen FFB, FFV, SZV tervezése
történik. Egyedi, erdõrészlet mélysé-
gû döntések szükségesek. Törekedni
kell a SZV alkalmazására, melynek so-
rán a felújítási idõszak végén mintegy 5-
10%-nyi idõs fa szükségszerûen meg-
marad. A felújítóvágásokat és
szálalóvágásokat is a csoportos bontá-
sok elvén kell vezetni. Így elsõsorban a
meglévõ újulatcsoportok felett kell
kialakítani 500-3000 m2-es lékeket
(árnytûrõ fafajoknál a kisebbeket), me-
lyekben szükség szerint néhány árnya-
ló fa meghagyható. A köztes állomány-
ból a célátmérõt elért egyedekbõl ter-
melhetõ ki faanyag. A kialakítandó lé-
kek száma a felújítási idõszak hosszá-
nak függvénye. Erdeifenyõ esetében
meg kell próbálni az 1000-3000 m2-es
lékek (ebben az esetben SZV elõírás
mellett) vágását, melyekben az erdeife-
nyõ felújulását kell elõsegíteni (akár
vegyszerezéssel – a lombos fafajok
megmaradását lehetõvé tevõ dózissal).
A felújításokban is figyelembe kell ven-
ni a távlati célt; elegyesség, vegyes szer-
kezet. 

Középkorú erdõk: általánosan
csoportos jellegû gyérítések hajtan-
dók végre. Idõsebb erdõkben sok he-
lyen megfigyelhetõ a szép törzsek cso-
portos növekedése (biogrup), ennek
kialakulását fiatalabb korban nem sza-
bad az egyenletes hálózatra törekvés-
sel meggátolni. Ezen túl lehetõvé kell
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2007.
október 30-án tartotta immár ha-
gyományos erdészversenyét, amely-
nek helyszíne az Õrség volt. A szak-
mai rendezvény nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre. A részt-
vevõk a rendezõ erdõgazdaság négy
erdészetének (Szombathely, Szent-
gotthárd, Sárvár, Vasvár) csapatain
kívül a Pilisi Parkerdõ Zrt., az Ipoly
Erdõ Zrt., a Bakonyerdõ Zrt. és a
VMMgSZH Erdészeti Igazgatóság 5,
illetve 4 fõs csapatai voltak. Össze-
sen 36 fõ részvételével került lebo-
nyolításra a szakmai nap. 

A rendezvény célja az, hogy a szak-
mai ismereteket az erdészek körében
minél jobban elmélyítsük, illetve lehe-
tõséget adjunk arra, hogy a résztvevõk
verseny formájában is számot adjanak
tudásukról. Továbbá a verseny eredmé-
nyeinek figyelembevételével kerülnek
kiválasztásra az országos erdészverse-
nyen a Zrt.-t képviselõ kollégák. 

Az idei verseny három részbõl állt:

egyrészt húsz kérdésbõl álló tesztet kel-
lett kitölteni a résztvevõknek (erdõmûve-
lés, fahasználat, vadgazdálkodás témakö-
rökbõl), másrészt két különbözõ mintate-
rületen a versenyzõk jelöléssel kapcsola-
tos szakmai ismereteikrõl adtak számot.

Az elsõ parcellában – egy középkorú
bükkös-fenyves erdõrészletben – a jelölés
célja az volt, hogy a jelenlegi vágásos
üzemmódban ke-
zelt, nagyrészt ho-
mogén, egykorú,
kevés fafajjal ren-
delkezõ állomány-
ból, többkorú, ele-
gyes, mozaikos, dif-
ferenciált állomány-
szerkezetû  erdõ-
kép kerüljön kiala-
kításra. (Természe-
tesen több lépcsõ-
ben, amelynek elsõ
belenyúlását jelöl-
ték ki a versenyzõk,
segédanyag felhasz-
nálásával.)

A második mintaterületen egy 100 év
körüli bükkös-tölgyes állományban ha-
gyományos, fokozatos felújítóvágás  el-
sõ bontásának a kijelölése volt a feladat. 

A versenyzõk eredményeinek kiérté-
kelése számítógépes programmal tör-
tént, amelybe a résztvevõk teljesítmé-
nye is beépítésre került. 

Kronekker József, a társaság vezér-

tenni a felújulás megkezdõdését, az
elegyfák, töltelékfák betelepülését. Ezt
pedig csak egyenlõtlen belenyúlások-
kal lehet megtenni. TKGY esetén elsõ-
sorban a gyengébb, minõségileg kifo-
gásolható egyedeket kell kitermelni,
míg NFGY esetében elõfordulhat már
a célátmérõt elért egyedek kitermelése
is. Lombos erdõkben maradjon az er-
dõrészletben bolygatatlan, mintegy 5-
15%-nyi rész. A gyérítés során (az eset-
leg meglévõ újulat figyelembevételé-
vel) ki kell alakítani ha-onként 2-5 db
~1-300 m2-es (idõsebb erdõben és
fényigényes fafaj meglévõ újulat cso-
portjai esetén 500 m2-ig), sík vidéken

jellemzõen ÉNY-DK tájolású, durván
ellipszis alakú léket. 

Fiatal erdõk: az elegyesség kiala-
kulását elõ kell segíteni, változatos
szerkezetre kell törekedni (eseten-
ként, pl.: tisztításnál fiatal EF-esekben
hektáronként 1-3 db 50-100 m2-es terü-
letrõl a fenyõt el is kell távolítani). Ki-
sebb csoportokban meghagyható a
nyír, rezgõnyár is. 

Általában a nem kívánt fafajok
(A, BL) betelepülése ellen védekezni
kell, alapvetõen a fény-árnyék viszo-
nyok szabályozásával, de esetenként
vegyszeres vagy mechanikus beavatko-
zásokkal is. Hasonló eljárások válhat-

nak szükségessé egyszer-egyszer a sze-
der visszaszorítása érdekében.

Várt eredmények:
Az ember mielõbb szeretné látni

munkája eredményét, de az értékelés-
sel várjunk legalább éveket! Ne általá-
nosítsunk, mindig erdõrészleteket érté-
keljünk és az adatokat összesítsük töm-
bökre. Ne várjunk azonnali eredménye-
ket! Kedvezõ tapasztalatok esetén a kö-
vetkezõ ciklusban az üzemmód területe
bõvíthetõ, ellenkezõ esetben csökkent-
hetõ is (tömbökre differenciáltan).

Balogh Csaba
erdõtervezési igazgatóhelyettes

Erdészverseny az Õrségben

Folyik a jelölés az elsô mintaterületen
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igazgatója adta át az eredményesen sze-
replõ versenyzõknek járó elismerõ ok-

levelet és vásárlási
utalványt, vala-
mint a gyõztes csa-
pat számára a ván-
dorserleget, az
alábbiak szerint: 

Egyéni 
1. Karnis Gábor

Ipoly Erdõ Zrt. 
2. Dolgos József

Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. Vasvári
Igazgatósága

3. Marton And-
rás Szombathelyi
Erdészeti Zrt.

Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatósága   

Csapat  
1. Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szent-

gotthárdi Igazgatósága
2. Ipoly Erdõ Zrt.
3. VMMgSZH Erdészeti Igazgatóság

Szombathely
A délután folyamán, ünnepélyes ke-

retek között került átadásra a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. által alapított Év Er-
désze és Év Vadásza díj, amelyet ebben
az évben Poropatich István kõszegi fõer-
dész, illetve Varga Ákos sárvári hivatásos
vadász vehetett át. 

Az eredményes szakmai nap az iván-
ci vadászházban baráti beszélgetéssel, a
rendezvény kiértékelésével zárult, és
azzal, hogy jövõre a Vasvári Erdészeti
Igazgatóság lesz a házigazda. 

Bakó Csaba

Eredményhirdetés

Az Országos Erdészeti Egyesület Kecske-
méti Helyi Csoportja októberi összejövete-
lét Kerekegyházán tartotta. Ezen alkalom-
mal került sor dr. Babos Imre erdõmérnök,
címzetes egyetemi tanár emléktáblájának
ünnepélyes felavatására, a KEFAG Zrt.
Észak-Kiskunsági Erdészet központi irodá-
jának kertjében. Az avató beszédet dr. Tóth
József Bedõ-díjas erdõmérnök, az egykori
ERTI munkatárs tartotta. 

Dr. Babos Imre prof. a II. világháború
befejezése után ebben a térségben kezd-
te el alföldfásítási tevékenységét,
Kunadacs község Csókási erdészkerüle-
tében a „fészekfa” körüli homokbuckás
területek fenyõvel történõ beerdõsítésé-
vel. Késõbbiek során Õ dolgozta ki a
korszerû talajtipológiát a szelvénygödrök
talajszintjei alapján. Ez határozta meg az
adott területre telepíthetõ célállományt.
Közremûködött az ország erdõgazdasági
tájegység-besorolását meghatározó mun-
kában is. Nevéhez fûzõdik a Magyaror-

szági táji erdõmûvelés alapjai kiadvány.
Áldásos tevékenységét (termõhely-feltá-
rás, tervezés) erdõgazdaságunk erdésze-
teinél több évtizeden át végezte. Kora ta-
vasztól késõ õszig járta a „ bucka világot”
Fiatal kollégák dõltek ki mellõle, de rajta
nem fogott a porfelhõket felkavaró hû-
vös tavaszi szél, sem a rekkenõ nyári me-
leg, de még a hideg, ködös, esõs õszi idõ
sem. Távol mindentõl, magányosan,
mostoha körülmények között, úgymond
„aszkéta” életet élt. Az évek során Õ is
akklimatizálódott, mint az általa emlege-
tett õshonos alföldi fák. 

Halálát követõen méltán érdemelte
ki, hogy emléktábla hirdesse munkás-
ságát. Azonban mélyen elszomorító,
hogy az 1989-es rendszerváltást követõ-
en a tudományos tevékenység háttérbe
szorult. Megszûnt az ERTI kecskeméti
állomása. Csak dr. Babos prof. emlék-
táblája árválkodott ott az elõkertben el-
hagyatva, magányosan, emlékeztetve

azon idõkre amikor még a tudományos
tevékenység és az alföldfásítás fényko-
rát élte. Most azonban dr. Babos prof.
úr emléktáblája méltó helyre került, a
KEFAG Zrt. vezérigazgatójának, az Er-
dészeti Egyesület helyi csoportja veze-
tõségének bölcs és kegyelettisztelõ
hozzáállásának köszönhetõen.

Professzor Úr – Imre bácsi – kívánjuk,
hogy nyugodjál békében. Emlékedet
megõrzik a KEFAG Zrt. dolgozói. Mun-
kásságodat pedig hirdeti az a sok-sok si-
keres zöldellõ erdõ, mely közremûködé-
seddel létesült a Duna-Tisza közén.

Az avató ünnepség után köszöntöttük
dr. Barányi László erdõmérnököt a
KEFAG Zrt. nyugdíjas igazgatóját, gratu-
láltunk rangos kitüntetéséhez – Bedõ Al-
bert Díj – melyet a Kecskeméten megren-
dezésre került Országos Erdészeti Ván-
dorgyûlésen vehetett át annak elismeré-
séül, hogy több évtizedes munkásságá-
val hozzájárult Bács-Kiskun megye er-
dõsültségének nagyarányú növeléséhez.

Mihályka Tibor
nyugdíjas erdész

Emléktábla-avatás

Tóth József avatóbeszédét tartja 1957. évi telepítési kísérlet
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A 2002. évi egyesületi és 2006. évi
EGERERDÕ Zrt.-s út után az
Erdõmûvelési és Természetvédelmi
Szakosztály tagjai is Bosznia-Hercego-
vinába látogattak.

Az országról, az erdõgazdálkodás
szervezetérõl, az erdészeti egyesületek-
rõl röviden: 

Az ország gyakorlatilag két államala-
kulatból áll. – A Szerb Köztársaságból
és a tíz, fõként nemzetiségi alapon ki-
alakított kantonokra osztott, Bosnyák-
Horvát Föderációból. 

Mintegy kétmillió hektár erdõvel
rendelkeznek, mely nagyjából fele-fele
arányban oszlik meg a két államalaku-
lat között.

Az erdõk állami tulajdonúak, csak
néhány százalékuk – többnyire kisebb
erdõfoltok – van magánkézben. A ma-
gánerdõket kötelezõen az államerdé-
szetek kezelik.

A szerb entitásban – politikai okok-
ból – felvetõdött a koncesszióba adás
lehetõsége, amit az erdészek aggoda-
lommal várnak.

A Szerb Köztársaságban – a szlovák
és horvát rendszerhez hasonlóan - egy
egységes államerdészeti szervezet mû-
ködik. A Bosnyák-Horvát Föderációban
sokkal bonyolultabb az erdõkezelés
rendszere. Amellett, hogy az országnak
van közös parlamentje, külön-külön
parlament is van a két államalakulatban.
–Sõt a Bosnyák-Horvát Föderáció kan-
tonjainak külön minisztériumaik van-
nak. A nagyobb erdõterülettel rendelke-
zõknél az erdõgazdálkodás a mezõgaz-
dasági, erdészeti és vízügyi minisztériu-
mokhoz, kisebb gazdasági jelentõségû
erdõterülettel rendelkezõknél a környe-

zetvédelemhez, vagy pénzügyhöz tarto-
zik. Itt mûködik a horvátországihoz ha-
sonló erdõkezelés-támogatási rendszer,
amit elsõsorban a vállalkozások árbevé-
telének 0,1 %-ából fedeznek.

Jelenleg mindhárom nemzetiségnek
külön erdészeti egyesülete van. A há-
rom egyesület elnöke – együttmûködé-
si megállapodás alapján – évente váltja
egymást az országos képviselet élén. 

Erdõkezelés. üzemterv
Jugoszláviában és utódállamaiban
1948 óta kötelezõ a természetes felújí-
tás. Tarvágást csak szerkezetátalakí-
tásnál alkalmazhatnak. Hegyvidéken,
a talaj védelme miatt, elõnyben része-
sítik a szálalást. A hatvan éves múltra
visszatekintõ folyamatos erdõborítás
melletti erdõkezelés ellenére termé-
szetesen az erdõk zömében még nincs
meg a klasszikus szálaló erdõre jel-
lemzõ koreloszlás. Az egykorú vágás-
érett állományok egyenlõtlen bontásra
hasonlító átalakítását válogató gyérí-
tésnek nevezik.

Érdekesség, hogy utunk során mind-
össze két vágásterületet láttunk.

Már az 1878-ig tartó török uralom
alatt is hoztak rendelkezéseket a tûzi-
fa hasznosítására, de tervszerû gazdál-
kodás a monarchia idejétõl van. Tíz-
éves üzemterveket készítenek, a szála-
láshoz megfelelõ beltartalommal. Je-
lenleg nincs pontos erdõleltáruk.
Üzemtervezéskor gyakran csak növe-
dékesítenek. Az üzemterveket a mi-
nisztériummal és erdõgazdálkodókkal
szerzõdéses viszonyban álló vállalko-
zások készítik.

Erdészek Bosznia-Hercegovinában

Narancssárga a Szerb Köztársaság, rózsaszín a Bosnyák-Horvát Föderáció területe
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A tanulmányút állomásai
Nova Gradiska (Horvátország) Szlavón
tölgy erdõrezervátum:

Háromszáz éves szlavón kocsányos
tölgy állomány. 1929 óta semmiféle em-
beri beavatkozás nem volt, még a szá-
raz fa összeszedése sem. A kocsányos
tölgyes önmûködését, megújulását vizs-
gálják. A természetes folyamatokat je-
lentõsen gátolja a túlszaporodott vad-
disznóállomány, amely kiválóan felis-
meri az aknákat, s ezért eddig zavartala-
nul szaporodhatott.

A közelmúltig aknásított terület miatt
az erdõben csak saját felelõsségre lehe-
tett bemenni.

Az állomány az uralkodó szintben
100% szlavón tölgy. Sok egyed már el-
pusztult, sok a csúcsszáradt. Mély, he-
lyenként vizes talajon álló erdõ. A töl-
gyek kipusztulásával elegendõ fény
esetén különbözõ korú újulatcsoportok
találhatók. Egyes elpusztult egyedek
körül más fafajok, gyertyán, juhar verõ-
dött fel. Az üde foltokban gyertyán alsó
szint jelent meg sûrû állománnyal. Az
állomány középmagas és a vastag tör-
zsein sok a benõtt ággöcs, általában
mutatják a fiatal kori szabad állást és az
egykorúságot. Érdekes volt, hogy több
helyen középkorú újulat egyedei, az
idõs törzshöz legközelebb állók elpusz-
tultak (fényhiány, gyökérkonkurencia).

Az utóbbi idõben elpusztult egye-
deknél jól látható, hogy egyetlen fa el-
pusztulása esetén (rendszertelen szála-
láshoz hasonlóan) a tölgy nem újul
meg, más fafajok veszik át a helyét. 

Srbaèi Erdõgazdaság, Srbaèi Erdészet
(Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaság):

A faállományokat 60%-ban tölgye-
sek (KST, KTT), 30%-ban bükkösök és
10%-ban elegy fafajok alkotják. Az ál-
lami erdõn kívül 3000 ha magánerdõt
is kezelnek. 

A mag eredetû õshonos állományok-
ban szálalást (válogató gyérítést) alkal-
maznak.

