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Kitüntetések

Az egyik legmagasabb állami kitüntetéssel ismerték el Kaknics
Lajos, a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazgatójá-
nak munkáját. Az államalapítás ünnepe alkalmából Sólyom
László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a cégveze-
tõnek, amelyet Veres János pénzügyminiszter adott át Buda-
pesten. Az indoklás szerint Kaknics Lajos az erdõ- és vadgaz-
dálkodás terén végzett munkássága, valamint a közmunka-
program megszervezése érdekében folytatott tevékenysége
elismeréseként kapta a rangos kitüntetést.

*  *  *

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Pro Silva Hungariae díjban részesítette:

Prof. dr. Kosztka Miklóst, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Geomatikai Erdõfeltárási és Vízgazdálkodás
Intézet egyetemi tanárát,

Kollwentz Pétert, a Baranya megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága erdõfelügyelõjét,
Süle Lajost, a Zala megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága Vadászati Osztályának ve-

zetõjét, valamint
Szabó Vendelt, mórichidai erdész egyéni vállalkozót.

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesítette:

Bonczó Kálmánt, a Vas megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága nyugalmazott hatósági igazgató-helyettesét.

*  *  *

A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Prof. dr.
Molnár Sándor egyetemi tanárt, a Faipari Mérnöki Kar dékán-
ját, intézetigazgatót

Dr. Kovács Mátyásnak, aki 1992 óta rendszeresen részt
vesz a Természetvédelmi szakmérnöki Szak oktatásában,
ahol két tárgy (A természetvédelem nemzetközi körképe, Jo-
gi és igazgatási ismeretek) elõadója. Tagja az államvizsga-bi-
zottságnak is. Az Erdõmérnöki Kar oktatásában – több inté-
zetben is – rendszeresen szerepel mint meghívott elõadó,
nagyban támaszkodunk rá a természetvédelmi mérnöki kép-
zésben is. Utóbbi szak létesítésénél, a BSc képzés lehetõségé-
nek megteremtésénél elévülhetetlen érdemei vannak. Címze-
tes egyetemi docensként a Természetvédelmi mérnöki Szak
MSc képzésében 3 tantárgyat (Magyarország védett természe-
ti területei, Európa védett természeti területei, Természetvé-
delem nemzetközi helyzete) ad elõ, kezdettõl fogva tagja a
BSc szak záróvizsga-bizottságának.

Az Erdõmérnöki Kar Tanácsa Pro Silvicultura Natura et Venatoria kari dísztõrt adományozott
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A harmadik oldal

125 éve, 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit az
elsõ erdõõri szakiskola Szeged-Királyhalmon, a mai
Ásotthalmon.

Mintegy fél évszázada alakult ki az erdészszakmai ok-
tatás három szintje, mérnök–technikus–szakmunkás,
amely a múltban kiválóan mûködött. Mindez azonban
éppen napjainkban jelentõs átalakulását éli. A képzeletbe-
li piramis alapját az erdészetiszakmunkás-képzés alkotja.
Felette található az erdésztechnikus-képzés, a felsõfokú
szakképzés, majd a mérnökképzés két szintje (Bsc és Msc)
és a csúcson helyezkedik a doktori képzés, megfelelõ ará-
nyokban. Évente az országban közel annyi erdészeti szak-
munkás végez, mint amennyi mérnök. 

2005-ben a kormány szakképzés-fejlesztési koncepció-
jához igazodva megkezdõdött a középfokú szakképzés át-
alakítása. Ennek elsõ lépéseként kidolgozásra került az új
Országos Képzési Jegyzék. A korábbi, több mint 800 szak-
képesítésbõl alig több, mint 400 került be az új jegyzékbe
iskolarendszerben is oktatható szakképesítésként. A szak-
területünkhöz tartozó szakképesítések közül az erdész-
technikus és az erdészeti szakmunkás szerepel az új OKJ-
ban, iskolarendszerben is oktatható szakképesítésként. A
tét az erdészeti szakma és szakképzõ iskoláink jövõje volt.  

2008. szeptemberétõl kötelezõen bevezetésre került a
moduláris képzés. Ezzel párhuzamosan kialakultak a Tér-
ségi Integrált Szakképzõ Központok. Mûködésüket a Regio-
nális Fejlesztési és Képzési Bizottságok alakítják, melyeknek
szerepe meghatározó lesz az egyes intézményekben oktat-
ható szakmákat, diáklétszámot illetõen, illetve a szakkép-
zési hozzájárulások elosztásában, újraelosztásában. 

Ahány iskola van az országban, az mind más-más
fenntartóhoz tartozik. A hagyományos erdészeti szak-
munkásképzõkön és technikumokon kívül újabb és újabb
iskolák, illetve különbözõ vállalkozások – sokszor nem
megfelelõ feltételekkel – próbálkoznak erdészeti szakkép-
zéssel. Felvetõdik a kérdés, hogy szükség van-e a szakmun-
kásokra? Úgy gondolom, igen! Hiszen mindannyiunk ér-
deke, hogy az erdõben a szakmunkát szakemberek végez-
zék. Olyan szakmunkások, akik a motorfûrész kezelésén
túl több gép kezelésére is jogosítvánnyal rendelkeznek,
olyan szakmunkások, akik ismerik az erdõ életközösségét,
növény- és állatvilágát, olyan szakmunkások, aki tudják,
hogy az erdõnevelés miért fontos, olyan szakmunkások,
akik dolgozni akarnak. 

Fontosnak tartanám szabályozni az erdõtörvényben,
mint ahogyan azt 1879-ben is tették, hogy az erdõkben
csak kizárólag szakmai végzettséggel lehessen szakmun-
kát végezni.

Bízom abban, hogy az ásotthalmi iskola sikeresen vé-
szeli át napjaink kihívásait, és egykoron a 250 éves jubi-
leumát is megünnepelheti.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
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A közelmúltban a sajtó az állami er-
dõkkel és az erdészeti hatósággal
kapcsolatos hírektõl volt hangos.
Ezekre reagálva három szervezet –
OEE, FAGOSZ, MEGOSZ – közös ál-
lásfoglalást tett közzé az MTI hírcsa-
tornáján keresztül.

A természetvédelem egyes szerveze-
tei, valamint a hozzájuk kapcsolódó ér-
dekcsoportok határozottan törekednek
az erdészeti szakigazgatás áthelyezésé-
re az FVM-tõl a KvVM-hez, valamint a
védett állami erdõk vagyonkezelõi jo-
gainak átadására az állami tulajdonú er-
dészeti társaságoktól a nemzeti park
igazgatóságokhoz. 

E törekvéseket szakmailag és gazda-
ságilag is megalapozatlannak, sõt ká-
rosnak tartjuk.

Sajnálatos, hogy a már ismert csúsz-
tatások, félrevezetések eszköze a zöld
civil társadalom kommunikációjában is
megjelent –- felülírva a szakmai érve-
ket. 

Az erdõt gondozni, az erdõvel gaz-
dálkodni kell – úgy, hogy minden em-
ber érdekét a legjobban szolgáljuk vele.
Az erdõkben egyidejûleg és minél ki-
egyenlítettebben szükséges a védelmi
és a jóléti célokért tenni – csakúgy, mint
fát termelni. E célok egyikét sem szabad
a másik rovására elõtérbe helyezni! 

– Az erdészeti szakigazgatást évszá-
zados szakmai és szervezeti hagyo-
mányrendszer kapcsolja az agrártárcá-
hoz, annak szerves részeként szerzett
magának nemzetközi elismerést. Haté-
kony és színvonalas mûködését sokol-
dalúan képzett szakemberei, régiós ta-
gozódású szervezete, páratlan értékû
adattára, országosan egységes és kor-
szerû informatikai háttere garantálja. Az
erdészeti szakigazgatás az erdõre – füg-
getlenül annak tulajdonosától és védett-
ségétõl – mint alapvetõ természeti erõ-
forrásra tekint, mely az agrárium része,
a vidékfejlesztés, a vidék lakosságmeg-
tartó képességének bázisa. 

Az erdészeti szakigazgatást ésszerût-
len és indokolatlan kivonni az FVM
szervezetébõl! 

– Jelentõs szakmai és társadalmi ér-
dek, egyetértés szól az állami erdõk
egységes vagyonkezelésének megtartá-
sa mellett. Az európai példák is ezt tá-
masztják alá. 

Az erdõgazdaságok kezelte erdõk-
ben a közcélúság az elsõdleges vezérlõ
elv. Az erdõgazdaságok ma az állami
erdõk 90%-án gazdálkodnak, szigorú

szakmai és pénzügyi ellenõrzés mel-
lett, hatékonyan. A gondjaikra bízott
erdõket évtizedek óta nagy tapasztalat-
tal, szakértelemmel, elkötelezettséggel
gondozzák, rendelkeznek a szükséges
infrastruktúrával, eszközökkel. Sok
gondot és pénzt fordítanak az erdõk
közcélú szolgáltatásaira, a biodiverzi-
tás megõrzésére, fejlesztésére. Élen jár-
nak a természetközeli gazdálkodási
módszerek alkalmazásában. Az erdõ-
gazdaságok – a természetvédelmi cé-
lok mellett – az erdõk valamennyi
szolgáltatását érvényre juttatják. Az er-
dész-szakértelem referenciája két év-
százados.

A közcélú erdõgondozás területén
elért, a természetvédelem által kommu-
nikált eredmények elsõsorban az erdõ-
gazdaságoknak köszönhetõk! 

– A jelenleg állami tulajdonban lévõ
és az erdõgazdaságok által kezelt erdõk
természeti adottságai eltérõek, de egy-
ségben kezelve a jó erdõk hozamaiból
a gyengébb területek fenntartása meg-
oldható, azaz a több mint 1 millió hek-
tár állami erdõ így, egyben önfenntartó.  

Az állami erdõk tulajdonjogának
megõrzése és egységes kezelése, vala-
mint azok erdõtelepítéssel való, a köz-
foglalkoztatást is segítõ bõvítése egy-
aránt kívánatos. 

– Az egységes erdõkezelés megbon-
tásának lobbistái elbagatellizálják javas-
latuk várható gazdasági következmé-
nyeit. Az erdõ adta faanyag hasznosítá-
sának elmaradása miatt kiesõ bevételek
ellentételezését megalapozatlan forrá-
sokkal mutatják be – azt valójában a
költségvetésre, így az adófizetõkre ter-
helnék. A gazdasági megfontolásokat
mellõzve önfenntartó mûködés nem le-
hetséges!

A szakszerûen kezelt állami erdõk az
erdõgazdaságok több évtizedes mun-
kája nyomán gyarapszanak, azok gaz-
dasági és ökológiai értéke egyaránt nö-
vekszik.

A magyar társadalom faanyag iránti
igénye nõ, ma megközelíti az évi 10
millió köbmétert. 

A túlzó korlátozások miatt nemcsak
a faanyagigény kielégítése kerülhet ve-
szélybe, hanem a költségvetési és helyi
adóbevételek is sokmilliárdos nagyság-
rendben csökkennek. Az alapanyag kí-
nálatának visszaesése, árának növeke-
dése miatt számos hazai faipari cég
kényszerülne bezárásra, tevékenysége
visszafogására.  Családok tízezreit érint-

ve csökkennének a megélhetés lehetõ-
ségei olyan vidékeken, ahol más mun-
kalehetõség nincs. Az erdõgazdaságok
gazdasági aktivitása fontos a vidék em-
ber-megtartó erejének növelésében, a
kis- és középvállalkozások fennmara-
dásában. 

Amelyik ország a faanyagban nem
törekszik önellátásra, az közvetve a har-
madik világ erdõterületeinek csökkené-
séhez, a környezet romlásához járul
hozzá.

– Az erdõbõl tervezett és szabályo-
zott körülmények között kitermelt fa
egyik lehetséges felhasználási formája a
megújuló energiaként való hasznosítás.
Energiatermelésre csak azt a fát adja a
gondos gazdálkodó, ami továbbfeldol-
gozásra nem alkalmas. Amely fát ma
energia céljára használnak fel, az ko-
rábban biomassza célú exportra került.
Mindenki elõtt ismert vállalásokat tettek
az unió országai arra, hogy energiater-
melésük mind nagyobb részét megújít-
ható forrásból, többek között biomasz-
szából fedezik – éppen a környezet vé-
delme érdekében.

– A gazdasági társaságként mûködõ
erdõgazdaságok – a költségvetési
szervezetekkel szemben – rendelkez-
nek a tartalékképzés, ill. a felhalmozás
képességével is. Az ebbõl fakadó
hosszú távú tervezhetõség és gazdasá-
gi kiszámíthatóság a fenntartható er-
dõvagyon-kezelés, a környezeti kihí-
vásokkal szemben való fellépés szük-
séges feltétele. 

Nincs valódi szakmai és gazdasági
indoka az egységes állami erdõvagyon-
kezelõi szerkezet megbontásának. Az
állami erdõvagyon közcélokat szolgáló
mûködtetésére a legjobb megoldást az
állami tulajdonú erdészeti társaságok
vagyonkezelése jelenti. 

Arra kérjük a döntéshozókat, hogy
ne támogassák az erdészeti szakigaz-
gatás és az állami erdõk vagyonkeze-
lésének kialakult, jól mûködõ rendjét
megbontani kívánó törekvéseket. Se-
gítsenek megõrizni az állami erdõva-
gyon-kezelés mûködõképes, a közér-
deket leginkább szolgáló, egyben a
költségvetést legkevésbé terhelõ egy-
ségét!

Országos Erdészeti Egyesület 
Fagazdasági Országos Szakmai 

Szövetség
Magán Erdõtulajdonosok és 

Gazdálkodók Országos 
Szövetsége 

Az erdõ ma is zöld!



Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 9. szám (2008. szeptember) 267

A miniszter állást foglalt a hatósági
jogkörök és az erdõvagyon-kezelés
rendszerének megtartása mellett.

Gráf József, az FVM minisztere tisz-
telettel köszöntötte a 200 éves Erdõ-
mérnöki Kart, a magánerdõk tulajdono-
sait, gazdálkodóit és szervezetüket, a
MEGOSZ-t. Többen is féltették a ma-
gántulajdonosoktól és gazdálkodóktól
az erdõt, ugyanakkor az idõ megmutat-
ta, hogy nagy felelõsséggel végzik
munkájukat. 

Elõadásában az erdõgazdálkodást
hamarosan legnagyobb mértékben be-

folyásoló várható új Erdõtörvényt, vala-
mint a már élõ és hamarosan megjele-
nõ rendeletek szerinti EU társfinanszí-
rozott és nemzeti támogatásokat mutat-
ta be. Az Erdõtörvény változtatása elõ-
ször módosításnak indult, azonban lát-
va a mintegy 2/3 részt érintõ módosítá-
sokat, végül új Erdõtörvény van szüle-
tõben, melyet az FVM-nek erõs szándé-
ka még az õsszel a Parlament elé ter-
jeszteni. Az Erdõtörvénnyel és a támo-
gatásokkal kapcsolatos miniszteri elõ-
adást hamarosan külön cikkben részle-
tezzük. Ugyanakkor említést érdemel a

miniszter azon két kijelentése, melyek
szerint: 

„Az erdészeti hatóság az FVM-hez
tartozik. Szívesen mûködünk együtt
másokkal, de a szakmai jogosítványok-
ból nem kívánunk átadni.”

„A 150-350 ezer hektárnyi erdõterü-
letekkel kapcsolatos ismert kezdemé-
nyezések minden szakmai alapot nél-
külöznek, ilyen változtatásokra az FVM
nem készül.”

h t t p : / / w w w . f a g o s z . h u / f a -
taj/2008/09/150/200809150_MEG-
OSZ_nagyrendezveny.php

Miniszteri állásfoglalás

A privatizáció elindítása, tehát az
1990-es évek eleje óta az osztatlan
közös tulajdon(kezelés) megítélése
tekintetében markánsan két irány-
zat rajzolódik ki az erdészeti szak-
mában.

Az egyik szélsõértéket képvise-
lõk a minél nagyobb mûködési te-
rületû egy kézben tartott magán-er-
dõgazdálkodást szorgalmazzák.
Legfontosabb érvük, hogy a tarta-
mosság csak szabályozott folyama-
tok mellett és azokat kézben tartva
biztosítható, aminek legfontosabb
peremfeltétele a gazdaságos üzem-
méret megtartása. Nem mellesleg a
nagyobb üzemméret kedvezõbb
piaci hatásait és az alacsonyabb faj-
lagos és összes üzemirányítási költ-
séget is érvül hozzák. 