Az esõ miatt csak egy erdõrészletet
tudtunk részletesen megnézni a Matejiè
hegyen, ami nekünk kombinált felújító
vágás képét mutatta. – Sajnálatos, hogy a
számunkra oly érdekes kocsánytalan
tölgy folyamatos erdõborítás melletti ke-
zelésével nem tudtunk behatóbban meg-
ismerkedni a kedvezõtlen idõjárás miatt.

Az általunk meglátogatott állomány
pszeudoglejes mély erdõtalajon álló,
üde, erdei szálkaperjés kocsánytalan
tölgyes 10%-os lejtésû, keleti kitettségû.
Az anyaállomány véghasználati egyko-
rú. A lékes és csoportos felújító vágás
szálaló vágássá elnyújtott kombináció-
ját alkalmazzák. Újulatcsoportok fölött
apró lékekkel, vagy a nagyobb lékek-
ben lábon hagyott árnyaló fákkal meg-
bontják az állományt. Még újulattal nem
borított helyeken is vágnak lékeket. A
túl nagy lékekben sok helyütt erõs kõris
újulat jelent meg, ennek visszaszorításá-
ra a lékeket, csoportokat szükség szerint
ápolják. Az újulat egyöntetûen sûrû, jó
fejlõdésû, egészséges. Vad jelenlétére
utaló nyomot nem láttunk. A belenyúlás
mértéke az üzemtervi idõszakban maxi-
mum a fatérfogat 18 % lehet.

Annak ellenére, hogy az üzemterv hek-
táros végvágásokat is megengedne, ra-
gaszkodnak a fentiek szerinti szálaláshoz.

Sarajevo Kanton Erdõgazdasága
(Bosznia-Hercegovina Bosnyák-Horvát
Föderáció):

Az erdõgazdaság Igmán-hegyi Okta-
tási Központjában egy átfogó tájékozta-
tást kaptunk.

Az erdõgazdaság 73 000 hektáron, a
sarajevoi kantonban kezeli az erdõket,
amelyek fele fenyõ, fele lombos erdõ.
Az erdõgazdaság FSC és ISO 9001-
2000 tanúsítvánnyal rendelkezik, most

vezetik be az ISO 14001 tanúsítványt.
Az erdõgazdaság bevételének 53 %-a a
fa eladásából van, 47% elsõsorban
címzett állami támogatás. Céljuk az 50-
50 % elérése. Kisebb bevételük van a
közjóléti, turisztikai, egyéb. (Pl. fazsin-
dely-készítõ üzemük van) tevékeny-
ségbõl.

Igmán-hegyi erdõrezervátum:
Az alapkõzet mészkõ és dolomit. Az

átlag csapadék 1200 mm. 
1959-ben 200 000 m3-es széltörés

volt az Igmanon, nyomai még láthatók
az állományban. A széltörés feldolgozá-
sa óta nem termelnek. Az erdõrezervá-
tum magterületén a sarajevói egyetem
erdõmérnöki kara végez méréseket.

1500 hektáron nem folyik semmiféle
beavatkozás. Az Igmanon sétálva jege-
nyefenyves – lucfenyves – bükkös ele-
gyes állományokat láttunk. Ami feltûnõ
volt, hogy vadnak a teljes Igmanon még
csak nyomát sem találtuk, így az újulat
is megjelenik, amint a talajt fény éri.
Terveikben szerepel a terület lezárása a
kirándulók elõl.

Bijambare Nemzeti Park:
A nemzeti park a kanton természet-

védelmi minisztériumához tartozik, de
az államerdészet végzi a természetvé-
delmi kezelést is. A mûködtetést a kan-
ton és az államerdészet közösen finan-
szírozza.

A Nemzeti Park fõ nevezetességei
közé tartozik a cseppkõbarlang, ame-
lyet a tájékoztató után megtekinthet-
tünk. Kiépítése, berendezése, még fo-
lyik, mert a háború alatt katonai objek-
tum volt. 

Hutovo Blato Nemzeti Park:
Mostari városnézés után horvát ven-

déglátóink bemutatták a nemzeti par-
kot.

Szlavón tölgy méretei Kocsánytalan tölgyes erdôkép
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A park a hegyek között, 432 méter
magasan, az Adriai tengertõl harminc
kilométerre található. 7441 hektáros, sík
terület, a tavak körüli végtelen náda-
sokkal. Hat különbözõ nagyságú tó van
összekötve csatornákkal. A legnagyobb
1163 hektáros. A mediterrán klíma a
Neretva völgyén húzódik fel, aminek
köszönhetõen narancstermesztés is fo-
lyik.

164 madárfaj, 400 növényfaj és 22
halfaj él itt. Most fedeztek fel egy új hal-
fajt. Kísérleteznek a szirti sas visszatele-
pítésével is.. A nádrengetegben farkas
is él, ami problémát okoz a környékbe-
li birkát tenyésztõ gazdáknak. 

SUTJESKA Nemzeti Park (Bosznia-Her-
cegovina Szerb Köztársaság):

A Sujetska 1962-ben védetté nyilvá-
nított 17 250 hektár védett terület. E-
mellett 53 400 hektár vadászterületet is
kezel a nemzeti park. Az erdõterületbõl
1140 hektár erdõrezervátum, amit a raj-
ta átfolyó patakról  Perucicai „Õserdõ”-
nek hívnak.

A park 100%-ban állami terület és
négy minisztériumhoz tartozik. Ön-
fenntartó!

A Szerb Köztársaság szûkös támoga-
tása miatt elsõsorban fakitermelésbõl,
vadásztatásból fedezik költségeiket. A
Bosznia-Hercegovinában általunk látott
két vágásterületbõl a nagyobbik éppen
ebben a nemzeti parkban volt.

Évente 12-13 000 m3 nettó fakiter-
melést végeznek, amibõl 4000m3-nyi
az iparifa. A fakitermelést a turizmus
növekedésével folyamatosan csökken-
teni szeretnék. A parknak 167 férõhe-
lyes szállodája, 1600 m2-es strandja
van. Több történelmi emlékhely is ta-
lálható a környéken. A természeti érté-
kek megismerésén kívül sport, vadá-
szati, konferencia turizmus lehetõségei
is adottak.

Távlati elképzelésük a szomszédos
crna gorai „Durmitor” Nemzeti Parkkal
történõ összekapcsolódás.

Itt található a 98 méter magas (Euró-
pában második) Skakavaè vízesés.

A legnagyobb csúcs a Magliè 2386
méter.

A park területe az erdõ kivételével a
monumentális mészkõ- és dolomithe-
gyek sokasága. Nagyszerû idõben, fan-
tasztikus látványban volt részünk, fel-
vittek bennünket a havasi legelõkig. Ez-
után sétát tehettünk az õserdõ magterü-
letében is.

Jegenyefenyves – lucfenyves – bük-
kös állomány üde talajon. Látható, hogy
a legidõsebb fák (kb. 250-300 éves) ko-
rától már nem volt emberi beavatkozás.
Az állományba csak a baráti vendéglá-
tásnak köszönhetõen mehettünk be,
mert az a látogatók számára egyébként
tilos. A hosszú ideje tartó érintetlensé-
get a holtfa mennyisége is jól mutatja.
Itt már igazán személyes kontaktusba
kerül az erdész az erdõ önmûködésé-
vel. Kísérõink megmutatták a három
legnagyobb fát is. A másfél méter átmé-
rõjû fenyõtörzseknél még sokáig el-
idõztünk volna és megértettük, hogy
okkal óvják ezt az erdõt a turistáktól.

A nemzeti parkban tömege van a vé-
dett állatoknak, növényeknek. Az itt élõ
2600 növényfajtából sok az endemikus.

Visocniki Erdészet (Bosznia-Hercegovi-
na Szerb Köztársaság):

Az erdészet 20 700 hektáron foglal-
kozik erdõgazdálkodással, vadászattal
és fûrészüzeme is van. 100 %-ban állami
erdõket kezel. FSC és ISO minõségirá-
nyítási rendszerekkel rendelkeznek, el-
sõsorban a faipari vásárlók igénye miatt.

Fõ fafaj a jegenye- és a lucfenyõ, 20%
körüli a lomb. 3800 hektár aknásított te-
rületük van, ahol nem tudnak gazdál-
kodni.

A fakitermelés tízévenként visszatérõ
szálalással folyik. Lóval, ökörrel elõkö-
zelítik, traktorral kiközelítik, majd darus
szállítógépekkel elszállítják a faanya-
got. Az újulat jegenye- és lucfenyõbõl
bõséges, bükk kevés. A vadkár ismeret-
len fogalom. Feltártságuk 12 fm/ha,
amit jónak tartanak. Itt is, mint a koráb-
biaknál az élõfakészlet 18%-a termelhe-
tõ ki a tízéves üzemtervi ciklusban.
Nem célátmérõt vágnak ki, hanem a 8-
10 cm feletti tõátmérõtõl negatív szelek-
tálást folytatnak. 

Az erdészet gazdálkodása a kedvezõ
állományviszonyok következtében ki-
egyensúlyozottan, hosszú távon nyere-
séges.

Utunk minden állomásán baráti ven-
déglátásban volt részünk, amit remél-
hetõleg a közeljövõben viszonozha-
tunk is.

A szakmai tapasztalatok beszerzése
mellett sikerült felvenni a kapcsolatot a
boszniai erdészeti egyesületek képvise-
lõivel: Stojanoviè Spomenko szerb,
Omer Pašaliæ bosnyák, Ljubo Rezo hor-
vát egyesületi elnök urakkal, akikkel
megbeszéltük egy együttmûködési
megállapodás aláírását is.

A kedves és hasznos fogadtatásért
köszönet minden programunkat segítõ
boszniai kollégának.

Köszönjük Mirzeta Memiseviæek és
Azer Jamakoviænak a szervezést és kí-
sérést.

Külön köszönet illeti az út megszerve-
zéséért Gerely Ferencet, a profi tolmácso-
lásért Blazsev Zsivko kollégáinkat.

Kép és szöveg:
Bodor László, Urbán Pál

Az ôserdôre jellemzô lábasfa Erdészek az ôserdôben

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Ormos Balázs fõtitkár bevezetõje után
Gõgös Zoltán földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési államtitkár nyitotta meg
2007. október 1-jén a minisztérium szín-
háztermében az Európai Regionális
Biomassza Napok nyitó rendezvénye-
ként meghirdetett konferenciát. 

Az államtitkár bevezetésként el-
mondta, hogy új helyzet van az agrárvi-
lágban, mert verseny alakult ki az élel-
miszer-termelés és a mezõgazdasági
alapanyagok elõállítása terén. Meg kell
találni az egyensúlyt a globális felmele-
gedés csökkentésével és a növekvõ
élelmiszertermeléssel kapcsolatos ten-
nivalók között. Bár az idei aszály némi-
leg átrendezte a sorokat, ez a helyzet
nem ennek a következménye. Egy év
alapján nem lehet döntõ következtetést
levonni, de nem árt a korábbi döntése-
ket felülvizsgálni. 

Az államtitkárt követõen dr. Pethõ Jó-
zsef, az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöke nyitotta meg az idei XI. ERDÕK
HETE rendezvénysorozatot.

Az elnök elmondta, fontos dolog,
hogy a nagyközönség elé az iskolák ke-
retében lépjünk ki. A fiatalokat kell meg-
nyernünk a helyes magatartás érdeké-
ben, hiszen az erdõben ott ketyeg a sze-
métbomba. Ezért is tartja megszívle-
lendõnek azt a jelmondatot, hogy „Vidd
magaddal a szemetedet!”.

A bajor erdõgazdálkodásról hallottak
kapcsán elmondta, hogy megragadta az
a gondolat, miszerint a német kollégák
nagy hangsúlyt fektetnek az erdõben
meglévõ, ki nem használt fatömeg piac-
ra juttatására. Érdemes elgondolkodni a
bruttó és nettó fatömeg különbségén is. 

Kiemelte a hazai erdészet két sarkala-
tos pontjának, az erdészeti kutatásnak és
a szakigazgatásnak sanyarú helyzetét. 

Németh Imre, a Miniszterelnöki Hi-
vatal Fejlesztéspolitikai Irányító Testü-
letének államtitkára, korábbi FVM mi-
niszter A megújuló energia jövõje Ma-
gyarországon címû elõadásában átte-
kintve az elmúlt harminc évet, megálla-
pította, hogy azt az idõszakot az energia
szerepének a fölértékelõdése határozta
meg. Kétszeresére nõtt az energiaigény,
és megháromszorozódott az olaj ára. 

A várható fejleményekrõl elmondta,
hogy 2030-ig mintegy 70 százalékkal nõ

az energiafogyasztás. A hazai energiaol-
ló alapján két lehetõség mutatkozik, nõ
az energiafüggõségünk vagy fokozzuk
a megújuló energia felhasználását. A
másik legfontosabb tennivaló az ener-
giatakarékosság. Hazánk megújuló
energiaskálájában a biomassza mintegy
90 százalékot tesz ki, ami jóval nagyobb
az EU 66 százalékánál.

Sebastian Kilburg, a bajor szakértõ a
C.A.R.M.E.N. eV. képviseletében azt
hangsúlyozta, hogy az EU tagállamok
az energiaimport miatt súlyos pénzfor-
rásokat veszítenek, amelyeket inkább
saját területükön kellene befektetni. 

A megújuló energia felhasználásá-
nak kommunikációjáról elmondta,
hogy elsõsorban kisebb közösségeket
kell meggyõzni a biomassza elõnyeirõl.
Ennek érdekében például az európai
biomassza napokon magánszemélyek
mutatják be a pelletégetés során szer-
zett tapasztalataikat.

A biomassza napok mögött komoly
kommunikációs háttér sorakozik fel,
az internettõl a sajtóközleményeken át
a plakátokig és a léggömbökig, a tájé-
koztatás valamennyi formáját alkal-
mazzák.

Koleszár István, az ÁPV Zrt. ügyvezetõ
igazgatója elöljáróban a bírálók meg-

nyugtatására, elmondta, hogy a lakosság
tûzifa-ellátása biztosított. Ugyanakkor le-
szögezte, hogy a hazai erdõkbõl kikerülõ
választék összetétele mintegy erre pre-
desztinálja az erdõgazdálkodókat, hiszen
a tûzifa aránya 54 százalék.

Megállapította, hogy a társaságok al-
kalmasak 5-10 mW-os kiserõmûvek lé-
tesítésére. 

Álláspontja szerint az eredetigazolás
a hazai viszonyok között fölösleges. Bí-
ráló szavakkal illette a zöldáram-támo-
gatási rendszer bonyolult mechanizmu-
sát és a támogatási adminisztráció
útvesztõit.

Hangsúlyozta, hogy a természetközeli
erdõgazdálkodásban érdekeltek a társa-
ságok, ám a természetvédelmi elõírások,
a vágásforduló növelése a tûzifaválaszték
arányát növeli.

Braun Attila, a Biomassza Erõ-
mûvek Egyesülése képviseletében le-
szögezte, hogy hazánk az utolsó az EU
tagállamok sorában a megújuló alapú
villamosenergia-elõállítás tekintetében.
Az elõrejelzések szerint 2020-ra a bio-
massza-felhasználás 70 százalékra nö-
vekszik. Ennek három forrása a hagyo-
mányos erdészeti termékek, a mezõ-
gazdasági melléktermékek és az ener-
gianövények. 

Európai Regionális Biomassza Napok
– elõször Magyarországon is 

A környezetvédõk körében is partnereket kell találni a számos félreértés tisztázására

Gergely Sándor elôadását tartja

Fotó: Ormos Balázs



A becslések szerint az erdészeti for-
rású alapanyag-kínálat nem növekszik
középtávon. 

Elmondta, hogy hazánkban egyrészt
tõkehiány van, másrészt a gazdálkodók
kockázatvállalási hajlandósága kicsi. A
technológiák készen állnak az energia-
növények termesztésére. 

Ehhez több információra és ösztön-
zésre volna szükség.

Gergely Sándor, a Károly Róbert
Fõiskola intézetigazgatója a mezõgaz-
dasági termények energetikai hasznosí-
tásáról beszélt. Elöljáróban leszögezte,
hogy a nagy távolságról szállított vil-
lamosenergia mintegy 40 százaléka el-
vész. Az energiamérleget tekintve a fa
verhetetlen. A felhasznált és a megter-
melt energia aránya a tûzifa esetében 5-
8-szoros, míg az olajos növények eseté-
ben is csupán alig haladja meg ez az ér-
ték a kettõt.

Hangsúlyozta, hogy a gyenge termõ-
talajok esetében célszerû a fás szárú
energianövények telepítése. 

Végezetül megállapította, hogy a
XXI. század azoké a nemzeteké, melyek-
nek lesz fájuk és vizük. 

Jung László, az Egererdõ Zrt. vezér-
igazgató-helyettese bevezetõjében fi-
gyelmeztetett, hogy a hazai energiatör-
vény elõkészítése során milyen anomá-
liák derültek ki, de végül sikerült a tûzi-
fa „negatív diszkriminációját” megaka-
dályozni. Megállapította, hogy az egész
EU-ban van támogatás a zöldáramra.

Leszögezte, hogy az EU energiapoli-
tikájának kiemelt célja egyrészt az ellá-
tás biztosítása, ugyanakkor az energia-
piac liberalizációja. 