Az erdészeti igazgatásban dolgozók
többsége is ezen az állásponton van-
(volt), ami sajátságos helyzetüket és sze-
repüket tekintve egyáltalán nem megle-
põ. Egy erdõsült megye egy nagy állami
erdõgazdasággal és 60-80, néha igen ki-
terjedt erdõterületû mgtsz-szel, á.g.-gal
mûködött egykor. Egy-egy erdõfelügye-
lõre 5-10 gazdálkodó, és legfeljebb 10
ezer ha terület ellenõrzése jutott. Az er-
dõtervezés minden gazdálkodónál élt a
hozamszabályozással, mint a legerõ-
sebb eszközzel a tartamosság megõrzé-
se érdekében. Mindehhez feszes elvo-
nási (erdõfenntartási járulék) és támoga-

tási (K-1,K-2,K-3) rendszer is párosult. A
privatizáció kezdetekor az állami kár-
pótlás során már érezhetõ volt az ellent-
mondás a földrészlet alapokon nyugvó
értékesítés, az abból származó tulajdo-
nosi megközelítés és a természetbeni
összefüggõ állapotú kezelés erdészeti
hatósági követelménye között. 

Az 1996. évi LIV. tv., a Vhr. és az Er-
dõrendezési Szabályzat kissé finomítot-
ta a szabályozást. Mindenekelõtt a kör-
zeti erdõtervezés új elveivel és a magán-
szektor hozamszabályozásának eltörlé-
sével növelte a gazdálkodók mozgáste-
rét. A természetbeni összefüggõség
erõltetett alkalmazását az idõ „erodálta”.
A körzeti erdõtervezés egyre inkább el-
mozdult az önálló erdõgazdálkodási
egységek alakulásával a hrsz.-határ egy-
ben erdõrészlet határ irányába. 

Az elmúlt évi Evt. módosításig lénye-
gében 1500 m2 területig joga volt az er-
dészeti hatóságnak engedélyezni az er-
dõ természetbeni megosztását, azon-
ban „javasolt” minimális méret híján ez
mindkét irányban visszaélésre adott le-
hetõséget. 2007. óta az Evt. 74. § (3) be-
kezdése egyértelmûvé tette, ezáltal az
egyedi döntések felelõsségét csökken-
tette, hogy az erdészeti hatóság szakha-
tóságként „természetszerû” erdõben 3
ha-nál, ültetvényszerû erdõben 1,5 ha-
nál kisebb földrészletek kialakításához
az új eljárások során nem járulhat hoz-
zá. Egyéb feltételként a minimálisan át-

lagos 30 m szélességet (nagyjából egy
famagasság) és a közúton vagy magán-
úton való megközelíthetõséget is elõír-
ja. Utóbbit kiválthatja a megalapított
szolgalmi jog is. 

Ezekkel a kitételekkel az igazgatás a
múltból hozott státusú területektõl elte-
kintve a két kategóriában a legkisebb
üzemméretet deklarálta. A jogi szabá-
lyozás adós még a természetszerû és
ültetvényszerû erdõk fogalmának meg-
határozásával, de értõ szakemberek az
akácosokat és nemes nyárasokat a nyu-
gat-magyarországi régióban egyértel-
mûen ültetvényszerû erdõnek tekintik.
Oda sorolható még néhány nem õsho-
nos fafaj elegyetlen állománya (vörös
tölgy, fekete dió, zöldjuhar, amerikai
kõris, esetleg másodlagos termõhelyre
ültetett lucos, vörösfenyves, fekete-
fenyves és erdeifenyves), míg termé-
szetszerûnek tekinthetõ valamennyi
bükkös, gyertyános, tölgyes, cseres,
égeres, hazai nyáras, magas és magyar
kõrises, természetes erdeifenyves és
kombinációik. 

Az elvek tiszták, ráadásul az egyre iz-
mosodó magánszektor önszervezõdése
(szakszemélyzet és integrátorok növek-
võ szerepe, súlya) mindinkább a meg-
osztás mellett érvelõk táborát növeli.
Jogos felvetés részükrõl, hogy magán-
erdõgazdálkodásban a tulajdonosi ér-
zés nagyobb jelentõségû, mint az állami
szektorban. Fontos tény, hogy az erdõ

Az osztatlan közös erdõtulajdon
megszüntetésének elvi lehetõsége 
a nyugat-magyarországi régióban



kezelése a magánszektor-
ban jellemzõen nem meg-
élhetési, legfõképp pedig
nem önálló gazdasági te-
vékenységként történik,
tehát a gazdaságos erdé-
szeti üzemméret fogalma
értelmetlenné vált. 

A becslések szerint az
erdõmûvelési ágú föl-
drészletek 95 %-a osztat-
lan közös tulajdonú, ami
már a forgalmazásnak és a
birtokkoncentrációnak is
gátjává vált. A megosztást szorgalmazók
igaz állítása az is, hogy az osztatlan kö-
zös tulajdonú erdõ kisebbségi tulajdo-
na, mint vagyonelem számottevõen le-
értékelõdik (50 % felett már jogszerû ke-
zelés lehetséges). Az erdõfenntartási já-
rulék 2008. január 1-tõl történõ eltörlé-
sével, valamint a nemzeti és közösségi
támogatási rendszer átalakításával az er-
dészeti hatóság újraelosztó szerepe
megszûnt, a gazdálkodók nagykorúsítá-
sa befejezõdött. 

Ezeknek a folyamatoknak az eredõ-
jeként az erdõ forgalmi értéke jelentõ-
sen közelít a valós gazdasági értékhez,
bár a magántulajdonnál igen számotte-
võen eltérít a kívánsági tényezõ (+) és a
tõkehiány (-) is. 

Az egész, „osszam – ne osszam” kér-
déskörnek a beteg embere maga az er-
dészeti igazgatás, amely mind tervezõi,
mind felügyeleti oldalról humán és pénz-
ügyi tartalékaiban kimerült, túlterhelt. A
valóban fontos állami(közösségi) regulá-
ciónak és ellenõrzési szerepnek egyre
kevésbé tud megfelelni. Az igazgatás ba-
jai egy korszerû szemléletû, új Evt.-vel,
de akár a jelenlegi mentén is megoldha-
tók; „Pénz, paripa, fegyver” kell csupán!

A jogi környezet tehát már ma is
adott a magánerdõk nagyobb mértékû
megosztásához, annak következtében
pedig a sokak által szorgalmazott színes
és fõképp sokcélú erdõkép kialakulásá-
hoz. (Ne felejtsük el, hogy az erdõ nem
fagyár, a szakma szemléletváltása eb-
ben is elodázhatatlan.) Miért nem
aprózódik mégsem nagy tételben a
magánerdõ? Azért, mert:

– A megosztáshoz a tulajdonosok
100%-os egyetértése szükséges, ami op-
timálisnak tekinthetõ tulajdonosi kör
(pl. 2 fõ) esetén sincs meg általában. 

– Sajnálatos módon a földügyi, de a
teljes magyar közigazgatás sincs a hely-
zet magaslatán. Egy-egy földrészleten
sokszor a tulajdonosok 20-30%-a el-
hunyt, ismeretlen helyen tartózkodik,
rossz a lakcíme, külföldön él stb. Nem

mûködik kifogástalanul a hagyatékolás,
a természetes személyek adatváltozásai
nincsenek bejegyezve. Az örökösödési
illeték nem kedvezményezi az erdõt. Az
évtizedekig üldözött magántulajdonú
termõföld kapcsán nincs szokványa a
végrendeletnek, a természetes öröklés
pedig egyenlõ módon oszt (folyamato-
san nõ a tulajdonosok száma). A termõ-
föld használata szorgalmazott módon
elválik a tulajdontól. Bátran kimondhat-
juk, hogy e témakörben az állam kon-
cepciótlan és erélytelen. (Ráadásul a
földkérdésbõl politikai kérdés lett.)

– A kárpótlási- és részarány-tulajdon
nevesítési technikák eleve és jellemzõ-
en igen nagy tulajdonosi kört hoztak
létre egy-egy erdõmûvelési ágú föld-
részleten – többnyire idõs jogosult sze-
mélyekbõl. Az egy fõre jutó kis tulajdo-
ni hányad miatt az osztást egy földrész-
leten belüli belsõ koncentrációnak kell
megelõznie. Erre ma még kicsi a hajlan-
dóság.