A hazai állapotokat bemutatva utalt
arra, hogy a korábbi évek hibás gazda-
ságpolitikai döntései következtében
„elgázosították” azokat a magyar tele-
püléseket is, ahol pedig szinte rádõl az
erdõ a falu házaira. 

Fontosnak tartja, hogy a kitermelt fát
minél közelebb használják fel. Végeze-
tül leszögezte, hogy az erdõ többcélú
hasznosításához, fenntartásához szük-
ség van a kitermelt fa értékesítésére.

Babos László elektromérnök a fel-
használók oldaláról világította meg a té-
mát. Bírálattal illette a hazai felhasználó-
kat, hiszen ma már olyan korszerû hõszi-
vattyús rendszerek is kaphatók, amelyek
olcsóbbak a hagyományos gáztüzelésû
készülékeknél. Összehasonlítva az
ausztriai helyzettel elmondta, hogy a Laj-
tán túl a korszerû megoldásokkal végzett
lakossági beruházások is 20-30 százalé-
kos támogatást élveznek.  

(Forrás: www.forestpress.hu)  

406 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 12. szám (2007. december)

A 2005. évi WOOD TECH alkalmával az
Országos Erdészeti Egyesület kezdemé-
nyezésére kormányközi megbeszélés
zajlott le Sopronban a bajor és magyar
felek között, melynek témája a „Bio-
masse 2007” legnagyobb bajor megújuló
energiáról szóló vásáron Magyarország
díszvendégként való megjelenése volt.
Egyesületünk közel tízéves bajor együtt-
mûködése eredményeként 2007. októ-
ber 19-21. között Straubingban sikeresen
valósult meg a magyar szereplés.

Gõgös Zoltán, az FVM államtitkára tá-
mogatta a program megvalósítását. Egye-
sületünket dr. Dobroszláv Lajos ny. vezér-
igazgató, az OEE bajor kapcsolatainak
felelõse, Ormos Balázs OEE fõtitkár, Jung
László vezérigazgató-helyettes, az OEE
Megújuló Energia Szakosztály elnöke
képviselte, a tolmácsolást ifj. Jung László
látta el magas fokon. A vásári stand kivite-
lezésében és a programok szervezésében
Egyesületünk megbízásából a Ferling Kft.
és a Fair Expo Kft. vett részt.

A magyar delegációt fogadta Josef
Miller bajor mezõgazdasági és erdésze-
ti miniszter, aki meglátogatta a magyar

standot is. A delegáció tagja volt dr. Né-
meth Imre, a MEH Fejlesztéspolitikai
Irányító Testület államtitkára, aki a leg-
fontosabb személy ma a megújuló ener-
gia magyarországi fejlesztése terén.

A magyar standon megbeszélést
folytattunk a magyar államtitkárokkal
és számos bajor vezetõvel, akik a meg-
újuló energia területén elismert szak-
emberek hazájukban. 

Magyarország díszvendégként szer-
vezte meg a baráti magyar estet, melyen
magyar borok kerültek bemutatásra, a
Somogy Táncegyüttes mutatta be mûso-
rát táncházzal együtt és tombolán kerül-
tek kisorsolásra magyar hungarikumok. 

Bajor partnereink szerint ilyen be-
mutatkozás még nem volt Straubing-
ban, „még hónapok múlva is emlékezni
fognak a magyarokra”.

A tárgyalások eredményeirõl folyama-
tosan készül beszámoló a www.oee.hu
honlapon. 

Köszönjük valamennyi közremûködõ
segítségét, akik a magyar sikerhez hozzá-
járultak. 

Ormos Balázs

Siker Straubingban

Vendégek és vendéglátók A magyarok standja

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS BIO-
MASSZA NAPOK ÉS A XI. ERDÕK
HETE közös programjában a
megújuló energia haszno-
sítása és az energia-
megtakarítás, az erdei
szemét ügye került
terítékre. Az Orszá-
gos Erdészeti
Egyesület mindkét
program koordi-
nátora rendezvé-
nyeket szerevezett,
a partnerek prog-
ramjait honlapján je-
lentette meg. 

A XI. ERDÕK HETE

programjában meghírdetett „VIDD MA-
GADDAL A SZEMETEDET”, „ENERGI-

ÁT TAKARÍTASZ MEG” akció
folytatódik. Ennek lényege,

hogy a szemetet, amit ki-
viszünk az erdõbe, ne

hagyjuk a szeméttá-
rolókban, hanem vi-
gyük magunkkal
olyan helyre, ahol
szelektív gyûjtõk-
ben lehet elhelyez-
ni. Így hosszabb tá-

von az erdei szemét-
gyûjtõre sincs szük-

ség.
(forrás: www.oee.hu)
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Az állami vagyontörvény elfogadásakor
az állami vagyonkezelés szervezete
meghatározásra került. Arról azonban,
hogy az állami vagyont milyen módon
és milyen szervezetek kezeljék, mély a
hallgatás minden hivatalos fórumon. Az
új szervezet vezetésében részt vevõ sze-
mélyek megnevezése már részben is-
mert, részben szóbeszéd tárgya. A
személyekrõl elõre metszhetjük, milyen
szemléletû vagyonkezelés várható.
Ugyancsak szóbeszéd tárgya az erdé-
szeti felsõvezetõk jövõ állami/magán
erdõgazdálkodásának elképzelése is.

Az Országos Erdészeti Egyesület Köz-
gyûlése által meghatározott
2007. évi program leszögezi,
hogy „Támogatjuk a többcélú
fenntartható erdõgazdálkodás
fejlesztését, az állami erdõ-
gazdálkodás szakmai színvo-
nalának, szervezetének és te-
rületének megõrzésével.”

Az állami erdõgazdál-
kodás jövõjét tehát az Egye-
sület nem az összevonások-
ban, a szervezet csonkításá-
ban, a privatizációban, az
ágazat szétszeletelésében,
ezzel újabb munkahelyek
megszüntetését eredményez-
ve határozza meg, hanem a
lehetõségek minél teljesebb
kihasználásában látja. Az erdõ terméke-
inek és szolgáltatásainak többcélú hasz-
nosítása, a szakmai munka hatékonysá-
gának és színvonalának emelése, új
munkahelyek teremtése, ez az igazi
mérnöki, erdõmérnöki feladat. 

Az ez évi kárpátaljai egyesületi em-
léktúrán élhettük át és emlékezhettünk,
hogy erdész eleink miért tanultak oly
sokféle tantárgyat egyetemünkön, hogy
hogyan végeztek a szó igaz értelmében
vidékfejlesztést. Utat, vasutat, házakat,
templomot építettek, élelmezték, ru-
házták a Kárpátalján élõ ruszinokat.
Nemcsak az erdõt mûvelték! Egyre tá-
volodunk ettõl a szemlélettõl. Nem zöld
erdészekre van szükség a mai társada-
lomnak sem, zöldbõl, mint divatos
közegbõl már van éppen elég. Az er-
dész maradjon meg hiteles vidékfej-
lesztõnek, ahol a biológia, mûszaki és
közgazdasági szaktudásra és azok
összehangolt ismeretére van szükség.
Ilyen ismerettel csak az erdész rendel-
kezik, neki van ilyen múltja és van jövõ-
je. Az Európai Unió az erdészetet már
külön megnevezi a 2007-2013. idõszak-

ra vonatkozóan, mint a vidékfejlesztés
kiemelt ágazatát a mezõgazdaság mel-
lett. Sajnos a hazai jogrendben nem si-
került elérnünk, hogy az erdészeti tá-
mogatások külön jelenjenek meg. Ha
ez így lenne, mindenki számára világos
volna mit szán az EU az erdõgaz-
dálkodásnak a jövõben. Természetesen
ettõl még az EU-elvárások léteznek és
ezek az elõírások megvalósítandók Ma-
gyarország számára. 

Világosan kell látni, hogy a természetvé-
delem fontos területe az erdõgazdálkodás-
nak, melyet az ágazatnak komolyan kell
kezelni, ahogy teszi is, de a jövõ vagyonke-

zelése szempontjából csak egy szempont.
A társadalom számára az erdõ egyéb hoza-
mai és szolgáltatásai, mint a környezetvé-
delem, az erdõk általános védelme, az er-
dészeti erdei iskolák mûködtetése, a kü-
szöb alatti erdõk fenntartása, a megújuló fa-
anyag biztosítása, a rekreáció, az erdõ
egyéb termékeinek hasznosítása, a képzet-
len munkaerõ foglalkoztatása stb. mind vi-
dékfejlesztési tényezõk, melyek egységes
szemléletû vagyonkezelést igényelnek.
Nem lehet csak egy ma divatos, idõnként
populista túlzásokra épülõ szempontra az
erdõgazdálkodás jövõjét építeni. Folyama-
tos kommunikációt a szakmával, a döntés-
hozókkal, és a civilekkel is meg kell ismer-
tetni az erdõgazdálkodás elõbb vázolt szé-
les feladatkörét és felelõsségét a társada-
lom egésze irányába.

A folyamatban lévõ erdõtörvény mó-
dosítása is a fenti szempontok erõsí-
tését kell hogy szolgálja és Egyesüle-
tünk ilyen irányú javaslatokat is tett.

A közérdekû, jóléti, szolgáltató
erdõgazdálkodás igénye és szempontjai
ismertek az ágazatban. A lengyelországi
állami erdõgazdálkodás közérdekbõl

végzett munkáira, szolgáltatásaira éves
költségvetésük 15-20%-át állami támo-
gatásként kapják meg. A vagyonke-
zelõvé vált nemzeti parkjaink közérde-
kû munkáit kb. 70-80%-ban ismeri el a
költségvetés, a többi költséget  bevéte-
leikbõl kell fedezni. Ez az arány azon-
ban folyamatosan csökken. Az állami
erdõgazdálkodásnál a közérdekbõl
végzett feladatok ellátására a központi
költségvetési forrás megszûnt. 

A piacgazdaságban a nagy cégek,
mint a távhõ, a gáz, a villamos energia,
telefon-szolgáltatók stb. úgynevezett
alapdíjat alakítottak ki, melyet az igény-

bevevõ megfizet, függetlenül
a havi igénybevétel szintjétõl.
Ennek mértéke különbözõ,
de eléri 15-35%-ot. 

A közérdekbõl szolgáltató
erdõgazdálkodó hasonló mó-
don jusson közérdekû alapdíj-
hoz és költségeinek 10-20%-át
kapja meg központi forrásból.
A további gazdasági körbe so-
rolható tevékenységeinek költ-
ségeit a bevételeibõl fedezze.
A közérdekû alapdíj központi
forrásának megteremtését kell
meghatározni ehhez az EU és
nemzeti lehetõségek körében.
Ez egy korszerû szemlélet, me-
lyet a többi természet iránt el-

kötelezett szervezet is követhetne a társa-
dalmi tehervállalás és a tisztánlátás érde-
kében. 

Az erdészeti ágazat ezzel a megol-
dással lesz képes teljesíteni közérdekû
feladatait, ne saját személyi állománya
leépítésével, összevonások erõltetésév-
el, más tárcához történõ áthelyezésével
keresse kedvezõbb pénzügyi helyzetét.
Példaként említhetjük, hogy a termé-
szetvédelem is kénytelen ismét jelen-
tõsen emelni szakszemélyzetének lét-
számát, visszaállítani a nemzeti park
igazgatóságok számát, hogy feladatai-
nak képes legyen eleget tenni és ehhez
1,5 milliárd Ft többlet-költségvetést biz-
tosítanak. 

Közérdekû költségeit az erdõgaz-
dálkodóknak is el kell ismerni, hogy ma-
gas szakmai színvonalon legyen képes
ellátni a társadalom által elvárt feladatok
megvalósítását, ugyanakkor a társadalmi
tehervállalást csökkenti azzal, hogy gaz-
dasági tevékenységet is végez és jelentõs
mértékû adó befizetésével járul hozzá a
nemzeti költségvetéshez. 

Ormos Balázs

Szolgáltató erdõgazdálkodás

A kecskeméti erdészek által létesített arborétum. Fotó: Pápai G.
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Hazánkkal összevetve a keletnémet
magánosítás folyamata átgondol-
tabb, céltudatosabb, a szakmai köve-
telményeknek is megfelelõ volt, így
kiküszöbölték a rendezetlenséget. A
gazdálkodási formákról elmondha-
tó, hogy a német jogi keretek gazdag
formaválasztékán belül rugalmasan
mozoghat az erdõtulajdonos. Az
összefogás két szinten történik: a
gazdálkodást az erdõgazdasági kö-
zösség hangolja össze, a speciális gé-
peket és a piaci versenyképességet
az erdõgazdálkodási egyesülés bizto-
sítja. Hazánkban az integrátori háló-
zat az összefogás motorja, de a tár-
sult gazdálkodási formákban a jogi
rendszer elválasztja a tulajdonostól
a gazdálkodást.

A kistulajdonosok érdekeinek érvé-
nyesítésére talán egyetlen lehetõség
az együttmûködés. Igazolja ezt a né-
met példa is, ill. a mezõgazdaságban
mûködõ termelõ és értékesítõ szövet-
kezetek vagy a termelõi csoportok. 

Kulcsszavak: magánosítás, erdõtulaj-
donosok gazdálkodói stratégiái, össze-
fogás

A keletnémet példa
A szocializmus, majd a magánosítás
folyamata

A volt NDK mezõgazdasági történe-
tében legalább három fázisról beszélhe-
tünk: földreform (1945/49) – kollektivi-
zálás (1952/60) – szakosodás és iparosí-
tás (1960/80).1 1989-ben végül 79 állami
erdõgazdaságot több mint 850 erdész-
kerülettel és több, mint 2 millió hektár
erdõterülettel adtak át az ún. „Treu-

hand”-nak (1990-1994), melynek fel-
adata eredetileg a köztulajdonú üze-
mek kft.-vé, ill. rt.-vé alakítása, kezelé-
se, ill. hatékonyságának és versenyké-
pességének megõrzése volt (Modrow-
törvény). 774 000 ha magánosításra vá-
ró erdõ került a szervezethez, amit a tu-
lajdonosváltásig kezelnie kell, elkerülve
ezzel a rendezetlenséget. Az intéz-
ménynek 1994 végén abba kellett hagy-
ni a tevékenységét, bár azt befejezni
nem tudta. Megszûnése után feladatait
jogutódja az Újraegyesítési Különleges
Feladatok Intézménye és a termõföldek
esetén a Földértékesítési és Földkezelé-
si Társaság (BVVG) látta el. A Treuhand
rövid távú hatósági feladatokat teljesí-
tett, és a fõ tevékenysége a területek
visszaadása, míg a privatizációt átadta a
BVVG-nak.

A privatizációs társaság a mai napig
három szempontot tart szem elõtt: (1)
mûködõképes üzemeket kialakítani,
ezért az 1000 hektáros nagyságrendet
célozzák meg az objektumok kialakítá-
sánál, (2) a leépített kisbirtokosság szer-
kezetét a nyugati családi gazdaságok
mintájára javítani és (3) a gazdaságilag
jelentéktelen, de ökológiailag fontos
erdõterületeket természetvédelmi cé-
lokra eladni vagy átadni.

Tulajdonosi kategóriák2

A magánosítás három módon történ-
hetett az erdõ- és mezõgazdálkodásban:

– RESTITUCIÓ során a földet vissza-
adták annak az eredeti tulajdonosnak
(Alteigentümer) – ha erre igényt tartott –,
akitõl 1945 elõtt vagy 1949 után kény-
szerintézkedés során vették el.

A többi terület PRIVATIZÁLTÁK

– a Kedvezményes Földszerzési
Program keretén belül, amire jogosul-
tak voltak

• helyi erdõ- és mezõgazdák, akik a
szövetkezetbe bevitt, korábban mûve-
lésükben lévõ földjeiket visszaigényel-
hették (Wiedereinrichter);

• erdõ- és mezõgazdák, akik nem
igényelték vissza a szövetkezetbe bevitt
eredetileg mûvelt földjeiket, de szeret-
tek volna földhöz jutni máshol;

• tagi részarány-kiadás: akiknek
nem volt ugyan bevitt földjük, de a  szö-
vetkezetben dolgoztak legalább 10 évig
(Neueinrichter).

– A fennmaradt, a privatizációra kije-
lölt területeket forgalmi értéken bárki
megvásárolhatta.

Privatizációs módszerek
A (1) közvetlen eladás, (2) az ajánlatté-

tel (a vásárló részérõl) és (3) a nyilvános
kiírás módszerét alkalmazták. Az árverést
nem tartották alkalmasnak, mert az nem
kötelezi a vevõt a munkahelyek és a be-
fektetések biztosítására. Az irányár meg-
nevezését ugyanezen okokból csak kis-
birtokokra tartották megfelelõnek. A cseh
és orosz megoldást, ahol egy állami
holdingot alapítottak (vagyis az állam
vállal kezességet) azért nem találták
célravezetõnek, mert az kevés külsõ
tõke bevonását teszi lehetõvé.1

Jelenlegi gazdálkodói stratégiák
A felmerülõ költségek miatt a gaz-

dálkodás különösen a kisbirtokosok-
nak okoz gondot. A megoldás fõleg a
birtoknagyságtól függ és nyugatnémet
vagy 1945 elõtti tapasztalatokra alapoz-
ható, melyek az alábbiak:
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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

Lesz-e szervezett magánerdõ-
gazdálkodásunk?