– Számottevõ a megosztás tulajdono-
sokat terhelõ költsége. Mindenekelõtt
az aktus jogi szereplõkhöz(ügyvéd,
vagy közjegyzõ) kötött, ami földrészle-
tenként minimum 20 000 Ft költségû.
Földméréshez is kötött, ami négy sarok-
ponttal jellemezhetõ földrészletnél is
szintén legalább 20 000 Ft díjtételû 
(5-6000 Ft/pont). A teljesen egyöntetû
állapotú ültetvények kivételével szük-

séges, bár nem kötelezõ a vagyonbecs-
lõ közremûködése. Az egy hrsz.=egy
erdõrészlet alapesetben is ez legalább
20 000 Ft/ügy tételre kalkulálható(átlag
NFA tarifa). A nyugat-magyarországi
régió (Vas, Zala, Gyõr-Moson-Sopron
megye) ~ 125 000 ha kiterjedésû ma-
gánerdejében az elméletileg kialakítha-
tó mintegy 50 000 önálló parcella szét-
mérése és nyilvántartásba vétele ~ 3
milliárd Ft tulajdonosi forrást igényel-
ne. Ez nem tartalmazza a földügyi és er-
dészeti igazgatás igen számottevõ nyil-
vántartási költségtöbbletét (állami alap-
feladat).  Természetesen nem számol-
tam fel a jelenlegi szabályozás szerint
kötelezõen alkalmazandó erdészeti reg-
isztrációs és üzemtervi kivonati díjat
sem. Ez újabb ~ 2 milliárd forinttal ter-
helné a tulajdonosokat. 

Az egymás hatásait erõsítõ, de sok-
szor kioltó folyamatok révén a nyugat-
magyarországi régióban (MgSzH Zalae-
gerszegi és Szombathelyi Erdészeti
Igazgatósága) az induló állapotokhoz
képest folyamatosan és egyenletesen
bõvülõ mértékben nõ a rendezett ma-
gánerdõs terület, ezzel párhuzamosan
azonban csökken a birtokméret. A ren-
dezetlen terület éves „kopása” 1500–
2500 ha. (Kiszûrve az erdõtelepítés, a
körzeti erdõtervezés és az erdõterület
termelésbõl való kivonásának módosító
hatását.) (1. táblázat)
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Az egy terepi erdõfelügyelõre jutó
gazdálkodói szám ~ 350 természetes
vagy jogi személy. Jellemzõ a megbízot-
ti erdõgazdálkodói forma, a gazdasági
társaságok, erdõbirtokossági társulatok,
erdõszövetkezetek és egyéni kezelések
elenyészõ egyedi és összes területûek.
A rendezetlen adózási viszonyok miatt
a szabályozott nagyobb kezelések szét-
hullása általános jelenség.

A jelenlegi trendet elfogadva, ható-
sági kényszer nélkül és feltételezve az
ügy- és jogrend változatlanságát, a
magánerdõkben elvárható 90 %-os ke-
zelési szint (a régióban ~ 113 000 ha)
5-10 év alatt spontán módon is kiala-
kul. Az állami kezeléseket is figyelem-
be véve a régió 294 000 ha erdejének a
rendezett gazdálkodású része ekkor
már 95%-nyi lenne, ami mindenkép-
pen elégséges. A pillanatnyi adottsá-
gok mellett a kezelés és gazdálkodói
szám a 2. táblázatban látható módon
alakulna.

Az egy terepi erdõfelügyelõre jutó
gazdálkodói szám ~ 450 természetes,
vagy jogi személyben prognosztizálha-
tó. Az informatika fejlesztésével és az
ügyrend egyszerûsítésével ez nem ke-
zelhetetlen tétel.

Vizsgáltam egy erõltetett kényszer,
vagy állami támogatással elõsegített bir-
tokmegosztás várható eredményét. A
jogi környezetet a földnyilvántartásról
szóló törvény módosítása biztosítaná. A
tulajdonos kérelmére induló eljárásban
az állam magára vállalná a megosztás
költségeit. Mindenekelõtt a törvény ere-
jénél fogva nem kellene 100% tulajdo-
nosi egyetértés. Az erdészeti hatóság
minden erdõmûvelési ágú földrészlet-
nél határozatban rögzítené, hogy a mi-
nimális osztható terület 1,5 vagy 3,0 ha,
valamint a megosztás irányát(figyelem-
be véve a minimális szélességet és a ke-
letkezõ földrészletek megközelíthetõ-
ségét). Nyilatkozna arról, hogy az adott
erdõterület talaja és faállománya egysé-

ges-e oly mértékben,
hogy egyszerûsített mó-
don AK/tulajdonos ala-
pon osztható. (Ennek fel-
tétele a hrsz.-on belüli
azonos talajminõségi osz-
tály és az egykorú, egy fa-
fajú, egyforma növeke-
désû állomány. Mindez
kiterjedten egyébként
fennáll. Lásd.pl. A, NNY
fafajok, de akár a mester-
séges erdõfelújítások, il-
letve bármely fafajú tele-
pítések is). Ekkor nem
szükséges vagyonbecs-
lés. Amennyiben ezek a
feltételek nem állnak
fenn, úgy legalább egy-
szerûsített vagyonbecs-
lést kell végezni. A mini-
mum területi feltételnek
sem megfelelõ tulajdoni

hányadok továbbra is osztatlan közös
tulajdonban maradnának. A szakszerû-
en elõkészített földrendezés nyomán a
földhivatalok elvégeznék a megosztá-
sokat és terepi kitûzéseket, az erdészeti
hatóság pedig hivatalból módosítaná az
adattárat. 

A modellezett végeredményhez min-
denképpen ismerni kell a kiinduló fel-
tételeket, legfõképp az erdõk termé-
szetszerûségének jelenlegi állását.
Nagyvonalú megközelítéssel az akáco-
sokat és nemes nyárasokat soroltam az
ültetvényszerû erdõk közé és a megyék
átlagos fafaj-statisztikáira alapoztam. A
fafajok alapján a természetszerûség a
régióban a 2-es ábrán látható. 

Gyõr-Moson-Sopron megyében a
természetes és ültetvényszerû erdõk
megoszlása 50-50%, Vas megyében 75-
25%, Zalában 80-20%, területtel sú-
lyozva és összesítve pedig 73-27%.
Mindez a magánerdõben 91 117 ha –
34 348 ha. Feltételeztem, hogy a keze-
lés (és megosztás) szintje nem lépi túl
a 90 %-os mértéket és a természetszerû
magánerdõkben 3 ha-os, míg az ültet-
vényszerû erdõkben 1,5 ha-os parcel-
lák (kezelési egységek) alakulnak ki
(3. táblázat). 

Ekkor az erdõfelügyelõre jutó gaz-
dálkodói szám ~ 2400 lenne. Ez erdõ-
tervezésileg, erdõfelügyeletileg, de
akár földügyileg (nyilvántartás és
térképi állapot aktualizálása, kimérés
és terepi állandósítás) kezelhetetlen!
Reális a veszélye annak, hogy a
magyar állam az erdõkkel kapcso-
latos stratégiai célkitûzéseinek ér-
vényesítési lehetõségét, illetve re-
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gulációs szerepkörét elveszti. A
spontán folyamatok és a szabadosság
végeredményét világszerte láthatjuk.
Általában és jellemzõen a rövid távú
és korlátlanul érvényesíthetõ gazdasá-
gi érdek az erdõk lerablásához, sõt fel-
számolásához vezet. Van tehát mit
mérlegelni! Az erdészeti igazgatás el-
lehetetlenülésén túl is kérdéses, hogy
mennyit szabad áldozni az államnak a
tisztább tulajdonosi kör kialakítása ér-
dekében. 

Áldozzunk-e tehát 3-5 milliárd
forintot, és ki fizesse a révészt? A
nagymérvû osztásnak jön-e belát-
ható, és a költségeket fedezõ ho-
zama? 

Amennyiben ezt a magánszektornak
kell fedeznie, úgy annak 2-3 évi teljes
jövedelmét felemésztheti. Persze gyor-
san nõne a kezelés szintje és javulna a
forgalmazás, nõne a fajlagos érték.