A keletnémet (re-)privatizáció tanulságai, adaptációs lehetõségek
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– kisbirtokán a tulajdonos mellékke-
reseti lehetõségként saját maga gazdál-
kodik,

– szolgáltatót (közös gazdálkodási
formák közül) bíz meg,

– nagyobb tulajdonnál közvetlenül
bíz meg egy szolgáltatót,

– fõkereseti lehetõségként saját ma-
ga gazdálkodik.

Ezek ismeretében a gazdálkodásban
(1) mellékállású erdõgazdálkodókat, (2)
vállalkozókat és (3) közös gazdálkodási
formákat különíthetünk el. Emellett meg-
jelennek új, az erdõgazdálkodáshoz la-
zábban kapcsolódó tevékenységi körök,
egyrészt a faanyagtermeléshez, másrészt
a szolgáltató szektorhoz (erdei iskolák,
üdülés-pihenés, szakértõi tevékenység,
természetvédelem) kapcsolódóan.4

Összefogás
Az elsõ kezdeményezések a 19. szá-

zad elejére tehetõk. 1969-ben lépett élet-
be az elsõ nyugatnémet közös gazdálko-
dási formákról szóló törvény, mely azok
jogi formáját egységesítette, és alapításu-
kat megkönnyítette. Ezzel az akkori po-
litika célja az optimális magán-erdõgaz-
dálkodás, ebbõl eredõen a faipar jobb
ellátása és a vidéki társadalom támogatá-
sa, hogy az a feladatait képes legyen el-
látni. Az elismert közös gazdálkodási
formák pénzügyi támogatásban is része-
sülhettek. A törvény változatlanul került
be az 1975-ös nyugatnémet erdõtör-

vénybe. Célcsoportja a kisbirtokosság,
de semmilyen tulajdonformát vagy bir-
tokméretet nem zárt ki.

A rendszerváltás után ezen formák be-
vezetését szorgalmazták a keletnémet
tartományokban is, bár meg kell említe-
ni, hogy a helyi, 1945 elõtt és az NDK
idején mûködõ erdõszövetkezeteket is
fel lehetett volna karolni.3

Közös erdõgazdálkodási formák (a
Német Szövetségi Erdõtörvény alapján):

– erdõgazdálkodási közösség,
– erdõgazdálkodási egyesülés,
– erdészeti köztestület.
Az erdészeti köztestület az erdõföld tu-

lajdonosainak köztestületi jogi formában
mûködõ szervezete. Erdõgazdálkodási
szempontból különösen kedvezõtlen
szerkezetû területen alapítható. A gyakor-
latban ez a forma nem jelentõs.

Az erdõgazdálkodási közösség önkén-
tes erdõtulajdonosi szervezet, magánsze-
mély és társulás is a tagja lehet. A (fizikai-
lag) kapcsolódó erdõterületeken a gazdál-
kodás céljából, vagy meghatározott terü-
letek erdõsítése céljából; vagy különösen
a csekély területnagyság, a kedvezõtlen
területalak, az elaprózott tulajdonosi
struktúra, leromlott erdõállapot hátrányai-
nak legyõzésére közösen gazdálkodnak.
A pénzügyletek a tulajdonosok számláján
jelennek meg. Ez, az ún. „átfutó számlán”
történõ könyvelés az osztatlan közös tulaj-
donnál nem valósítható meg, de ekkor a
közösség alanyi jogon adómentes. Az

erdõgazdálkodás – hátrányos helyzetének
kiküszöbölésére – mentességet élvez a
versenytörvény alól és az adókedvezmé-
nyek mellett 40%-ig gépbeszerzéshez, ala-
pítási költségekhez, a mûködési feltételek
biztosításához és az ügyintézés folyó költ-
ségeihez is többlettámogatást kap.5

A közösségnek az alábbi feladatok
közül legalább egyet végeznie kell:

– összehangoltan készítenek erdõter-
veket, gazdálkodási terveket,

– összehangoltan végeznek erdõhasz-
nálatot (pl. faértékesítés, egyéb erdei ter-
mékek értékesítése), 

– közösen foglalkoznak erdészeti
kultúrák létesítésével, talajjavítással, ál-
lománykezeléssel, erdõvédelemmel,

– útépítéssel és útfenntartással, ill.
– fakitermeléssel, fafelkészítéssel és

közelítéssel foglalkoznak, és
– a fenti pontokhoz kapcsolódóan

közösen gépbeszerzést végeznek (gé-
pek és eszközök).

Az erdõgazdálkodási egyesülések er-
dõgazdálkodási közösségek, ill. erdészeti
köztestületek magánjogi összefogása, de
erdõgazdálkodási szövetkezetek és na-
gyobb magángazdaságok is csatlakozhat-
nak. Kizárólag szolgáltató szervezetként
mûködhetnek, vagyis az erdõtulajdonos
saját nevében gazdálkodik, csak bizonyos
szolgáltatásokat a szervezettõl vesz igény-
be. Az erdõtörvény alapján ezen szerveze-
tek célja kizárólag fejlesztés és az erdei ter-
mékek értékesítésének piaci követelmé-
nyeknek megfelelõvé alakítása lehet. Te-
hát a szervezet tevékenységi köre korláto-
zott, az alábbiak lehetségesek:

– a tagok oktatása, ill. tanácsadás, ill.
a tervezésbe bevonása,

– az értékesítés irányítása,
– a termékek felkészítése és tárolása,
– speciális gépek és eszközök be-

szerzése és használata.
Az utóbbi években az állami erdé-

szeteknek (integrált szervezet) az át-
szervezések és létszámcsökkentések
miatt egyre kevesebb lehetõségük van
a szaktanácsadásra, ezért mind az
erdõgazdálkodási egyesülésekre mind
a közösségekre új feladat hárul, ame-
lyet szolgáltató-központok kiépítésével
terveznek megoldani.6

Összevetés a magyarországi
helyzettel

A privatizáció folyamatának össze-
hasonlítása

Hazánkban a privatizáció folyamata
hasonló, de módszere eltérõ volt. Nálunk
nem fordítottak megfelelõ figyelmet arra,
hogy az átmenet alatt is érvényesüljenek
a szakmai alapelvek, és folyamatos le-

A kedvezményes földszerzés folyamatának vázlata (VOLCKENS, 20023)
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hessen a hatósági felügyelet. Követendõ
szempontok voltak: a magántulajdon
visszaállítása, mint politikai eszme; a mi-
nél gyorsabb végrehajtás; a bevétel maxi-
málása és a kialakult társas gazdálkodás
lehetõség szerinti folytatása.

Mindkét folyamatban megfigyelhetõ
az a törekvés, hogy a szocializmus idején
kialakult jól mûködõ üzemeket igyekez-
tek megõrizni. Magyarországon a termé-
szetben összefüggõ területeken való kö-
zös gazdálkodás törvényi szabályozása
sok esetben kényszeríttette a tulajdono-
sokat nem kívánatos együttmûködésre,
ezzel kialakult egy másik ma fontos
probléma: az osztatlan közös tulajdon.

Alkalmazható gazdasági formák
A kedvezõtlen birtokszerkezet hátrá-

nyait nálunk az integrátori szervezet kiépí-
tésével próbálják kiküszöbölni. Ennek
elsõ lépcsõje a szakirányítás, ezt követõen
az életképes üzemméretet részben birtok-
koncentrációval (haszonbérlet és megbí-
zás elfogadása), részben szolgáltatás nyúj-
tásával – tevékenység koncentrációval –
éri el.v Hazánkban az egyéni gazdálkodók
kivételével minden gazdálkodási formá-
ban elválik a tulajdonostól a gazdálkodás.

A vidék népességmegtartó képessége
szempontjából oly fontos hagyományos
nyugateurópai-típusú családi gazdasá-
gok egyik esetben sem olyan jelentõsek,
hogy arra az erdõgazdálkodást akár
részben alapozni lehetne. Ezenkívül
egyik esetben sincs hagyományos, ge-
nerációkon keresztül öröklõdõ szaktu-
dás és a magántulajdon kezelni tudása.

Magyarországon az eddig kiépült in-
tegrátori hálózat megfelelõ alap magán-
erdészetek kialakításához. Hazánk
magánerdõ-gazdálkodásában a területi
koncentráció jelenleg is nagy, viszont
elkerülhetetlen és szükséges is.7 Emel-
lett a hagyományos családi gazdasági
modell is átalakulóban van, az ilyen
gazdaságok zöme tõkeerõs, életképes
üzemméretû vállalkozás.8

Hogyan tovább?
Sajnos a mai magyar valóság kiszámít-
hatatlanságával, bizonytalanságával el-
lehetetleníti magát a mindennapi gaz-
dálkodást. Amíg tulajdonjogi problé-
mákkal küszködünk, míg az államappa-
rátusra kell várni azzal, hogy megkezd-
jük az erdõtelepítést vagy a szaktanács-
adást, addig persze eszünkbe sem jut,
hogy a szervezettségen javítsunk. Pedig
épp ez lehetne eszköz arra, hogy komo-
lyan vegyék az ágazatot, ill. a minden-
napi munkát könnyíti meg, ha nem
egyedül kell kitaposni minden utat.

A magyar magánerdõ-gazdálkodás
pilléreit az integrátori hálózat biztosítja,
azt a továbbiakban is kiemelten támogat-
ni kell. Az erdõtörvény módosítása a ha-
tósági ellenõrzések lazítása felé mutat,
ami a gazdálkodókra és a szakemberekre
nagyobb felelõsséget hárít. A nagyobb fo-
kú szervezettség mindenki munkáját se-
gítené, a szakirányítói és integrátori rend-
szer Bartha Pál szavaival élve egyfajta
minõségbiztosítást jelenthet. Regionálisan
az egyébként is kapcsolatban álló szak-
emberek, szolgáltatók és kivitelezõk
kommunikációja kulcsfontosságú. To-
vábbá a német példa alapján a fejlesztés,
szaktanácsadás, értékesítés, speciális esz-
közök beszerzése, hozzáadott érték nö-
velése (erdõgazdálkodási egyesülések)
egy lehetséges kitörési pont.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programmal alkalom nyílt a magán-
szektor megerõsítésére. A versenyké-
pesség és a vidék fejlesztésére több jog-
címen lesz lehetõség külsõ források be-
vonására. A már elindult támogatott
szaktanácsadásra lehívható összegek az
adminisztratív feladatok ellátását 80
százalékban fedezik. Az országban 3
fõként erdõgazdálkodásra koncentráló
Területi Szaktanácsadási Központ kezd-
te meg mûködését. 

A magánerdõ-gazdálkodás „adós”
még egy termelõi csoport létrehozásával.
Mind külföldi erdõgazdálkodásból, mind

magyar mezõgazdálkodásból hozhatunk
példát ilyen típusú mûködõ szervezetek-
re. Igaz, Bartha Pál szerint a magánerdõ-
gazdálkodók túlnyomó része effektív
munkavégzésére alkalmatlan, a munka
elvégzését egy szolgáltatótól várja, de ez
egyrészt az erdõtelepítõk körében nem
olyan meghatározó, másrészt talán nem
kell, hogy objektív gátja legyen a termelõi
csoport létrehozásának. A jogi keretek a
95/2007 (IX.4.) FVM rendelettel már
lehetõvé teszik, hogy a létrehozott szer-
vezet uniós támogatásban is részesülhes-
sen, ami nemcsak szervezési, de gazdasá-
gi megfontolásból is elegendõ ösztönzést
jelenthet. A magyar mentalitást figyelem-
be véve, elõször a nagygazdálkodók
összefogásával kell megpróbálni egy
mûködõ rendszert kiépíteni, akiknek
nem okoz nagy gondot a számlázási és
adminisztrációs kötelesség. Miután a szer-
vezet bizonyított, utána mások is szívesen
fognak csatlakozni és létrejöhet egy szé-
les körre alapozott, ténylegesen a ter-
melõk érdekeit képviselõ csoport. 

Az integrációt, mint különleges ma-
gyar megoldást, tiszteletben kell tartani.
A hálózatot mûködtetõ szakemberek
összefogásával egy hatékony, kiépített
apparátus nélkül mûködõ, regionális
központ a fent említett, szorosan össze-
kapcsolódó feladatokat képes teljesíteni.

Könnyû Nóra
I. éves PhD hallgató NyME – EMK

Erdõfolyosó –
Portugál módra
A fenyõfa fonalférget (Bursaphelenchus
xylophilus) nyolc évvel ezelõtt észlelték
elõször az ibériai országban, ám napjaink-
ra olyan rohamosan elterjedt, hogy ellene
magának a kormánynak kellett drasztiku-
san fellépnie. A „parancs” szerint egy 430
kilométer hosszú, Portugália középsõ és
déli erdein átívelõ folyosót kell kialakítani
a veszélyes kártevõ megfékezésére. Eh-
hez a kijelölt területen  a kora tavaszi hó-
napokban elkezdték kivágni a fenyõfákat,
mielõtt a bennük áttelelõ rovarok maguk-
kal vinnék testükön a helyváltoztatásra
képtelen fonalférgeket egy újabb fára. Az
utóbbi évek aszályos idõjárásából adódó
gyakori szövetpusztulás is elõsegítette e
kártevõ gyors elterjedését. A kivágott fák
folyosója várhatóan a portugál erdõk terü-
letének kilencedére szorítja vissza a fonal-
férget, illetve megakadályozza további eu-
rópai terjedését.
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Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapról szóló 1698/2006 EK rendelet-
ben megfogalmazott támogatási lehe-
tõségek között szerepel Az erdészeti po-
tenciál helyreállítása és megelõzõ intézke-
dések bevezetése címû jogcím is, mely
lehetõvé teszi erdõterületeken az abioti-
kus károk (hó, jég, szél, árvíz – mely nem
hullámtéren okoz kárt –, belvíz, fagy,
aszály, illetve tûz által okozott erdõkárok)
elleni védekezés, és a bekövetkezett káro-
sítás helyreállítás támogatását. 

A rendelet végrehajtását és a támogatá-
si jogcímek hazai bevezetését szolgáló,
Európai Unió által elfogadott Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program tartalmaz-
za a jogcímet, melynek részletes igénybe-
vételi feltételeit támogatási rendeletben
kell megjelentetni. Az intézkedésrõl két
támogatás rendelet szól majd, ezt a helyre-
állítás és a megelõzési intézkedések támo-
gatásának igénybevételi feltételeinek
jelentõs eltérése indokolja. A tervek sze-
rint a helyreállításról szóló jogcím 2008 fo-
lyamán indult volna, ám a 2007 nyarán
bekövetezett, nagy területeket érintõ
erdõtüzek miatt mind az erdészeti igazga-
tás, mind a MEGOSZ kezdeményezte a
helyreállításról szóló rendelet korábbi
idõpontban történõ megjelentetését, hogy
a nyár folyamán károsodott erdõterületek
is részesülhessenek támogatásból. Ezt a
kezdeményezést a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal is
elfogadta. Jelenleg a jogszabály egyezteté-
se, és a végrehajtási eljárásrend kidolgozá-
sa zajlik. A támogatási rendelet várhatóan
2007 végéig megjelenik. Jelen cikkben az
egyeztetés alatt álló rendeletben foglalt
feltételeket ismertetem nagy vonalakban,
ezért elõfordulhat, hogy a végleges rende-
let ettõl eltérhet! 

A rendelet keretében támogatás
nyújtható a bekövetkezett károsítások
utáni helyreállítás érdekében végzett te-
vékenységekre, a megsemmisült erdõ
újratelepítésének elsõ kivitelére, és
egyes, úgynevezett kiegészítõ intézke-
désekre, valamint a károsodott faállo-
mány letermelésére. Ez a támogatási
lehetõség a folyamatban lévõ felújítá-
sokra, telepítésekre is fennáll!  

Kiegészítõ támogatás adható a
következõ tevékenységek elvégzésére:

– 10 fokot meghaladó lejtésû terüle-
ten padka létesítése a talaj védelme cél-
jából;

– bakhátak létesítése a káros belvi-
zek elleni védelem céljából;

– 15 fokot meghaladó lejtésû terüle-
ten rõzsefonat, talajfogó gát létesítése
az eróziós károk megelõzése céljából;

– az erdõfelújítást megelõzõ terület-
elõkészítésre, károsodott faállomány le-
termelésére a másodlagos biotikus
erdõkárok megelõzése céljából.

Az utolsó pontban szereplõ
kiegészítõ intézkedés kivételével mind-
egyiket csak elsõ kivitellel együtt lehet
igénybe venni. 

Az elsõ kivitel összegei a terület
lejtésétõl és a helyreállítani kívánt faál-
lománytól függõen 400 és 700 euró kö-
zött változnak hektáronként, a terület
letakarítására lejtéstõl függõen 100-200
euró adható hektáronként.

A támogatást erdõgazdálkodók kap-
hatják olyan egész erdõrészletre vagy
azok természetben lehatárolt részére,
ahol 2007. január 1-je után bekövetke-
zett természeti katasztrófa következté-
ben felújítási kötelezettség, vagy folya-
matos erdõsítésben 50 százalékot meg-
haladó mértékû mennyiségi kár kelet-
kezett. A legkisebb egybefüggõ támo-
gatható terület nagysága 0,5 ha. A
kérelmezõ a kárfelszámolást és káreny-
hítést az erdészeti hatóság felújítási kö-
telezettséget keletkeztetõ vagy módosí-
tó határozatának jogerõre emelkedése
után kezdheti meg.

A támogatási kérelmet az erdõkárral
sújtott erdõrészlet szerinti területileg il-
letékes Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatóságához kell
benyújtani a természeti katasztrófa be-

következte utáni két naptári éven belül,
– minden év január 1. és január 31. kö-
zött. A támogatási kérelemhez szüksé-
ges, hogy az erdõgazdálkodó rendel-
kezzen az erdészeti hatóság kárfelszá-
molás megkezdését engedélyezõ, fel-
újítási kötelezettséget elõíró, illetve mó-
dosító határozatával. Amennyiben az
adott terület helyreállítására már „de
minimis” támogatás igénybevétele tör-
tént, a terület nem jogosult támogatásra!

A támogatási kérelmek elbírálása –
amennyiben az éves igény nagyobb
mint a rendelkezésre álló keret – ponto-
zás alapján történik. 

A megvalósított helyreállítás után a
kifizetési kérelmeket az egységes terü-
letalapú támogatási kérelmekkel együtt
kell benyújtani az  MVH-hoz (minden
évben május 15-ig).

A támogatási kérelmek elbírálása a
lehetõ legegyszerûbb, tekintettel a támo-
gatott cél jellegére. Amint a fentebb ír-
takból látható, a kérelmezési folyamat il-
leszkedik az erdészeti hatósági folyama-
tokhoz. A támogatási rendelet várt de-
cemberi megjelenése reményeink sze-
rint lehetõvé teszi a 2007. év szokásosnál
jóval nagyobb területû kárainak felszá-
molását, és az erdõterületek helyreállítá-
sát. A támogatás az elvárások szerint ja-
vítja az erdõgazdálkodás biztonságát,
mérsékelve a gazdálkodók kiszolgálta-
tottságát az idõjárási szélsõségeknek. 

Ali Tamás
igazgatóhelyettes
MgSzH Központ 

A károsodott erdõterületek helyreállítása

Egy nagyon komoly felhívás

A Gyökerek és lombok Erdészportrék sorozathoz folyamatosan készülnek a
felvételek. Nem lenne teljes a sorozat, ha Csanádi Etele vallomását nem adnánk
közre. Nos, a felvétel elkészült, úgy, ahogy a docens úr elmondta. De ez csak az
érem egyik oldala. A másik, ahogy a hallgatók látták. Ezt a riportalany ter-
mészetesen csak közvetve érzékelhette, s mint olyan, a hallgatókban keltett
emóciókat nem mondhatta el.
Bánó László javaslatára, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a sorozat
születésében és megjelenésében, kérjük mindazokat, akiknek fent nevezett
„kémia tanszéki alkalmazottal” kapcsolatban érdekes, különleges, megható,
elborzongtató, felháborító, megnyugtató, az egyetemi stúdiumok során szerzett
örökérvényû adomája, tapasztalata, a jövõ számára feltétlenül megörökítésre
alkalmas története van, írják meg és küldjék el az Erdészeti Lapok
szerkesztõségébe. Nem kell feltétlenül irodalmi stílusban fogalmazni, mert az a
szerkesztõ dolga, a lényeg az, hogy a fent nevezett docenssel kapcsolatos
élményeket, mintegy függelékként, a vele készült riporttal együtt közöljük.
No, balekok és firmák, most mutassátok meg, hogy mily nyomokat hagytak
bennetek a Csanádi Etele vegykonyhájában tapasztaltak!

Pápai Gábor sorozatszerkesztõ
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Jelen vannak:
Elnökség tagjai: dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Bodor Dezsõ Károly magánerdõs alel-
nök, Kiss László és Puskás Lajos
régióképviselõ (7 fõ).

Tanácskozási joggal:
Dr. S. Nagy László MTESZ alelnök,

Kolozsvári Ákos EB elnök, dr. Sárvári
János MEGOSZ fõtitkár, Bogdán József
DB elnök, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai
Gábor fõszerkesztõ, Mester Gézáné
titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Haraszti Gyula EL
SzB elnök, Horgosi Zsolt, Máté Zoltán
és Tihanyi Gyula régióképviselõk.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket. Megálla-
pította, hogy az elnökség 7 fõvel határo-
zatképes és az ülést megnyitotta. A
jegyzõkönyv vezetésére Mester Gézáné
titkárságvezetõt, hitelesítõknek Schmotzer
András alelnököt és Puskás Lajos régió-
képviselõt kérte fel. A meghívóban kikül-
dött napirendi pontokat az elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Bogdán
József a Díjbizottság elnöke beszámolt
az ülésükön hozott javaslatokról és ar-
ról, hogy elkészítették a Bizottság mû-
ködési rendjét. Javasolták, hogy az El-
nökség hívja fel a javaslattevõk figyel-
mét arra, hogy a kitüntetési javaslatok
körültekintõbben és teljesebben kerül-
jenek megküldésre, mert a jövõben ezt
tekintik a minõsítés alapjának. A Díj Bi-
zottság levélben fogja felkérni a
régióképviselõket, hogy a helyi cso-
portülésekre hívják meg a DB tagjait. A
Küldöttközgyûlésen nem javasolják a
kampánytevékenységet. A Bizottság
tagjai úgy határoztak, hogy a Vándor-
gyûlés ünnepi Küldöttközgyûlésén a
kitüntetettekrõl rövid méltatás történik,
bõvebb ismertetés az Erdészeti Lapok-
ba jelenik meg. A kitüntetett megszóla-
lása a Közgyûlésen pedig üzenetjellegû
legyen. Kérdésként vetették fel, hogy ki
adományozza a kitüntetéseket, az El-
nökség vagy a Küldöttközgyûlés. Az

esetleges adományozással kapcsolatos
javaslatok csak az Alapszabály módosí-
tásakor kerülhetnek napirendre. A Díj
Bizottság megalkotta és elfogadta saját
ügyrendjét. 

Dr. S. Nagy László, a MTESZ alelnö-
ke tájékoztatta az Elnökséget, hogy
Bagaméry Gáspár, a Szolnoki Helyi
Csoport titkára MTESZ Emlékérem ki-
tüntetésben részesült. A kitüntetés de-
cember 5-én a MTESZ Ünnepi Szövet-
ségi Tanács ülésén kerül átadásra.

19/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:  

Az Elnökség támogatja a Díj Bi-
zottság törekvéseit a díjak odaítélé-
sének szempontjainak javítása ér-
dekében tett törekvéseit, melyeket
egy késõbbi idõpontban terjeszte-
nek az Elnökség elé, figyelembe vé-
ve, hogy a jelentõsebb változásokat
az Alapszabály módosítása során
kell elõterjeszteni.

(A jelenlévõ 7 fõ elnökségi tag 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozatot elfogadta.) 

A második napirendi pont elõadója,
Kertész József tájékoztatta a jelen-
lévõket a 2007. november 14-én, Buda-
pesten, az Erdészeti Információs Köz-
pontban megrendezésre kerülõ Bedõ
Albert, Kaán Károly és Decrett József
Emlékéremmel kitüntetettek találkozó-
jának szervezésérõl. A jelentkezõk szá-
ma 75 fõ. 

Dr. S. Nagy László a MTESZ alelnöke
a harmadik napirendi pontban ismertette
a Szövetségi Tanács határozatát a Fõ ut-
cai irodaház eladásával kapcsolatban. A
MTESZ  az árbevételbõl fizetné tartozása-
it és új irodaház felépítését tervezi. Az
Egyesület nehéz helyzetbe került, mivel
nincs tulajdonosi részaránya. A MTESZ
az épület leendõ új tulajdonosával vissza-
bérlési szerzõdést szeretne kötni, így
lehetõség nyílna arra, hogy az egyesüle-
tek még két évig az épületben maradhat-
nak.  Egyesületünk jogos pénzügyi ré-
szesedéséért dolgozik, melynek reális

lehetõsége van a következõ évben. A
döntések még ez évben megtörténnek.
Ezzel párhuzamosan a volt Székházunk
birtokba vételi lehetõségeinek további
feltárását és az esetleges közbensõ idõre
történõ egyesületi központ elhelyezésére
is egyeztetések kezdõdnek.

20/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
nem kíván kedvezõtlen helyzetbe
kerülni sem a lelépés, sem az új
hely kiválasztása során, ezért az El-
nökség megbízza dr. Pethõ József
elnököt, Schmotzer András alelnö-
köt, dr. S. Nagy Lászlót, a Szeniorok
Tanácsa elnökét és Ormos Balázs
fõtitkárt, hogy tájékozódjanak a ki-
alakult helyzetrõl és tegyenek ja-
vaslatokat az Elnökség felé. 

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett a ha-
tározatot egyhangúan elfogadta.)

A negyedik napirendi pontban Or-
mos Balázs röviden összefoglalta a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
jogi helyzetét, annak rendezetlenségét.
Egyesületünk a belsõ szervezeti rendet
megteremtette, de szükséges egyeztetni
a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezetésével a két
fél közötti jogi kapcsolatot, melyet
Egyesületünk és az erdõgazdaság is tá-
mogat.

21/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Elnökség elnöke haladéktala-
nul indítson egyeztetõ megbeszé-
lést a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezetésé-
vel a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár jogi helyzetének rendezé-
se ügyében.

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett a ha-
tározatot egyhangúan elfogadta.)

A Sopronban új regionális szervezésû
INNO LIGNO SOPRON kiállítás és ren-
dezvénysorozat jelenlegi állásáról adott
tájékoztatást Ormos Balázs az ötödik na-
pirendi pontban. A korábbi WOOD
TECH helyett évente megrendezésre
kerülõ regionális szervezésû rendez-
vénysorozat mögé Sopron megyei jogú
város Önkormányzata is felsorakozott,

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2007. november 13-i ülésérõl
Budapest, OEE Klub
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így egy szélesebb összefogás eredmé-
nyeként jöhet létre a rendezvénysorozat.
Idõpontja a korábbi szeptemberi rendez-
vény idõpontjával egyezik. 2008 évben
kiemelt esemény a NYME Erdõmérnöki
Kara 200 éves erdészeti felsõoktatásról
megemlékezõ rendezvényei lesznek. A
tárgyalások még folynak, a további tájé-
koztatást idõben megtesszük.

Hatodik napirendi pontban az elmúlt
idõszak rendezvényeirõl adtak tájékozta-
tást: Schmotzer András az Erdõmûvelési
és Természetvédelmi Szakosztály szerve-
zésében bosznia-hercegovinai szakmai
tanulmányúton vett részt. A szakosztály
tagjai szerb, horvát, bosnyák erdészeti
vezetõkkel találkoztak, akikkel a kapcso-
latfelvételrõl állapodtak meg, melyek
elõkészítésére Gerely Ferenc tagtársun-
kat kéri fel az Elnökség. 

Ormos Balázs a Straubingban meg-
rendezett Biomassza Kiállításról számolt
be, ahol  Magyarországot Egyesületünk
Megújuló Energia Szakosztálya képvi-
selte. Köszönetet kell mondani a Ferling
PR. cégnek a rendezvény sikeres lebo-
nyolítása és az EGERERDÕ Zrt. támoga-
tásáért. A sikeres kezdet további együtt-
mûködési lehetõségeket nyithat meg az
FVM és az OEE között. 

Doros István az ERTI szervezésében
szovátai tanulmányúton vett részt
Schmotzer Andrással. A rendezvény
egyben a Kárpát-medencei Erdészek II.
találkozójaként került megrendezésre.
A harmadik találkozó megszervezését a
vajdasági erdészek vállalták.

Dr. Pethõ József thüringiai látogatása
során meghívta a helyi erdészkollégákat
Magyarországra, így a 2008. évi tanul-
mányút megszervezése folyamatban van.  

Ormos Balázs a hetedik napirendi
pontban beszámolt az Egyesület III.
n.éves pénzügyi teljesítésérõl, mely to-
vábbra is tervszerû és kiszámítható. Ko-
lozsvári Ákos, az EB elnöke az Egyesü-
let pénzügyi mûködését stabilnak és ki-
egyensúlyozottnak tartja. Schmotzer
András alelnök a helyi csoportok tagdíj-
fizetési elmaradásairól szólt és kérte,
hogy az Elnök tegyen lépéseket az el-
maradások teljesítése érdekében. 

22/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Elnökség az Egyesület III. n. évi
rövid pénzügyi beszámolóját elfo-
gadta.

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozatot egyhangúan elfogadta.)

Pethõ József bejelentette, hogy az
Egyesület szervezi meg a soron
következõ Zöld-Erdész Fórumot 2007.
december 11-én az Erdészeti Informáci-
ós Központban. Ekkor kerül bemutatás-
ra a Kaán Károly vándorkiállítás anya-
ga. A rendezvény egyben az OEE évzá-
ró eseménye is, melyre a Küldöttköz-
gyûlés tagjai is meghívást kapnak.

Kilencedik napirendi pont: dr. Pethõ
József bejelentette, hogy az Erdõk a
Közjóért Szakosztály 40 éves jubileumi
szakosztályülése 2007. december 12-én
az FVM színháztermében kerül megren-
dezésre.

Tizedik napirendi pont: Pápai Gábor
tájékoztatta az elnökséget, hogy a Gyö-
kerek és lombok VI. kötete csak 2008.
elején fog megjelenni. Megnyugtatónak
tartja, hogy a hirdetések fedezik a költ-

ségeket. Ormos Balázs beszámolt arról,
hogy az Erdészettörténeti Közlemények
(Halász Aladár) még ebben az évben
elkészül. Elkészült továbbá a Székház
rövid történetét bemutató szórólap.  Az
Erdõk a közjóért kiadvány december
12-re elkészül. Készülõben van a
Könyvtár és az OEE szórólapja. 

Doros István a tizenegyedik napiren-
di pontban beszámolt az Erdõtörvény
módosításának folyamatáról, annak
egyesületi vonatkozásairól. Jövõ év kö-
zepe elõtt valószínû, hogy a módosítás
nem kerül az Országgyûlés elé. Egyesü-
letünk az erdõõrzés, az oktatás, tovább-
képzés, a természetjárókkal való kap-
csolat és a melléktermékek szabályozá-
sa terén vállalt szerepet, de természete-
sen a további feladatokban (erdõfenn-
tartás, stb.) is szerepet játszik. Az OEE,
MEGOSZ, FAGOSZ munkamegosztás
és együttmûködés eredményesen foly-
tatódik ez ügyben.

Az egyebekben az Elnökség a Feke-
te-Tisza forrás felújításáról, a Kálnokon
megvalósuló Bedõ Albert emlékház tá-
mogatásáról, az Ungvárra történõ tanul-
mányútról és a Mindentudás egyeteme
erdészeti részvételérõl egyeztetett. Pá-
pai Gábor a sikeres újságírói találkozó-
ról számolt be, melyet a SEFAG Zrt.-nél
és támogatásával szerveztek  meg e hó-
napban.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk:

Schmotzer András alalenök
Puskás Lajos régióképviselõ

Az OEE Szeniorok Tanácsa és az FVM
Helyi Csoportja kihelyezett rendezvényét
2007. szeptember 27. és 28-án az Ipoly
Erdõ ZRt. királyréti, ill. a nagymarosi er-
dészetei területén tartotta. A rendezvé-
nyen részt vettek a szeniorok, az FVM
nyugdíjasai és az ifjabb, aktuális ismere-
tekkel bíró tisztviselõi. A kismarosi kis-
vasút állomásánál gyülekezõ 22 fõs cso-
portot fogadta és köszöntötte a Zrt. nevé-
ben Kondor Endre nyug. vez. igazgató.
Ruff János erdészetvezetõ és Barton Zsolt
erdészet-vezetõ-helyettes szervezõ pedig

vázolta a következõ teendõket. A
„gördülõ tanösvény” kocsijában, a szál-
láshelyre utazva dr. S. Nagy László a Sze-
niorok Tanácsának elnöke ismertette az
FVM helyi csoporttal közösen kihelyezett
ülések eddigi jelentõségét, hasznosságát.
Az elõzetesen tervezett program célkitû-
zése volt, hogy a résztvevõk szembesül-
hessenek azokkal a kezdeményezõ kísér-
letekkel (eredményekkel), amelyek a ter-
mészetvédelem és az erdõkezelés gya-
korlata szempontjából életszerûek és
közérdeklõdésre alkalmasak lehetnek. 

A királyrétre menet – az erdei-vasút
felújított kocsijában – tájékoztatást kap-
tunk a vasút eszközeinek idõszerû
hasznosításáról. A kiépült adottság is-
meretterjesztésben történõ bekapcsolá-
sával és a megállóhelyeken kialakított
látnivalókkal lehetõséget nyitottak
mind az erdészeti tevékenység, mind a
természeti értékek bemutatására. Már
kezdetben újszerûen hatott a kezdemé-
nyezés és az elõadásban ismertetett
módszer, illetve távlatai. A továbbiak-
ban azok a helyszínek, amelyeket lát-

A Szeniorok Tanácsa és az FVM 
Helyi Csoportja kihelyezett ülése
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tunk, valóban példaértékûen kiválasz-
tott helyeknek minõsültek. 