Az államnak is igen jelentõs költség-
tétel lenne a magára vállalt „kényszer-
osztás”. Hozamként a rendezettebb és
tisztább 1/1-es tulajdonosi helyzetben
az adóbevételek mindenképpen nõné-
nek. Fehéredne a gazdaság és a szabá-
lyos üzemek(elsõsorban állami zrt.-k)
versenyhátránya is csökkenne. Valószí-
nûsíthetõ, hogy az erdõ õrzés-védelem
színvonala is javulna. Kétes eredmény,
szembeállítva az egyszeri, majd folya-
matosan jelentkezõ igazgatási többlet-
költségekkel. Egyébként „ami ingyen
van, az leértékelõdik”. Számos példáját
láttuk, hogy a kárpótlási földkimérés ál-
landósításra nem került, a terepi munka
elveszett.

Mindent összevetve magánvéle-
ményem az, hogy nem szabad kam-
pányszerûen újabb „földosztásba”
belemenni.

Mit lehet tenni, hogy a két irány-
zat ésszerû módon közelítse állás-
pontját? Csak néhány javaslat:

– Türelem. A spontán folyamatok
jelenleg is jó irányba haladnak. A föld-
vásárlási moratórium 2011-es lejártával
a régióban számos helyen a valódi tulaj-
donosi kör megjelenése várható.

– Az Evt. korszerûsítése. Infor-
matikai fejlesztéssel, az adatok nyilvá-
nossá és az elektronikus ügyintézés
általánossá tételével az erdészeti igaz-
gatás és az erdõgazdálkodók admi-
nisztrációja csökkenthetõ. A szaksze-
mélyzet és az integráció támogatása is
elemi érdek. (A jelenlegi igazgatás is
képes lenne a regulációra, a kis bir-
tokméretekhez pedig nem társulna
aránytalanul nagy általános és üzem-
irányítási költség). 

– A hrsz.-on belüli birtokkon-
centráció elõsegítése. Anyagilag ösz-
tönözni kellene a belsõ felvásárlást, va-
lamint az önkéntes földcseréket. A
hrsz.-ok összevonásának és a tulajdo-
nosok birtokegyesítésének támogatása
is indokolt. Nagy segítség lenne az adó-
és illetékkedvezmény (mentesség) is. 

– Az örökösödési jog átalakítása.
Kézzelfogható mértékben kedvezmé-
nyezni kellene az egyben tartott termõ-
földet.

– A fiatal gazdák támogatási rend-
szerének kialakítása az erdõben, a
kezelõi (tulajdonosi) kör fiatalításának
támogatása.

– A megosztási folyamatban a
100 % tulajdonosi hozzájárulás ki-
váltása az állam részérõl, törvény-
ben rögzített módon.

A kérdéskör átfogó vizsgálata, orszá-
gos modellezése halaszthatatlan fela-
dat, mert nagyok az eltérések és a tét
sem kicsi. Még egyszer hangsúlyozom,
hogy ezek a nyugat-magyarországi ré-
giós viszonyok. Más-más megközelítés
lehetséges egy alföldi vagy középhegy-
ségi erdészeti tájban.

Összefoglaló: „Az osztatlan közös
erdõtulajdon megszüntetésének elvi
lehetõsége a nyugat-magyarországi
régióban” címû tanulmány Vas, Zala
és Gyõr-Moson-Sopron megye magán-
erdõ-gazdálkodásában a tulajdonosi
és kezelési viszonyok változását veszi
górcsõ alá. Az MgSzH Zalaegerszegi
és Szombathelyi Igazgatóságának ille-
tékességi területén az erdõmûvelési
ágú földrészletek ~ 95 % tételben osz-
tatlan közös tulajdonban vannak. A
125 465 ha erdõtervezett erdõ- és
egyéb részletbõl jelenleg rendezett
gazdálkodású 88 374 ha, az összes
magánerdõ 70 %-a. A kezelés az el-
múlt idõszakban évi 1500-2500 ha té-
telben bõvült, a spontán folyamatok
révén pedig várhatóan 5-10 éven be-
lül elérheti az elvárt 90 %-os mértéket.
Ezzel párhuzamosan a gazdálkodói
szám folyamatosan nõ, míg a kezelési
egységek mérete csökken. A 7114 je-
lenleg regisztrált erdõgazdálkodó át-
lagos üzemmérete 12,4 ha, az egy er-
dõfelügyelõre jutó számuk ~ 350 ter-
mészetes vagy jogi személy. Általános
a megbízotti kezelési forma, a gazda-
sági társaságok, erdõbirtokossági tár-
sulatok, erdõszövetkezetek és egyéni
kezelések elenyészõ egyedi és összes
területûek. A rendezetlen adózási vi-
szonyok miatt a szabályozott nagyobb
kezelések széthullása általános jelen-

ség. A mostani trendek alapján 90%-
os kezelési szinten 12,5 ha-os üzem-
mérettel 9024 erdõgazdálkodási egy-
ség alakulhat ki. Ez igazgatási oldalról
még kezelhetõ tétel.

Az osztatlan közös tulajdon egyben
tartása vagy megszüntetése tekinteté-
ben az erdészeti szakmában két mar-
káns irányzat különíthetõ el. Számosan
képviselik azt az álláspontot, hogy a mi-
nél nagyobb üzemméret a tartamosság
és gazdaságosság feltétele, egyúttal a
leghatékonyabb állami regulációs esz-
köz is.  

A magántulajdonosok, de a szektor-
szervezésért is felelõsséget vállaló szak-
személyzeti és integrátori kör zömben
ezzel ellentétes hitvallású. Meggyõzõen
érvelnek azzal, hogy az osztatlan kö-
zös, különösen a kisebbségi tulajdon a
piacon leértékelõdik. Amellett a ma-
gánszektorban a tevékenység nem ön-
álló, csak kiegészítõ, vagy eseti jövedel-
met ad, a gazdaságos üzemméret szak-
mailag értelmezhetetlen. Jogos felvetés
részükrõl, hogy magán-erdõgazdálko-
dásban a tulajdonosi érzés nagyobb je-
lentõségû, mint az állami szektorban,
sõt minden más tényezõnél nagyobb je-
lentõségû.

Az 1996. évi LIV.tv. 2007. évi módo-
sítása egyéb feltételek teljesülése mel-
lett az új megosztások során az ültet-
vényszerû erdõkben 1,5 ha-ban, míg a
természetszerû erdõkben 3,0 ha-ban
deklarálta a legkisebb területû gazdál-
kodási egységet. A régióban ültetvény-
szerû erdõnek tekinthetõ akácosok és
nemes nyárasok térfoglalása 34 348 ha,
míg a természetszerû állományoké
91 117 ha. Az elméletileg kialakítható
parcellaszám a magánerdõk 90%-os ke-
zelési szintjén ~ 47 802 db. Ez földügyi
és erdészeti igazgatási oldalról már ke-
zelhetetlen tétel.

Amennyiben a megosztás spontán,
vagy állami alapfeladatként végbemen-
ne, úgy annak becsült összes költsége
legalább 3 – 5 milliárd forint tételû len-
ne, miközben gazdasági haszna vitatha-
tó mértékû.

Végsõ következtetésként leszûrhetõ,
hogy újabb és erõltetett földosztás az
erdõben nem érdeke senkinek. Hagyni
kell a folyamatokat természetes med-
rükben, ugyanakkor számos, és nem
feltétlenül pénzügyi eszköz van az ál-
lam kezében a birtokmegosztással pár-
huzamosan a birtokkoncentráció elõse-
gítésére.

Nagy Imre
okl. erdõmérnök, 

c. egyetemi docens
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Idén ünnepeljük az erdészeti felsõok-
tatás 200 éves jubileumát, az Erdészeti
Ökonómiai és Politikai Tanszék elõdje
megalakulásának 85 éves és az Erdõ-
vagyon-gazdálkodási Intézet magala-
pításának 10 éves évfordulóját. Az
összejövetel célja az volt, hogy az er-
dészeti ökonómiával és tágabb érte-
lemben az erdõvagyon-gazdálkodással
foglalkozó gyakorlati és elméleti sza-
kemberek szakmai konferencia kereté-
ben vitathassák meg az ágazat aktuális
kérdéseit. 