A Nagymarosi Erdészet kezelésében
Kittenberger Kálmán Rózsakunyhójánál
a nagy vadász életútjának egy szeletét be-
mutató és szerénységét jellemzõ tanyáját
láthattuk, utalva gondozottságával a tradí-
ció tiszteletére. A következõ állomáshe-
lyen Borka Róbert mûszaki vezetõ tájé-
koztatott az erdészet lényegesebb muta-
tóiról. Vezetésével tekintettük meg a Kis-
maros 7/B, ill. 8/b 90%-ban kt.T.-es
erdõrészeket. Az itt vázolt elképzelések
vitaalapot képeztek a korábbi gyakorlat
szerinti, tapasztalatok alapján felmerülõ
beavatkozás szükségszerû módjában.
Ugyanis az erdõrészekben látott igen sû-
rû, szép 1-3 éves újulat, amely a közel-
múlt jó makktermései után települt meg a
csoportos felújító vágás elkezdhetõ-
ségére utalt. Ez a megítélés az erdõrészek
120–125 éves anyaállományának az álla-
potával is megindokolható. Az erdõrész
további kezelésére viszont a helyiek a
természetvédõk által preferált Pro Silva
jellegû módszer bevezetését találták al-
kalmasabbnak úgy, hogy egy másfél fa-
hossznyi átmérõjû lékekben mozaiksze-
rûen nyitnának. A gyakoribb beavatko-
zással nyújtanák az erdõrész megújítást,
illetve a hasznos egyedek korát, produk-
cióképességét. A kezdeményezés indok-
lását megismerve csak elismeréssel vo-
nulhatott vissza a kételkedõk csoportja a
kísérlet eredményességében remény-
kedve. 

A következõkben a jelenlévõk meg-
tekinthették Nagymaroson Kittenberger
K. lakóházát, az erdészet stílszerû épü-
lete közelében a szobrát, és az igen szé-
pen rendezett Duna-parti környezetet.
A vendéglátók Nagybörzsönyben az
elsõ napi program befejezõ részével
formálták rendkívülivé az ismeretein-
ket. A helység Árpád-kori, ill. további 4
templomáról, kulturális emlékeirõl és
bányászattal összefüggõ múzeumáról
szerezett benyomások igen értékesnek
minõsültek. A program Batizi Zoltán

„õshonos lakó”, ill. néprajzos tanár ki-
váló szövegével felejthetetlen élményt
jelentett, amely ilyen úton is ajánlható
és rögzítése kívánatos.

A következõ napon Haraszti Gyula
vez. ig. helyettes tájékoztatóját követõen
Ruff János királyréti erdészetvezetõ az Er-
dészet jellemzõinek vázolása után a gyer-
tyános tölgyesek, illetve bükkösök szála-
ló vágásra történõ átalakításáról, a termé-
szetes bolygatások, beavatkozások hatá-
sait, vizsgálatok eredményeit, konzek-
venciáit ismertette. A helyszíni Szokolya
5/E, F, G, bükkös erdõrészben vázolt új
szemléletû erdõgondozás/kezelés figye-
lemre méltó ismeretekkel gazdagította a
jelenlévõket. A cca. 80 éves bükkös erdõ-
részben a gyakorlati beavatkozás – boly-
gatás – hatásaiként láthattuk azokat az
egy másfél fahossznyi lékeket, ahol eltérõ
magasságú, sûrû bükkújulat jelent meg. 

A vizsgálat többek között irányult a
talaj nedvességtartalmának alakulására
az ujúlat központjától az állomány fele
haladva és a záródott részhez viszonyít-
va.. Az elsõ következtetés nem igazolta
azt a feltételezést, hogy lékek nyitása lé-
nyegesen megváltoztatja a felsõ talajré-
teg nedvességviszonyait. A mérések azt
mutatták, hogy a lékekben a talaj nedve-
sebb volt, mint a zárt lombsátor alatt. Az
ismertetett további mérések – hõmérsék-
let-alakulás,értékfák kiválasztása stb. –
arra utalnak, hogy a tervezett szálaló jel-
legû állománykezelésre az 5 évenként
visszatérõ léknyitásokkal és igen hosszú
távon lehet kockázatmentesen átállni,
természetesen a költség/haszon vizsgá-

lati eredmények figyelembevételével. A
helyszíni véleménycsere – a kétkedések
ellenére – hasznosnak minõsült. Az
idõsebb generáció a gazdaságossági vo-
natkozásban feltett kérdéseiben marad-
tak vitatható részletek, azonban összes-
ségében olyan kezdeményezés folyama-
tába tekintettünk be, amely figyelemre
és tiszteletre méltó. Amennyiben a
felmerülõ kockázati tényezõkre is adó-
dik a vizsgálat során válasz, nem csak a
természetvédelem, de az erdészeti szak
szempontjából is elismerést érdemel.

A kétnapos rendezvényen körülte-
kintõ, múltunk relikviáit is tisztelõ kol-
lektíva szándékait érzékelhettük. Az a
meggyõzõ kezdeményezés, amelyet az
erdészet munkatársai – a kutatókkal –
elkezdtek az erdõgazdálkodás és ter-
mészetvédelem összehangolásának ér-
dekében, mintaértékû. A Tóviki ven-
dégházban elfogyasztott közös ebéd
után Holdampf Gyula, az FVM elnöke
foglalta össze a tapasztalatokat az
elõzõekre is utalva, illetve megköszön-
te az FVM helyi Csoportja és a Szenio-
rok Tanácsa résztvevõi nevében a
kitûnõ szervezést, fáradozást az Ipoly
Erdõ Zrt. valamennyi munkatársának,
külön is Haraszti Gyula vez. ig. helyet-
tesnek, Kondor Endre ny. vez. ig.-nak,
Ruff János, Batizi Zsolt Királyréti, ill.
Borka  Róbert nagymarosi kollégáknak.
A tapasztalt, önzetlen és példaértékû
munkához további jó egészséget és
eredményességet kívánt.

Dr. S. Nagy László
az SzT elnöke

’56-os emlék Ravazdon
„Kovács Ferenc Márton talpát készítette,
A gránit lapokba sok betût bevésve,
A kopjafa anyagát erdészetünk adta,
Simon László e fát szépen kifaragta.

Hat virág motívum köszön fentrõl felénk,
Virágmintás gömbfej a gömbnyak tetején,
Falunknak címere elöl kifaragva,
Üzenetét küldi most az utókornak!

Ne csak ünnepeljünk, az év minden napján,
Legyen talpazaton legalább egy virág.
Égjen rajta mécses, ne múljon el lángja,
Se a mi szívünkben hõsök iránt hála!”

Tóth Imre Pál
Arany okleveles erdésztechnikus

Fotó: Pápai Gábor
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Az Országos Erdészeti Egyesület Kecs-
keméti Csoportjának tagjai közül 43
fõvel a Zempléni-hegyekbe indultunk
kollégáinkhoz látogatóba, tapasztalat-
cserére.

Messze van Kecskeméttõl Sárospa-
tak! 6 órakor indultunk és majdnem dél
lett, mire odaértünk. Ebéddel kezdtük
tehát a látogatást. A Sárospataki Erdé-
szet szomszédságában lévõ kultúrált
Huszár Panzióban várt bennünket a fi-
nom ebéd. Itt fogadott minket Szentesi
Zoltán, az OEE Sárospataki HCS titkára.
Õ velünk maradt a két nap folyamán. 

Ebéd után megtekintettük a sárospa-
taki Rákóczi-várat. Végigjártuk a Vörös
torony épületét, és az emeleten lévõ ki-
állítást is. 

A várlátogatás után a Rákóczi Pincé-
be mentünk át, ahol hosszan vonultunk
az egyforma méretû hordósorok között,
míg elérkeztünk a borkóstolás helyszí-
nére. A pincében a hõmérséklet 12 °C,
a páratartalom 90%, 1534-ben a Perényi-
család építette a várkert alá a pincét, a
reneszánsz konyhából le lehetett ide
jönni – tudtuk meg a házigazdától. A ki-
vájt tufát a hátukon hordták ki a jobbá-
gyok. A borkóstolást 2006-os száraz fur-
minttal kezdtük, majd száraz sárgamus-
kotály, száraz szamorodni után követ-
kezett a 3, illetve 5 puttonyos aszú. Per-
sze közben hallhattunk a borkészítés
technológiájáról is.

A finom boroktól kellõen feldobva
folytattuk utunkat Pálházára, ahol
Hanyi Istók Vendégházában elfoglaltuk
szálláshelyünket. Az Északerdõ Zrt.
Hegyközi Erdészetének vendéglátásá-
ban finom szarvas-babgulyás volt a va-
csora. Ezen velünk voltak vendéglátó-
ink: Buday Péter erdészeti igazgató és
Frank Tamás mûszaki vezetõ is. Késõ
estig folyt a tapasztalatcsere a vacsora-
asztal mellett.

Másnap reggeli után megnéztük a
kisvasút Pálháza-ipartelep megállójá-
ban lévõ Erdészeti Vadászati és Termé-
szetvédelmi Kiállítást. Nagyon gazdag
és változatos anyagot gyûjtöttek össze a

kollégák. Megtalálhatók itt az erdészeti
munka eszközei, szerszámai, régi bi-
zonylatai, megismerhetjük a környék
élõvilágát, állatait, növényeit, vadfajtá-
kat, gombagyûjteménybõl tanulhatunk
az ehetõ és mérgezõ gombákról, cso-
dálhatjuk a sok vadásztrófeát stb…. 

A kiállítás megtekintése után felszáll-
tunk a kisvonatra és Kõkapuig utaztunk,
gyönyörködve közben a csodálatos
õszbe forduló erdõ zöld – sárga – barna
– bordó színeiben. Kõkapunál kiszállva
sorba jártuk a Károlyi kastély és a Hotel
Kõkapu elõtt álló sok faszobrot, melye-
ket a királyainkról, fejedelmekrõl mintáz-
tak, megnéztük a kastély melletti tavat.

A kis pihenõ, kávézás után rövid tú-
rára indultunk. Tegnapi vendéglátóink-
tól sokat megtudtunk a helyi erdõkrõl.
A területükön egy tanösvény, 3 táboro-
zó hely, több forrás és egyéb nevezetes-
ség található. Az erdõfelújítások 90%-a
természetes újulat: bükk, kocsánytalan
tölgy, gyertyán a jellemzõ. A lucfenyõk
helyén kell csak mesterségesen felújíta-
ni. Megtalálhatók a szubmontán és
montán bükkösök is, melyek szinte ele-
gyetlenek. Gyakori a hegyi juhar, ber-
kenyék, vadgyümölcsök. Feljebb a
gyertyán igyekszik minél nagyobb teret
hódítani magának. 

Gyönyörû hegyoldalra kaptattunk
fel. Már a kilátás kedvéért is megérte!
Csodálatosak az õszi színekbe öltözött
hegyvonulatok körülöttünk. Nem vette
el a kedvünket az sem, hogy erõsen fújt
a szél, sõt még néhány szem havas esõ
is hullott közben. 

Busszal továbbmenve, majd ismét
kis gyalogtúrával felmentünk a Bitó
mocsár nevû helyre. A helyiektõl meg-
tudhattuk, hogy a közelben van egy tó,
melyen vadkacsa is költ, a tó közelségét

jelezték a lágy szárú növények is. Egy
2-3 éve végvágott területet néztünk
meg, ahol nagyon szépen feljött a tölgy-
újulat. A terület szemlélése közben hall-
hattunk az Erdészetrõl is. Az Üzemterv
utolsó évében járnak. A következõ
években a csökkenõ termelés több
erdõrészt érint. Most az  éves fakiterme-
lés terv 18 500 m3. Bükkbõl van több, és
a tölgy iránt van nagyobb kereslet. Ra-
kodóra beszállítják a faanyagot, és ott
végzik el a választékolást a vevõk, a piaci
kereslet igénye szerint. 

A kellemes séta után buszra száll-
tunk ismét, és Füzérradványra utaz-
tunk. Itt behajtottunk az öreg fenyõkkel
szegélyezett úton a Károlyi-kastélyhoz.
Gyönyörködtünk az erdészet kezelésé-
ben lévõ park óriási platánjaiban, vala-
mint a park szépségében. Egy platán
különösen figyelemre méltó hatalmas
törzsével, földre könyöklõ ágaival. A
hányatott sorsú kastély barokk stílus-
ban épült, melyet 1857-59-ben Ybl Mik-
lós tervei alapján romantikus – eklekti-
kus stílusban átalakítottak. 

Sajnálom, hogy csak kívülrõl csodál-
hattuk meg az ország egyik legnagyobb
kastélyát, bemenni nem volt idõnk. Várt
bennünket az ebéd Füzéren a Koronaõr
Vendégházban, a kedves és ügyes házi-
asszonnyal. 

Ebéd után siettünk, hogy zárás elõtt
elérjük Hollóházát, ahol megcsodáltuk
a szebbnél szebb porcelánokat a Holló-
házi Porcelángyár bemutató termében. 

Ezzel véget is ért a két szép nap, in-
dulni kellett haza. Köszönjük zempléni
kollégáink, barátaink a segítségét, kala-
uzolását, szívesen viszonozzuk, ha az
Alföldre kívánnak jönni! 

Várhalmi Lászlóné
Bekõné Polner Katalin

Tanulmányút az Északerdõ Zrt.-nél

Bemutatkozik a Közgazdasági Szakosztály
Elnöke: Bálint Sándor, titkára: Takács Tibor, létszáma jelenleg 32 fõ.
A Szakosztály célja, hogy tömörítse az Országos Erdészeti Egyesület azon tagjait, akik az
erdõgazdálkodás közgazdasági kérdései iránt érdeklõdnek, és szakmai munkájuk révén aktí-
van tudják segíteni a szakosztályi munkát. A Szakosztály adottságai révén, szakmai
véleményezõ és tanácsadó szervezetként alkot és nyilvánít felelõs véleményt az erdõt, és az
erdõgazdálkodást érintõ közgazdasági kérdésekben, bázisa kíván lenni, az ágazatot érintõ
döntések elõkészítõ munkálatainak, teret adva a szakmai konzultációknak.
Tagjai és széles körû kapcsolata révén folyamatosan biztosítja a széles körû tapasztalatcsere
lehetõségét a gazdálkodók, az oktatásban és kutatásban tevékenykedõk és a hatósági
szervek számára.
Fennállása óta minden jelentõsebb – az ágazatot érintõ – kérdésben tolmácsolta szakmai
véleményét a jogalkotók, illetve a szakmai szervezetek felé, mindemellett nemzetközi kap-
csolatokat épített ki, és tagjai révén folyamatosan frissíti szakmai tudásbázisát.
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F E L H Í V Á S
a Vízügyi Közlemények szakfolyóirat megjelenésének támogatására

A Vízügyi Közlemények, hazánk legrégibb vízügyi szaklapja, a közelmúltban megjelent 2004. évi füzeteivel a magyar vízgazdálkodá-
sáért folytatott munkájának százhuszonötödik évébe érkezett. 
A folyóirat egy és negyedszázad alatt összesen 339 rendes és 21 külön füzete, illetve kötete jelent meg, 52 ezer oldal terjedelemben.
Az utóbbi 55 évben a folyóirat változatlan formában, 1200 példányban jelenik meg. A Vízügyi Közlemények jelentõségét azonban nem
ezek a számadatok mérik, hanem a folyóirat tartalma. A lap tanulmányait a szerkesztõk vízgazdálkodásunk célkitûzéseinek
megfelelõen állítják össze úgy, hogy az a vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek széles körû munkájához tapasztalatokon alapu-
ló, hasznos tanácsokat adjon.
A Vízügyi Közlemények egy és negyedszázados története során a folyóiratot három esetben is fenyegette – döntõen pénzügyi okok
miatt – a megszûnés veszélye. Hasonló gondok jelentkeztek napjainkban is. A kiadással már három év elmaradásban vagyunk, és re-
ményünk sincs arra, hogy a megjelenést az állami költségvetés biztosítsa. A lap finanszírozására, olyan szervezési-pénzügyi megol-
dást szeretnénk, amely az állami költségvetési forrásoknak az eddigi módon történõ igénybevétele nélkül, adományokból, szponzo-
rok támogatásából és pályázati pénzekbõl, valamint az elõfizetõi díjakból biztosítja e szaklap folyamatos kiadását. Kezdeményezésünk-
re a szakminisztérium a Vízügyi Közlemények kiadási jogait tíz évre átadta a Pro Aqua Alapítvány-nak. Az Alapítvány adóazonosító
száma: 18607004-1-11. A Pro Aqua Alapítvány és így a Vízügyi Közlemények az adófelajánlásokkal is támogatható.
A folyóirat megjelenését, kiadását és terjesztését. Pótoljuk a folyóirat 2005-2007. évi elmaradt füzeteinek kiadását és a Vízügyi Köz-
leményeket 2008-tól folyamatosan, megjelenési formájában továbbfejlesztve, de az eddigi szakmai színvonalon adjuk ki. 2008-tól
Internetes honlapot indítunk a folyóiratban publikált anyagok elektronikus elérhetõségére. Hasonló módon közreadjuk a 125 év alatt
megjelent tanulmányok tartalomjegyzékét, földrajzi, név- és tárgymutatóját.
A közeljövõben közzétesszük a folyóirat új elõfizetési felhívását és bízunk benne, hogy eddigi elõfizetõink mellett számosan lesznek,
akik érdeklõdnek a Vízügyi Közlemények iránt és megvásárlásával támogatják azt.