A rendezvénynek szomorú aktuali-
tást adott, hogy egy éve hunyt el Mé-
száros Károly egyetemi tanár, korábbi
intézetigazgató, dékán, majd rektor-
helyettes. Tiszteletére az Intézet em-
léktáblát készíttetett, és egy, a szakmai
hagyatékát bemutató tárlót rendezett
be. Avatóbeszédében Lett Béla megbí-
zott intézetigazgató kiemelte, hogy
Mészáros Károly ebben az intézmény-
ben „tanult, oktatott, kutatott és ne-
velt”, akinek szakmai sikerei és emberi
tartása mindenkiben tiszteletet paran-
csolt. 

Faragó Sándor egyetemi tanár, rek-
tor, személyes hangvételû beszédben
emlékezett professzortársára és barátjá-
ra, és a család számára átadta az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium posztu-
musz miniszteri elismerését. 

Az ERFARET kutatási program kere-
tében megrendezett szakmai konfe-
rencia elején Franz Schitthüsen svájci
professzor mutatta be az Intézet gon-
dozásában magyar nyelven megjelent
erdõ és fagazdasági ökonómia témájú
könyvét, amelyet a résztvevõk is meg-
kaptak.

Solymos Rezsõ akadémikus felidézte,
hogy hogyan indították el a ’90-es évek-
ben Mészáros Károllyal az erdészeti po-
litika oktatását, majd történelmi és nem-
zetközi kitekintésben elemezte a tuda-
tos erdészeti politika fejlõdését.

Lapos Tamás, az FVM fõosztályve-
zetõ-helyettese bemutatta a közigazga-
tási egyeztetés elõtt álló új erdõtörvény
céljait és új szabályozási elemeit. Ki-
emelte, hogy az új fogalmak és rendel-
kezések a korábbiaknál pontosabbak
lesznek, a jövõben nagyobb szabadsá-
got kapnak az erdõgazdálkodók, és
ezzel együtt nagyobb szerepet kapnak
majd – felelõsség terhe mellett – az er-
dészeti szakszemélyzet tagjai. Ennek
köszönhetõen kevesebb engedélyezé-
si eljárásra lehet számítani, de a sza-

bálytalanságokért szigorúbb bünteté-
sek várhatók. Lényeges változást hoz,
hogy más szabályok vonatkoznak
majd a faültetvényekre, mint a termé-
szetközeli erdõkre. Az új jogszabály –
elfogadása esetén – több lehetõséget
teremt a falopások visszaszorítására,
amelyek közül az egyik az erdészeti
hatóság keretein belül felállítandó Er-
dõvédelmi Szolgálat.

Benedek Fülöp az MNV Zrt. agrár-
portfolióért felelõs vezérigazgató-he-
lyettese az állami erdõk kezelésérõl tar-
tott elõadást, amelyben új szemlélet be-
vezetését szorgalmazta. Ennek része-
ként egységesíteni kívánják az állami
erdõket kezelõ erdõgazdasági rész-
vénytársaságok nyilvántartásait, és
összehangolják a beszerzéseket és ber-
uházásokat. Hangsúlyozta, hogy meg
kell erõsíteni az erdõk védelmét is, mert
a fatolvajok nemcsak ellopják a fát, ha-
nem nehezen helyreállítható károkat is
okoznak a kifosztott erdõkben. Régóta
rendezésre váró problémaként említet-
te, hogy az állami erdõk ingyenes szol-
gáltatásainak fenntartása a gazdálko-
dók részérõl komoly anyagi áldozatvál-
lalással jár. 

Ali Tamás Gábor az MgSZH Köz-
pont Erdészeti Igazgatósága igazgató-
helyettese beszámolt az UMVST erdé-
szeti intézkedéseinek helyzetérõl, és a
nemzeti támogatások várható célpro-
gramjairól.

Molnár Sándor egyetemi tanár, a
Faipari Mérnöki Kar dékánja megemlé-
kezett azokról a munkákról, amelyeket
Mészáros Károllyal kezdeményeztek és
hajtottak végre, majd elõadást tartott a
fagazdasági eredet- és terméktanúsítás
témakörében. 

Pintér István, az FVM fõosztályveze-
tõ-helyettese számolt be arról, hogy az
Európai Unió vonuló madarakra vonat-
kozó rendelkezései miatt a hazánkban
nagy hagyományokkal rendelkezõ ta-
vaszi szalonkavadászat a jelenlegi for-
májában meg fog szûnni, helyette a ter-
vek szerint egyedi engedéllyel, állo-
mány-monitorozás cím alatt lesz vadá-
szati lehetõség. Hozzátette, hogy ezen
túlmenõen egy átfogó vadászati tör-
vénymódosítást is terveznek 2009 elsõ
félévében, amelynek részletei egyezte-
tés alatt állnak. A vadkár mértéke
egyébként is folyamatosan emelkedik,
mivel az egyre magasabb terményárak
mellett az ugyanakkora mennyiségû
kár pénzügyi értéke egyre nagyobb.

Nagy Imre, a Vas megyei MgSZH Er-
dészeti Igazgatóság igazgatója bemutat-
ta azt az elemzést, amelyben mintaterü-
letek felhasználásával számították ki,
hogy Nyugat-Magyarország magán-
erdõ-területének jelenlegi szabályok
szerinti megosztása, mintegy 3-5 milli-
árd forint költséggel járna, és jelentõsen
megterhelné az utóbbi idõszakban fo-
lyamatos leépítésekkel meggyengített
erdészeti igazgatást.

Papp Tivadar hozzászólásában kifej-
tette azt a folyamatot, melynek során a
’90-es években a természetvédelmi kor-
látozások miatt jelentõs fakitermelési
lehetõségtõl esett el az ágazat, ami
egész erdészetek megszûnését és mun-
kahelyek megszûnését vonta maga
után, miközben a faanyag hasznosítat-
lanul maradt. Hangsúlyozta, hogy meg-
felelõ stratégia hiányzott a múltban, és
hiányzik ma is, amely nélkül nem lehet
kielégítõ jövõképet felvázolni.

Lomniczi Gergely a tudatos kommu-
nikáció szerepével kapcsolatban szólt
hozzá, és szemléletes példákon keresz-
tül mutatta be, hogy miért kell az erdõ-
gazdálkodóknak és az egész erdészeti
ágazatnak tervezett kommunikációs ak-
ciókat indítania, és hogyan lehet ki-
emelni egy-egy esemény hírértékét. 

Lett Béla, Jáger László és Stark Mag-
dolna beszámoltak az Erdõvagyon--
gazdálkodási Intézet oktatási tevékeny-
ségérõl és kutatási eredményeirõl. Be-
mutatták a BSc és MSc rendszerû kép-
zésben az Intézet által oktatott tantár-
gyakat, és az ERFARET kutatási pro-
gram tématerületeit. Ezek közül kiemel-
ték a PEFC termék- és eredettanúsítási
rendszert, amely a kis területû erdõgaz-
dálkodók számára is elérhetõ tanúsít-
ványt nyújthat majd.

A rendezvény végén Héjj Botond
bejelentette, hogy az Intézetben erdõ-
értékelési irányelvek felülvizsgálata
zajlik annak érdekében, hogy az ezzel
a szakterülettel foglalkozók munkáját
megkönnyítsék és egységesebb ala-
pokra helyezzék. Schiberna Endre
részleteket villantott föl abból az erdõ-
gazdálkodási koncepcióból, amely arra
vállalkozott, hogy konkrét válaszokat
adjon az olyan általános kérdésekre,
hogy mi az erdõvel kapcsolatos közér-
dek, illetve rendezõ elveket dolgozzon
ki egyes részterületekre, mint például
a szakismeretek alkalmazása az erdõ-
gazdálkodásban.

Schiberna Endre

Mészáros Károly Emlékülés
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A piaci érték meghatározásakor bár-
mely ingatlan esetében negatív érték-
hatásokat jelent, ha a földterület hasz-
nosíthatósága akár jellegében, akár in-
tenzitásában korlátozottá válik. A piaci
értékvesztést ilyenkor a korlátozások
kiterjedtsége jelentõsen befolyásolja. A
károk mértéke természetesen számos
tekintetben csak nehezen számszerû-
síthetõ, de egy kizárólagos jellemzõvel
mindenképpen jellemezhetõ, mégpe-
dig a pénzben mért azonnali hozamel-
várások bizonyítható csökkenésével. A
piaci érték ugyanis egyfajta speciális
közgazdasági értelmében az elvárható
jövedelmek tõkésített értékének felel
meg. Az érték ilyen típusú megközelí-
tése azonban a gazdasági célú értéke-
lésekre jellemzõ. A természetvédelmi
célok ilyenkor a gazdasági aktivitás tu-
datos korlátozását jelentik. De a tuda-
tos korlátozások révén elõtérbe kerül-
hetnek nem tudatos védelmi hatások
is. Különleges terepe a tudatos eszkö-
zökkel és nem tudatos módon, együt-
tesen elõállított közjavaknak az erdõ.
A fatermesztés rendeltetése szerint a
gazdasági céloktól elkülönülve ki-
emelkednek a talaj, az élõvizek, vagy
pl. az emissziós hatások kezelése érde-
kében teljesülõ védelmi funkciók, a
biológiai halál idõpontja irányában ki-
tolódó vágáskorok, és az ennek követ-
keztében fellépõ együttes hatások.

A korlátozások ellentételezése is is-
mert a közgazdaságtan fogalomtárában,
a haszonáldozati költség címén. A tulaj-
don állami vagy magán formájától füg-
getlenül, a mindenkori tulajdonos saját
akaratából, vagy jogszabályi környezet-
ben meghatározott kötelezettségébõl
eredõ lemondást testesíti meg. Lemon-
dást a hozam maximálásáról. A lemon-
dás ellenértékeként új értékformák ke-
letkeznek, melyek a jövõbeni értékhez,
az elõszereteti értékhez, illetve a re-
ménybeli értékhez köthetõk. A lemon-
dás a maximális pénzben mérhetõ ha-
szonról, rendszeresen azt lényegesen
felülmúló, az adott tulajdonhoz köthe-
tõ, társadalmi többlet-értékeket képes
teremteni.

Ez a társadalmi többlet-érték egyfe-
lõl lehet közvetlen, amikor társadalmi
(állami, önkormányzati) tulajdonhoz
kötõdik, és hatásaiból a társadalom
egyedei egyaránt, szabályozott formá-
ban részesül(het)nek. A közvetlen töb-
bletérték közjónak minõsül, melybõl
senki sem zárható ki. Számos konfliktus

forrása, mert sok esetben a társadalmi
elvárások jelentõsen meghaladják a té-
rítési hajlandóságot, és ezáltal érdekel-
lentétek merülnek fel a közösség, a tu-
lajdonosok, és a gazdálkodók között. A
védelmi célok teljesülésébõl fakadó
hasznos hatások egy része ellentétele-
zés nélkül kerül a társadalom, vagy va-
lamely csoportja birtokába.

Másfelõl közvetett többletértéknek
tekinthetõ, ha az úgy létezik, hogy ar-
ról vagy köztudomás nincsen, vagy a
hozzáférés lehetõsége korlátozott oly
mértékben, hogy a látogathatóság nem
az egyének akaratának megfelelõ. Ha
közvélemény-kutatást tartanánk arról,
hogy a természetvédelemhez milyen
olyan funkciók kötõdnek, melyekre
társadalmi igény mutatkozik, a sokrétû
hatások és adottságok következtében
területrõl területre, illetve a választ
adók személyéhez kötõdõen is eltérõ
válaszokat kapnánk. A közvetett elõ-
nyök többsége közvetlenül nem is fo-
gyasztható.

A területek növekedésével a finan-
szírozhatóság is érdekes kérdéssé válik.
Amikor az átlagos magántulajdon mére-
te nem éri el a tíz hektárt, egy, a földtu-
lajdon hozamából élõ tulajdonos
számára legfeljebb az átlagos agrárho-
zam 5%-os mértékének megfelelõ kb.
fél hektáros terület használatáról való
lemondás jelenti a gazdasági racionali-
tás határát. Azonban, ha a hozamok
csökkennek, ez a térmérték is lényege-
sen csökken, legtöbb esetben nem is lé-
tezik, vagy olyan tulajdonosok eseté-
ben áll csak fenn, akiknek jövedelme a
közvetlen szükségleteik mértékét meg-
haladó, és azt, jellemzõen nem a földtu-
lajdonukhoz köthetõ jövedelmekbõl,
hanem más gazdasági tevékenységük-
bõl nyerik. A birtokméret növekedése
azonban nem növeli jelentõsen és ará-
nyosan az ilyen jellegû területeket,
ilyenkor a növekvõ természetvédelmi
aktivitás már a magántulajdonosi meg-
fontolásoktól függ.

A földingatlanok tulajdonosi szerke-
zete alapján azonban nagy biztonsággal
kijelenthetõ, hogy a tulajdonosok saját
gazdasági érdekének önkorlátozó haj-
landósága kevés, ezért külsõ források
(ellentételezés) nélkül az ilyen terüle-
tek mértéke a racionalitás alapján leg-
feljebb 150-200 ezer hektárra terjedhet-
ne ki.

A társadalom alapvetõ természetvé-
delmi céljainak megtestesítésére azon-

ban több, mint egymillió hektár szol-
gál, amelyet a Natura 2000 alá vont to-
vábbi jelentõs területek tovább növel-
nek. A természetvédelem nemcsak le-
mondás egyfajta hozamról, hanem a
társadalom mindenkori teherbíró ké-
pessége függvényében fenntartott
olyan állapot, amelynek finanszírozása
fajlagosan éppen a térmérték növeke-
désével csökkenthetõ a magántulajdo-
nosi ráfordítások nominális értéke alá.
Ezért az egyénivel szemben a társadal-
mi hajlandóság a védett területek fenn-
tartására éppen a gazdasági racionali-
tással magyarázható.

A közvetlen és a közvetett termé-
szetvédelmi értékek gazdasági értéke-
lése igazi hiányterületnek számít. Ke-
vés és feltételes módszer, nehezen
mérhetõ értékelemek jellemzik. A ter-
mészetvédelmi értékek mérésére kü-
lönbözõ célterületeket alkalmaznak. A
veszélyeztetettség mértéke, a látoga-
tottság, az attraktivitás (kuriózumok),
az elérhetõség, és a belépésért fizeten-
dõ térítés egyenként és együtt szolgál-
hatnak olyan mutatóként, amelyeket
megpróbálunk gazdaságilag értékelhe-
tõvé formálni. Módszertanilag hedo-
nisztikus és helyettesítéssel vélelme-
zett költség-hozam típusú értékelések
ezek, melyeket az angolszász szakiro-
dalom, illetve kisebb mértékben, az er-
dõ vonatkozásában hazai szakiroda-
lom is taglal.

A természetvédelmi értékek jelentõ-
sen kötõdnek magukhoz a védelmi cé-
lokhoz. Egészen más megközelítést kí-
vánnak meg, mint az átlagos gazdasági
célú értékbecslések. Egy odú például
gazdaságilag is jól értelmezhetõ, ha a
faanyag minõsége rönkminõség, akkor
értékhatása a rönkérték és a tûzifaérték
különbözetének megfelelõ negatív ér-
ték, ha tûzifaminõség, akkor gyakorlati-
lag csak a térfogatának megfelelõ fa-
tömegre vetített tûzifaérték, ugyanak-
kor természetvédelmi szempontból
semleges, ha olyan helyen van, ahol
nem várható lakó beköltözése, illetve
szinte pótolhatatlan, ha valamely védett
madárfaj, a környékben fellelhetõ
egyetlen példányának fészkelõ helyéül
szolgál. Az értelmezés különbségei
olyanok, mintha egy másik szemüve-
gen keresztül szemlélnénk ugyanazt a
világot.

Ha egy adott területen valamely vé-
dett állat- és/vagy növényfaj egyedei él-
nek, felmerül a kérdés, hogy a terület

Értékbecslés természetvédelmi célokért
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értéke megfelel-e annak az értékskálá-
nak, amelyeken az egyes fajokat jog-
szabályban „beárazták”. Tudvalevõ,
hogy a hóvirág egyedeinek „értéke” pl.
tízezer Ft. Akkor mennyi lehet a termé-
szetvédelmi értéke egy olyan terület-
nek, amelyet tél végi aspektusban szõ-
nyegszerûen beterít. Vagy egy cigány-
réce esetében ez 500 000 Ft. Akkor
mekkora a természetvédelmi értéke egy
olyan tónak, amelyen tucatjával él.
Nyilvánvaló, hogy az elõzõekhez ha-
sonlóan megfontolandó egy másik
szemüveg használata.