Céges és egyéni szponzorok támogatását kérjük és várjuk a Pro Aqua Alapítványnak az ERSTE Banknál vezetett
11613008-04556700-13000009 sz. számlájára

(banki átutalással vagy az Alapítvány befizetési csekkjén). A támogatási összegekrõl a Pro Aqua Alapítvány, mint közhasznú 
szervezet a befizetõknek az adózási szabályoknak megfelelõ igazolást állít ki.

További információk: 06-30-655-69-94; szlavik@hu.inter.net
Dr. Szlávik Lajos

a Vízügyi Közlemények szerkesztõje

A ZALAERDÕ Zrt. Lenti Erdészete a
Göcsej-Õrség-Hetés területén lévõ
erdõk jelentõs részén gazdálkodik.
Munkatársainak egy lelkes csoportja az
erdõk õrzése mellett történelmi múl-
tunk néprajzi, építészeti, gasztronómiai
hagyományainak megõrzését is fontos
feladatának tartja.

Az erdészet területének közepén –
Pórszombat község határában – találha-
tó a Medesi puszta. Régmúlt idõkben
székelyek éltek itt, akikre ma a templo-
muk helyén egy 20 méter magas fából
faragott kereszt emlékeztet. A kereszt
egyben annak a 67 falunak is emléket
állít, amelyeket 1600 körül a törökök el-
pusztítottak.

Gyakran felsír a tárogató, hívja a kör-
nyék lakosságát emlékezni. Október 6-
án is az Aradi vértanúk emléknapján,
amikor a Zala megyei Közgyûlés Hiva-
talával szerveztük meg a megyei meg-
emlékezést. Itt dr. Lugosi József a Had-
történeti Múzeum igazgatója és Man-
ninger Jenõ, a Megyegyûlés elnöke em-
lékezett.

Ezt követõen került sor a Medesi Ga-
lériában – melyet Kovács Gyula helyi
erdész hozott létre – a Gasztronómia a
hadak útján címû sorozatunk újabb be-
mutatójára.

Az ide látogatók megkóstolhatták egy
XVI. századi erdélyi fejedelem gombás la-
komáját császárgalócából. Szerepelt az ét-
lapon XVIII. századból gombás vadétel.
1848-ból a zalai huszárok étele: galuska
húsfélével és gombával, valamint a XIX-
XX. század  fordulóján a monarchia had-
seregének egyik fõtiszti étele, a vargányás
vadpörkölt óbester úr kedvére. Utóbbi két
ételt a Lenti Erdészet erdészei készítették.

Az ételek mellett megismerhettük a
Kárpát-medence régi szõlõfajtáinak ter-
mésébõl készült borokat. Kitûnõ borá-
szok hozták vagy küldték el boraikat er-
re az alkalomra. Megkóstolhatták a
résztvevõk a bakatort, kövérszõlõt, budai
zöldet, kéknyelût, királyleánykát, juh-
farkot és még számos különlegességet.

Itt található a térség õsi gyümölcsfaj-
táinak gyûjteménye is, amelyben több
mint 100 különbözõ fajta régi alma, kör-
te, szilva és cseresznye található a Gö-
csej-Õrség-Hetés területérõl, melyet az
erdészet munkatársai segítségével Ko-
vács Gyula erdész telepített.

Tihanyi Gyula

Hagyományok õrzése a Lenti Erdészetnél
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Hajdu Tibor
(1957–2007)

Fájdalmas veszteség
érte a zalai és az egész
magyar erdészközös-
séget. 2007. november
21-én, életének 51.
évében elhunyt Hajdu
Tibor erdõmérnök.

Hajdu Tibor életét a
selmeci szellem legne-
mesebb vonásai, a má-

sik ember tisztelete, megbecsülése és segítése
jellemezték. Odaadó természetét a póka-
szepetki keresztény családi légkör melegsége,
késõbb pedig a gimnáziumi szerzetes tanárok
kezdték formálni.

Esztergomban érettségizett a ferencesek-
nél, majd Sopronba jelentkezett erdõménök-
hallgatónak. A hetvenes években az egyházi
gimnázium nem volt jó ajánlólevél, ezért felvé-
telét felkészültsége ellenére, helyhiányra hi-
vatkozva elutasították. Kitûzött célját nem adta
fel és a kényszerû várakozás idején sem lazí-
tott, hanem fakitermelõként szolgálta a zalai
erdõket. A kemény fizikai munkának is fontos
szerepe volt személyisége fejlõdésében. 

Végül 1977-ben mégis sikerült megkezde-
nie tanulmányait egyetemünk Erdõmérnöki
Karán. Az Alma Mater a tiltás bilincseibõl ép-
pen kitörõ, az évszázadok örökségét újra
felfedezõ diákélettel fogadta. Tibi és a selme-
ci hagyományok „szerencsés” találkozásának
gyümölcsei nemcsak az õ személyiségét, ha-
nem diáktársaiét is gazdagították. Erdész és
bányász baráti társaságokban sok firmának és
baleknak szerzett felejthetetlen perceket. Ki-
váló adottságú, összetartó évfolyamában is
kitûnt közösségformáló képessége. Emléke-
zetes szakestélyeken elnökölt, késõbb pedig
valétaelnökké is õt választották. Számtalan-
szor énekelték neki A Praeses dalát: „A barát-
ság éljen köztünk, míg a halál elragad!”, s õ az
intelmet maradéktalanul be is tartotta.  

Az erdõmérnöki oklevél megszerzését
követõen visszatért Zalába, a MÉM Erdõren-
dezési Szolgálat Zalaegerszegi Irodájához
erdõtervezõ mérnökként. 

Elsõ kinevezése idején alig volt nála fiata-
labb beosztottja. 1988-tól az Erdõtervezési
Iroda, 1996-tõl pedig a Zalaegerszegi
Erdõfelügyelõség igazgatója volt. Ezt
követõen többször is átalakították az erdé-
szeti igazgatás szervezetét, de Zalában a
vezetõ mindvégig õ maradt.

Választott hivatása mellé a szíve másik
csücskébe a vadat és a vadgazdálkodást he-
lyezte. Hogy ebbéli ismereteit elmélyítse,
1988-ban Gödöllõn vadgazdálkodási szak-
mérnöki oklevelet szerzett. Vadásztársai el-
ismeréseként 1997-tõl többször újraválaszt-
va a Zala megyei Vadgazdálkodók Szövetsé-
gének elnöki feladatait is ellátta. Különösen
szerette a szalonkahúzások hangulatát. Ha-
sonló szenvedéllyel megáldott társaival még
klubot is alapított.   

Ismertsége és elismertsége miatt sorra
keresték meg különbözõ feladatokkal, me-
lyeket soha nem utasított vissza. 1993 és
2002 között a Zalaerdõ Rt. Felügyelõ Bizott-
ságát vezette. Megszakítás nélkül öt ciklus-
ban volt elnöke az Országos Erdészeti Egye-

sület Zalaegerszegi Helyi Csoportjának.
Nagy izgalommal fogadta néhány évvel
ezelõtt dékánunk felkérését, hogy legyen
tagja az Erdõmérnöki Kar államvizsga-bi-
zottságának, és Király professzor társaságá-
ban erdõrendezéstanból vizsgáztassa a mér-
nökjelölteket. Míg beteg nem lett, minden
évben alaposan felkészült a feladatra. Úgy
érezte, hogy a tengernyi terepi tapasztalat
nem elegendõ, húsz évvel az iskolapad el-
hagyása után fel kell frissítenie elméleti is-
mereteit is, hogy a rábízottakat tiszta lelkiis-
merettel tudja értékelni.    

Mély tisztelettel és alázattal tekintett az
erdészelõdökre. Különösen Palotai István
állt közel hozzá. Nem hangoztatta, mégis
érezni lehetett, hogy õ a példaképe. Pista
bácsi szakmai elhivatottsága és emberi tisz-
tessége is minta volt számára. Bizonyára ez-
zel függ össze, hogy Tibi éppen a
szálalóerdõk üzemtervezése felé fordult kü-
lönleges érdeklõdéssel. Látta, hogy Zalából
a korábban leírt szálaló erdõalak az ezred-
fordulóra szinte teljesen eltûnt. Úgy gondol-
ta, hogy le kell zárnia a Palotai István által
megkezdett, majd Torondy Kálmán révén
folytatott vizsgálatokat. Majer professzor
ösztönzésére és szakmai támogatásával
energiáját nem kímélve sikerült az összefog-
lalást elkészítenie. Csak néhány napon mú-
lott, hogy idõközben elhunyt professzorá-
nak személyesen már nem tudta átadni a
kéziratot, és ez nagyon bántotta.

Szerteágazó munkásságát Pro Silva Hun-
gariae, Magyar Vadászatért Érdemérem és
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetésekkel is-
merték el.

Nagy szívébe mindenkit be akart fogad-
ni. Azokat is szerette, akik visszaéltek jóin-
dulatával. Emberként, s különösen
vezetõként az jellemezte, hogy mindenki
gondját-baját sokszor kérés nélkül is magára
vette, s mi aggódva figyeltük, hogy meddig
bírja még a terhek cipelését.

Tibi jellemének végsõ formálója a beteg-
sége volt. Hite megújult, s ezzel az új hittel
várta a napot, amikor betegágyáról vissza-
térhet közénk, hogy folytassa tanúságtevõ
életét. Õ már tudja, hogy miért nem így tör-
tént, s reméljük, hogy egyszer majd mi is
megtudhatjuk. Felkészülten, derûs lélekkel
fogadta Teremtõjének hívó szavát.   

Vissi Géza
OEE HCS titkár

Zalaegerszeg

Tibikém!
Éppen most számolgatom, hogy több, mint
30 éve ismerjük egymást. A Szegedre tartó
vonaton találkoztunk elõször 1976 nyarán,
ahova Zambó Petivel, mint két lógó orrú nóg-
rádi elõfelvételis bevonulni utaztunk. Péter a
büfékocsiból azzal jött vissza, hogy itt vannak
a szomszédban már a leendõ évfolyamtársa-
ink is. Van köztük egy „nagydarab zalai, aki
már most mindent tud az erdõrõl”. Ez voltál
Te Tibikém. Mire átmentünk a kocsiba már
mindenki körülötted ült és dõlt a nevetéstõl.
Amikor Szegedre értünk már ismertük egy-
mást és elfogyott valahogy a félsz is az
ismeretlentõl. És Te tartottad sokszor ben-
nünk a lelket az elkövetkezõ egy évben is,

amikor mindenki megpróbálta megtaposni
az önbecsülésünket és ezt csak egymással
összekapaszkodva lehetett átvészelni. Akkor
lettünk évfolyam és Te már akkor is ennek az
évfolyamnak az elnöke voltál.

Utoljára most nyáron voltál elnök, a 25
éves találkozón. Lefogyva, kopaszon és a fe-
kete szakállad nélkül. De ha becsuktam a
szemem, amíg beszéltél, akkor az Te voltál
megint és áradt belõled a jókedv, a bölcs de-
rû, az életszeretet, az együvé tartozás. Azt
mondtad ez egy kegyelmi állapot, mert Te
annak tartod, hogy a betegséged miatt olyan
sokan keresünk meg telefonon, ülünk az
ágyad mellé és most mennyivel többet tudsz
velünk együtt lenni, mint a sok munka és el-
foglaltság között.

Megírják majd milyen volt a szakmai pá-
lyád, hogyan szeretted az erdõt. Milyen
nagyszerû apa és férj voltál. Én csak azt tu-
dom, hogy barátnak, embernek mennyire jó
voltál, és már most kezdjük érezni, hogy,
amit Veled elvesztettünk az soha nem pótol-
ható.

Sárvári János
al. Polyhos

Palotás Ferenc
(1924–2007) 

2007. augusztus 23-án,
életének 83. évében
elhunyt. Életútját fel-
idézve emlékezzünk
kollégánkra.

1924. augusztus
18-án, Püspöknádas-
don született. A csalá-
di indíttatás meghatá-
rozó életében: Édes-

apja kántortanító volt Baja szentjánosi ke-
rületében. Édesanyja a családi tûzhely me-
legét õrizte, segítette az iskola munkáját.
Így testvéreivel a Duna melletti városrész
közösségének aktív részeseként élte gyer-
mekkorát. A nagyszülõknél Püspöknádas-
don eltöltött nyarak: a malom zakatolása,
az Öreg patak csörgedezése, a nagyapával
tett óbányai séták indították pályája felé. A
gimnáziumban eltöltött évek életre szóló
barátságokat kovácsoltak számára. 1942-
ben érettségizett a bajai ciszterci rend III.
Béla Gimnáziumában. Tanárai egyetemes
kultúrával felvértezve indították útjukra di-
ákjukat. Egyetemi évei a háború viharaival
nehezítve teltek. 1948-ban szerzett
erdõmérnöki oklevelet a József nádor Mû-
szaki Egyetem Erdõmérnöki Karán Sop-
ronban.

Erdészeti szolgálatát Bátaszéken az erdõ-
gondnokság beosztott mérnökeként kezdte.
1950-tõl – az ágazat gyorsan átszervezõdõ
idõszakában – Baja térségében folytatta
munkáját, majd 1953-tól Budapesten a Síkvi-
déki-, majd Kelet-Magyarországi Erdõgaz-
daságok Igazgatóságánál, ezután az Orszá-
gos Erdészeti Fõigazgatóságon dolgozott
erdõmûvelési elõadóként. 

1960-tól Baján az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet munkatársaként a gyorsan
növõ lágy lombos fafajok nemesítésével,
nyár, fûz klón- és termesztéstechnológiai
kísérletsorok létesítésével és értékelésével
foglalkozott, amelyek késõbb alapul szol-
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gáltak a nemesnyár-fajták termõhely-igé-
nyeinek meghatározásához, a termesztés-
technológiájuk kidolgozásához. Nagyüze-
mi fásítások, nyártelepítések létesítéséhez
sok száz hektáron készített termõhely-
feltárást és adott szakvéleményt ebben az
idõszakban. 

Munkáját 1974-tõl az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet Sárvári Kísérleti Állomásának
igazgatójaként folytatta. A nyárak kereszte-
zésével, szelekciójával és a kísérleti klónok
köztermesztésbe vonásával, valamint a fajta
és termõhely kapcsolatának vizsgálatával
foglalkozott. Populus deltoides és Populus
trichocarpa származási kísérleteket létesí-
tett, amelyeket ma is felhasználnak az utó-
dok új fajták elõállításához. A fa alakú fü-
zekre, a fehér és szürke nyárakra, a fekete
dióra fatermési táblát szerkesztett. Kutatási
eredményeirõl jelentõs számú szakcikket
publikált és a kísérletekbe állított fajtajelölt-
jei közül 7 nyár- és 3 fûzfajta kapott állami
elismerést. 

1984-es nyugdíjba vonulását követõen
visszatért az ifjúkori szenvedélyéhez a rova-
rok, fõleg a cincérek gyûjtéséhez, így
ismerõsei, volt munkatársai tudták, hogy az
itt-ott megmaradt rovartûknek hol van a leg-
jobb helye. 

Palotás Ferenc a szakmáján kívül is kivá-
ló ember volt. Családot alapítva szeretettel-
jes és példamutató életet élt feleségével és
két gyermekével. Öt unokája büszkeséggel
és boldogsággal töltötte el. 

Egykori munkatársai is kivétel nélkül sze-
retettel emlékeznek rá. Szelíd egyéniségét
az évek múlásával is tisztelettel idézik fel. Ez
mindennél beszédesebben elárulja, hogy
valójában milyen ember is volt Õ.

Halálával a humanista embertõl is búcsú-
zunk. Attól, aki örömmel szemlélte a szépet,
alkossa azt ember, vagy a természet. Az igaz
baráttól, szeretõ férjtõl, gondos apától és
egykori munkatárstól.

Borovics Attila

Berkenyei András
(1940-2007)

Õszinte fájdalommal és megdöbbenéssel
állunk a koporsó elõtt, melyben kol-
légánk és barátunk testét adjuk vissza a
földnek, melybõl vétetett, hisz’ ilyenkor
értjük meg teljesen a nagy igazságot:
„Emlékezz, ember, mert porból vagy, és
porrá leszel!” Biológia ez a javából, mert
aki jött, annak elõbb-utóbb mennie is
kell. A hátramaradottak vigasza , hogy az
élet nem áll meg, és marad nekik az
emlékezet.

Az emlékezet, amely szerint l940.
november 2-án született Berkenyei Bandi
barátunknak már a gyermekkorát is a meg-
próbáltatások nehezítették: alig múlt 4 esz-
tendõs, amikor anyját-apját egyaránt
kegyetlenül elsodorta mellõle a háború,
majd a megtorlás, és a család kevés vagyon-
kájától megfosztva nagyanyjához került.
Édesanyjának csupán egy hetet adott a sors,
hogy a „malenkij robot”-ból hazatérve el
tudjon búcsúzni kisfiától. Édesapját csak
1950-ben vetette haza az élet, hogy a szét-

szakadt család helyett újat alapítson. Bandi a
nagymamánál maradt, de apja új családjával
is tartotta a kapcsolatot.

1959-ben érettségizett, de anyagi helyzete
miatt a váci Egyesült Izzóban kezdett dol-
gozni betanított munkásként. Apja munka-
adója, a Börzsönyi ÁEG társadalmi ösztöndí-
ja tette lehetõvé egy év múlva egyetemi
tanulmányainak megkezdését Sopronban,
ahonnan friss diplomás erdõmérnökként jött
haza 1965 nyarán. Gyakornoki idejét letöltve
a verõcei fûrészüzem helyettes vezetõje lett.
1969-ben alapított családot Máté Annával,
elõbb Andrással, majd Attilával bõvült a
család. 1976. január 1-jével a verõce-paphe-
gyi fûrészüzem vezetõjévé nevezték ki. Az
üzem értékesítését követõen 1991. okt. 1-tõl
Diósjenõn lett erdészetvezetõ, 2002. január
3-i nyugdíjazásáig.

Ennyi adatból is kiderül, hogy Bandi
barátunkat az állhatatosság jellemezte:
egész szakmai pályáját egyetlen munka-
helyen, szülõföldjén, a Börzsönyben tel-
jesítette. Nem mondta, de munkájával
folyamatosan kifejezésre juttatta, men-
nyire értékeli a pályakezdéséhez kapott
segítséget: kevés beosztásban, de sváb
származására jellemzõ odaadással, szor-
galommal, pontossággal dolgozott.
Átlagon felüli szervezõkészsége megha-
tározó volt a paphegyi furnértermelés
korszerûsítésében és ugyanott a modern
fûrészüzem, szárító létesítésében, vagyis
erdõmérnök létére komoly faipari
beruházásokban vállalt oroszlánrészt.
Munkáját 4 vállalati (’71,’77,’79,’88) és egy
minisztériumi kiváló dolgozó kitüntetés-
sel ismerték el (’83). A faipar után
zökkenõmentesen állt át egy erdészet
vezetésére, vagyis az eredeti hivatására,
az erdõgazdálkodásra. Ehhez nemcsak a
jól megalapozott szaktudás, hanem a
fõnökeivel és beosztottaival szemben
egyaránt karakán kiállása is kellett,
valamint a szinte korlátlannak vélt terhel-
hetõsége. Utóbbi végül is – sajnálatos
módon – infarktushoz és a szakmai pálya-
futás befejezéséhez vezetett.

A kimagasló szakmai munka alapfelté-
telei közt a tudás és akarat mellett
nélkülözhetetlen tényezõ a nyugodt családi
háttér. Aki az élet kemény, sõt kegyetlen
vonásaival már gyermekkorában megis-
merkedett, az igen magasra tudja értékelni a
késõbbi, nagyrészt a meggondolt párválasz-
tásának eredményeként kialakuló családi
fészek melegét, biztonságát. Benne élete
párjával, fiaikkal, akikért érdemes dolgozni,
hogy soha ne kerülhessenek olyan körül-
mények közé, mint a saját gyermekkora és
kora ifjúsága volt… És most ennek a család-
nak is búcsúznia kell a szeretõ férjtõl, az
odaadó apától, aki nekik még inkább hiány-
ozni fog,  mint nekünk, a barátoknak és  kol-
légáknak.

Nemrég láttam a TV-ben egy filmet, a
tûzszerészek roppant veszélyes munkájáról,
amelybõl kiderült, mennyi problémát,
esetenként halálos végû balesetet okoz a II.
világháborúból maradt, váratlanul elõke-
rülõ robbanóanyag. Arról senki nem készít
filmet: mennyi „lelki robbanóanyag”,
bedöglött bomba és akna maradt a háborút

s az utána következõ megtorlást átéltek
lelkében, tudatalattijában. Ami a felszínen
volt és van, azt letagadni nem lehetett, néha
szóba is került, de mi van azokkal, ame-
lyekrõl szólni sem volt tanácsos, vagy
éppen szabad? Hány megrázó történet,
katartikus élmény rejtõzik még ma is
elmondatlanul…

Ne higgye senki, hogy az a generáció,
amely gyermekként végigélte a világhá-
borút, utána végignyomorogta az inflációt,
akinek az ifjúságát elvitte az újjáépítés, majd
a „vas és acél országa”, az erõszakos kollek-
tivizálás, és a többi, nehezen megélhetõ
esemény egészen a rendszerváltás illúziói-
nak szétfoszlásáig: sértetlen lélekkel élhette
meg mindezt! 

Amit eddig elmondani sem lehetett, az
továbbra is „döglött akna”, azzal a veszéllyel,
hogy egy új építmény alapozásakor robban-
hat! De lehet-e alapozás nélkül építeni? Nem.
Bandi esetében robbant a bomba, sebeket
ejtve a teljes környezetben: családban,
munkahelyi kollektívában, baráti körben.
Nyolc évet dolgoztunk együtt, de soha nem
beszélt a gyermekkori katasztrófájáról. Hall-
gatott, s én – ma már tudom, hibásan –
tiszteltem a hallgatását. Vajon 40 aktív évem
alatt hány olyan tragédia maradt elõttem
ismeretlen, mint az övé? Ennyire bizalmat-
lanná tettek bennünket a tapasztalataink?
Bizony, bizony, barátaim, túlságosan keveset
törõdünk egymással, s ezen a jövõben vál-
toztatni kell, ha megértést és békés haladást
akarunk. A fejlõdéshez nem aknarakókra,
hanem tûzszerészekre van szükség az
egymáshoz való viszonyunkban is. Ügyel-
nünk kéne egymásnak nemcsak a testi,
hanem a lelki állapotára is, mert az elõbbiek-
ben említett generáció sok tagjában ott
munkál a fiatalkor nélkülözésébõl, igazság-
talanságaiból fakadó stressz, a pszichológiai
robbanásveszély.

Úgy hiszem, ezeket el kellett mon-
danom annak a megértéséhez, hogy miért
búcsúzunk ma egy olyan embertõl, elhiva-
tott erdõmérnöktõl, aki az életkora miatt
még hosszú évekig élhette volna nyugal-
mas életét, családja körében. Ezt az esélyt
nem adta meg neki az a gyermek- és
ifjúkor, amelynek komor színeit átfesthette
ugyan a sors, de az átélt testi és lelki
sérelmeket utólag eltörölni nem lehet. Ha
szólhatna, talán Õ is azt mondaná: törõd-
jetek jobban egymással.

Búcsúzunk, Bandi, s nemcsak a csalá-
dod: feleséged, fiaid, menyeid és unokáid,
a kollégáid, barátaid, hanem a Börzsöny
erdei is, tán Paphegyrõl is hoz a szél
kevéske fûrészport a sírodra, amint a
Foltán-kereszt, meg az Õzberek felõl
sodorja feléd a bükkösök és a vörösfenyõk
búcsú-sóhaját. Megtetted a magad útját,
elvégezted a feladatodat, s a Börzsöny
erdeiben él tovább a lelked, mert életedet
is érte élted: nekünk

Te fütyörészel minden madárdalban,
Belõled lobban égre rõzseláng, 

És Te bokázol a felkavargó füstben:
Lásd, így fogsz élni közöttünk tovább!

Ég áldjon, Bandi, Isten veled!
Fodor Imre
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A ZALAERDÕ Zrt. székházának udva-
rán, kialakított díszterületen – Kaán
Károly szobrának közelében – már-
ványoszlopra helyezett szobor az egy-
kori gróf Kendeffy-uradalom Retyezát-
hegységi fõerdészének, majd a herceg
Batthyány-Strattmann hitbizomány
nagykanizsai erdõhivatala vezetõjének,
fõerdõmesternek, a jeles erdésznek, va-
dásznak és ornitológusnak hivatott ma-
radandó emléket állítani.

Az ünnepséget Tihanyi Gyula, a
ZALAERDÕ Zrt. és az OEE nagykani-
zsai helyi csoportja nevében nyitotta
meg, külön köszöntve Marton Istvánt,
Nagykanizsa város polgármesterét, va-
lamint a Barthos Gyula leszármazottai
részérõl jelenlévõ dr. Csapó Zsoltné
Barthos Éva unokát és férjét.

A köszöntés után, Perák Gergõ a He-
vesi Sándor Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója Reményik Sándor: Föld cí-
mû versét szavalta el, majd Feiszt Ottó,
a ZALAERDÕ Zrt. vezérigazgatója mon-
dott szoboravató beszédet.

Beszédében egy nem mindennapi –
emlékállításra érdemesített – életpálya
fõbb mozanatai tárultak fel. Elöljáróban
kiemelte, hogy Kaán Károly szobra kö-
zelében egy újabb, nagykanizsai szüle-
tésû jeles erdészembernek emelt szob-
rot a ZALAERDÕ Zrt., így ezen túl nem-
csak közelebbi szülõhelyük, a város
egykori Kereszt utcája lesz közös, ha-
nem emlékhelyük is.

Szólt családi gyökereirõl,
külön is kiemelve anyai nagy-
apját, Halvax Józsefet, akit a
kiegyezés után, 1868-ban
Nagykanizsa elsõ polgármes-
terének választottak meg. Ez-
után a selmeci akadémia sike-
res befejezése utáni évek ese-
ményei következtek. Hangsú-
lyozta, hogy a madárvilág irán-
ti érdeklõdése és diákkori ku-
tatásai már ismertté tették ne-
vét, mégis az erdészpályát vá-
lasztotta, nem fogadva el a
korszak legnagyobb magyar
természettudósának, Herman
Ottónak személyes meghívá-
sát. Megtartva a madárvilággal
kapcsolatban táplált olthatat-
lan szeretetét, a kutatásait, in-
kább a Déli-Kárpátokban, a
Retyezát-hegységben lett ura-
dalmi fõerdész 1907-1918 kö-
zött, Erdély elvesztéséig.

1919 elején családjával ha-
zaköltözött Nagykanizsára, ahol a her-
ceg Batthyány-Strattmann hitbizomány
nagykanizsai erdõhivatalát, illetve a
környékbeli falvak határában elterülõ
erdõbirtokot irányította.

Szólt a II. világháború borzalmairól,
amely halálos fenyegetést, elzárást ho-
zott számára.

A beszéd kiemelte, hogy Barthos-
nak, mint vérbeli erdõmûvelõ erdész-
nek a vezérelve minden munkahelyén
az erdõk fenntartása volt.

Külön hangsúlyozta kiváló vadász-
emberi mivoltát, akkurátusan vezetett –
hat évtizedet átfogó – lõjegyzékét,
amelynek zöme madár volt, s vizsgála-
tuk ornitológiai célt szolgáltak.

Beszélt arról is, hogy az elsõ magyar
természetvédõk közé tartozott, s külön
érdeme, hogy elsõk között foglalkozott
a biológiai erdõvédelem kérdéseivel. 

Szólt Barthos
Gyula munkássá-
gát már korábban
méltató zalai kol-
légákról, dr.
Baráth Lászlóról,
Szakács Lászlóról
és Horváth
Jenõrõl. Külön ki-
emelte Barthos
Gyula: Erdészüdv,
vadászüdv! címû,
impozáns posztu-
musz könyvét,

amelynek szerkesztése dr. Oroszi Sán-
dor nagy és elévülhetetlen érdeme.

Befejezésül Feiszt Ottó összegezte
Barthos Gyula idõálló szellemiségének
üzenetét, nevezetesen önzetlen haza-
szeretetét, határozott emberi-erkölcsi
tartását, szakmai igényességét, termé-
szetszeretetét, majd a következõ gon-
dolattal zárta beszédét:

„Emlékét õrzõ szobra legyen bronz-
ba öntött intelem és buzdítás mind-
annyiunk számára, akiknek szûkebb
hazánk, Zala megye erdeinek sorsa
van, s majdan lesz letéve!”

A beszéd után Feiszt Ottó leleplezte
a szobrot, melyet Szabolcs Péter, Mun-
kácsy-díjas zalaegerszegi szobrászmû-
vész készített, majd újabb tanuló, Bedõ
Beatrix, Kerék Imre: Csak veled múlik
el címû versét szavalta el.

Ezután dr. Oroszi Sándor erdõmérnök,
az MTA doktora, a Magyar Mezõgazdasá-
gi Múzeum tudományos fõmunkatársa –
a nagysikerû, posztumusz Barthos könyv,
az Erdészüdv, vadászüdv! címû doku-
mentumregény szerkesztõje – méltatta
Barthos Gyula jelentõségét a magyar er-
dészettörténetben. 

A sokoldalú életmûbõl négy fontos
momentumot emelt ki: a selmeci
diákéletrõl ilyen részletesen, elsõként
készített és dokumentált naplót, az utol-
só, magyar nyelven írt Retyezát-hegységi
erdészeti, vadászati és madártani bemu-
tatást, a magashegységi erdõk felújításá-
nak rendkívüli nehézségeit, valamint az
erdei madarak faj és létszám szerinti vál-
tozásainak megfigyelését ugyanazon a
területen, több évtizeden át.

A szoboravatást méltó módon egészí-
tette ki, hogy azt megelõzõ napokban a
ZALAERDÕ Zrt. emléktáblát helyezett el
Nagykanizsán, az Ady E. u. 39. szám
alatti Raffaeli-ház falán, ahol Barthos
Gyula 1950-1971 között, haláláig élt.

Dr. Baráth László

Barthos Gyula szoboravatás

Az OEE nevében Tihanyi Gyula koszorúz
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Ünnepélyes keretek között avatta fel a Me-
cseki Erdészeti Zrt. 2004-ben elhunyt tájé-
koztatási igazgatójának, a Vajszlói Erdészet
volt igazgatójának, Turós Lászlónak Farkas
Pál szobrászmûvész által készített szobrát.
A november 9-i ünnepségen részt vevõk
rövid mûsor keretében emlékeztek az elis-
mert erdészeti szakemberre, aki mintegy
negyed évszázadig vezette a Vajszlói Erdé-

szetet, és ezalatt öt ízben részesült minisz-
teri kitüntetésben, valamint 1995-ben a
szakmai berkekben rangos Bedõ Albert-
díjat is megkapta. Turós László volt a
szerzõje a Mecseki Erdészeti Zrt. ötvene-
dik születésnapja alkalmából megjelent Er-
dei Kincseskönyvnek is. 

Czére Zsóka
Fotó: Körtvélyes László

Posztumusz elismerés Turós Lászlónak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A NYÍRERDÕ NYÍRSÉGI ERDÉSZETI ZRT.

ERDÕMÛVELÉSI MÛSZAKI VEZETÕ
munkatársat keres

Követelmények:
• 5 éven belüli erdõmérnöki végzettség;
• Számítógépes felhasználói ismeret;
• Megbízhatóság, jó kommunikációs és szervezõkészség;
• Minõségi munkavégzési szemlélet, precizitás;
• „B” típusú jogosítvány.
• Vadgazdálkodási affinitás

Amit kínálunk:
• Bérezés megegyezés szerint;
• Versenyképes juttatási csomag;
• Önképzési lehetõség.

A munkakör betölthetõ: próbaidõ kikötésével a pályázat
elbírálását követõen azonnal.
A munkavégzés helye: NYÍRERDÕ Zrt. Gúthi Erdészet

A pályázatot szakmai önéletrajzzal együtt
kérjük „Pályázat” megjelöléssel a következõ címre küldeni: 

NYÍRERDÕ Zrt. Gúthi Erdészete, 
Bartucz Péter erdészeti igazgató

4254 Nyíradony-Gúthpuszta.
Tel: 06-30-415-1818



50 éves találkozásra jöttek össze az
1957-ben Sopronban végzett erdész-
technikusok. Az 1953-ban felvett tanu-
lók voltak az elsõk a technikumi oktatás
indulása óta, akiket már 4 éves képzés-
re vettek fel. Az indulásnál nagylét-
számú osztályokban kezdtünk, aztán az
elsõ évben sokan lemorzsolódtak, majd
az 1956-os forradalom tizedelte meg so-
rainkat. Az osztályokat átrendezték, a
kezdõ 4 osztályból (3 erdõgazdasági és
1 erdõipari)  3 lett.

1957-ben összesen 73-an végeztünk,
mára 52-en maradtunk. 21 elhalálozott
társunkra kegyelettel emlékezünk. Volt
tanáraink közül heten élnek, öten ün-
nepségünkön is részt vettek.

Tanáraink nemcsak oktatók voltak,
de nevelõk is, akik a távol élõ szülõket
szívvel-lélekkel igyekeztek pótolni. Va-
lamennyien azon fáradoztak, hogy ne
csak jó szakemberek, hanem becsüle-
tes, hazájukat szeretõ emberré váljunk.

A jubileumi oklevelek átadása szept.
2-án, a tanévnyitón bensõséges ünnep-
ség keretében történt. Ünnepi köszön-
tõt az iskola igazgatója, dr. Rónai Fe-
renc mondott. Elõször 2 idõs kolléga 70

éves, 1 pedig 60 éves végzése alkalmá-
val vehetett át oklevelet tõle. Ezt köve-
tõen került sor az 50 éve végzettek
arany okleveleinek átadására. Az ün-
nepséget szavalatok és az iskola kóru-
sának kedves énekszámai tették hangu-
latosabbá. Az oklevelet átvevõk 1-1
képviselõje megköszönte a kitüntetése-
ket és töretlen oktató-nevelõ munkát, jó
egészséget kívánt ma is dolgozó tanára-
inknak.

Ezt követõen egyik társunk – Tóth
Imre – az alkalomra írt versét felesége
olvasta fel. 

A bensõséges, meghitt ünnepséget
dr. Rónai Ferenc igazgató zárta és foga-
dásra invitálta a kitüntetetteket és csa-
ládtagjaikat.

Dr. Szodfridt Istvánné
Dölles Julianna

aranyokleveles erdésztechnikus
Fotó: Roth Gyula

50 éves találkozó Sopronban
Díszoklevelek átadása a Soproni Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolában.