Ugyanis a nem mérhetõ anyagi javak
értékelési irányelvei kerülnek ilyenkor
elõtérbe. Nem az ingatlan, hanem a te-
rület (értsd élõhely, ökoszisztéma) érté-
ke kell, hogy a vizsgálat tárgyává vál-
jon. A helyettesíthetõség ilyenkor nem
az egyedszámmal borítottság és a jogi
szabályozás szorzataként, hanem a klí-
majellemzõk, a talajadottságok, a nö-
vényborítottság idõtényezõvel korrigált
újraelõállítási költségeként értelmezen-
dõ. Egy tûz martalékává lett karszt-bo-
korerdõben a valós kárt nem a faanyag,
hanem az ökoszisztéma megsemmisü-
lése jelenti.

Külön értékelési eljárások alapján
a védett természeti területek megíté-
lése az asszimilációs felülettel, az
ökológiai veszélyeztetettséggel, az is-
mertséggel, elõfordulási gyakoriság-
gal, kuriozitással és a fõ szakágakban
betöltött jelentõséggel. Ezek a szaká-
gak a talaj, a víz, a növényzet, az álla-
tok, a táj és a kultúrtörténet, valamint
a rekreációs szolgáltatások témakör-
eihez kötõdnek.

Érdekes értékbecslési specialitást je-
lentenek azok a költség alapú értéke-
lések, amelyek egyfelõl természetvé-
delmi tevékenységgel valószínûsíthe-
tõen elhárított károk, illetve az ezek
érdekében eszközölt társadalmi ráfor-
dítások és felmerülõ egyedi költségek
annuitásából vezetik le a természetvé-
delmi értéket.

A természetvédelemmel kapcsolatos
értékelési irányelvek egy része rokon
szakterületekhez is társul. A pótolhatat-
lan paleontológiai leletek, vagy pl. ritka
meteoritásványok, egyedi mûkincsek
és mûemlékek tartoznak ebbe az érté-
kelési körbe. 

Még egy megközelítést kell meg-
vizsgálni a természetvédelmi területek
értékelésekor. Ellentétben a kezdetek-
kel, amikor a természetvédelem alá
vonásból eredõen felmerülõ gazdasá-
gi károkból kiindulva az érték csökke-
nését kívántuk megállapítani, ezen

újabb szemlélet kiindulásaként azt a
kérdést kell, feltennünk, hogy termé-
szeti védelem alatt álló területnek,
mint ingatlannak van-e egyáltalán pia-
ci értéke? 

A válasz ilyenkor egyértelmû, elõ-
ször arra kell tudni feleletet adni, hogy
jogi értelemben fennállnak-e a forga-
lomképesség feltételei. Ugyanis, az az
ingatlan, amely forgalomképtelen, érte-
lemszerûen nem rendelkezik piaci ér-
tékkel. Ilyenkor csak a „contingent va-
luation method” elvi alkalmazása lehet-
séges. 

A forgalomképesség fennállása ese-
tén újabb helyettesítõ számítások kö-
vetkeznek. A természetvédelemi célok
fenntartása érdekében a társadalom ál-

tal biztosított éves normatív támogatá-
sok és a korlátozott földjáradék együt-
tes éves összegének tõkésítése adja a
talaj hozadéki értékét, míg a földterület-
tõl elkülönülten kell számba venni a
föld feletti növényzet és egyéb jellem-
zõk értékét. 

Ennek során külön kell számba ven-
ni a külön költséggel nem járó teljesít-
ményeket, a külön költséget okozó ha-
tásokat, illetve a külön költségek elle-
nére is felmerülõ hozamkieséseket. Az
értékelések során kiemelten vizsgálni
kell az üzemi és a nemzetgazdasági
szintet, illetve magát, a védettség alapját
képezõ funkcionalitást.

Németh Sándor
erdõmérnök, közgazdász

Növényvédelmi szakmérnök államvizsgája
Az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés Sopronban tekintélyes múlttal
rendelkezik. A képzés 1975-ben indult el, és azóta kisebb megszakításokkal az
oktatás folyamatos: eddig mintegy 270 fõ szerzett erdészeti növényvédelmi
szakmérnöki oklevelet. 

A képzésben elsõsorban a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karának oktatói vesznek részt, rajtuk kívül egyetemünk Mosonmagyaróvá-
ri Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának, a Pannon Egyetem
Keszthelyi Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karának oktatói, valamint
a kutatás, szakigazgatás és a gyakorlat szakemberei is bekapcsolódnak az
oktatásba.

2008. június 12-én 17 szakmérnökjelölt tett záróvizsgát és szerzett erdészeti
növényvédelmi szakmérnök oklevelet. Közülük 15 fõ erdõmérnöki, 1 fõ vad-
gazda mérnöki, 1 fõ vadgazda mérnöki és agrármérnöki alapvégzettséggel ren-
delkezik. A végzettek többsége az állami erdõgazdálkodó szervezetek (rész-
vénytársaságok), többen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, valamint ma-
gánvállalkozások vezetõ beosztásban lévõ szakemberei.

Varga Szabolcs

Kevés oly lokálpatrióta van, mint Sze-
merédy Miklós. Legújabb kötete, „Az
erdõspuszták parkerdei” – mondhatni
– a vándorgyûlésre jelent meg a Nyí-
rerdõ Zrt. támogatásával. A kötet tulaj-
donképpen harmadik kiadásban is-
merteti meg az olvasót a térség erdei-
vel és közjóléti beruházásaival.

A munkákban tevékenyen részt vevõ
szerzõ pontosan 100 forrásmunkát so-
rol fel, melyekbõl összeállította a múltat
és a jelent. Egyben példát mutatva a jö-
võ generációinak hazaszeretetbõl, a
szülõföldhöz való ragaszkodásból.

A szakmán kívüli olvasóknak bizony-
ságot ad arról, hogy a térség erdészeit
legkevésbé érheti a szakbarbárság vád-
ja. Munkájukkal elsõsorban a közt szol-
gálták, öregbítve Debrecen, „szabad ki-
rályi város” és környékének hírnevét.
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Megújult a két éve balesetveszély miatt
lezárt Kis-Hárs-hegyi kilátó. A több mint
harminc éve készült II. kerületi épít-
ményt a Pilisi Parkerdõ Zrt. a fõvárosi
önkormányzat támogatásával tette is-
mét látogathatóvá. 

Május végén megkezdõdött, és egy
hónapon belül befejezõdött a Kis-
Hárs-hegyi kilátó felújítása. A rég várt
munkálatokat a kilátót és környékét
kezelõ Pilisi Parkerdõ Zrt. a fõvárosi
önkormányzat anyagi támogatásával
tudta idén megvalósítani. A több mint
hat méter magas, fából készült kilátót
a hetvenes években építették Mako-
vecz Imre tervei alapján. Az érdekes
szerkezetû, kettõs csavarvonalból álló
építmény az idõk során annyira le-
romlott, hogy két éve az erdészet le-
zárta. A mostani felújítás a tartószerke-
zetet is érinti, így újra biztonságosan
látogatható lesz ez az egyedi kivitele-
zésû kilátó. A felújítás költsége 3,5

millió forint, melynek felét a fõvárosi
önkormányzat állja.

A Budapest II. kerületében található
362 méter magas Kis-Hárs-hegyrõl szép
körpanoráma nyílik az Észak-budai tér-
ségre, de látszik a Belváros a Dunával, a
Vár és a Citadella is. Északi irányba a
Nagy-Hárs-hegy tömbje zárja le a kilátást.
A Kis-Hárs-hegyet a MÁV Gyermekvasút
nyomvonala is körbekerüli az egyedülál-
ló panoráma miatt. A kilátó a környék
kedvelt turista célpontja. Jó idõben na-
ponta több százan is felkeresik, a tövében
kialakított, és a munkák során szintén fe-
lújított pihenõhelyet gyakran használják
piknikezésre. A kilátóhoz vezetõ sétautak
nagy része a 20. század elején kiépített,
turisztikai történelmi emlék. Könnyen
megközelíthetõ a Szépjuhászné vagy a
Hûvösvölgy felõl, ahol tömegközlekedési
csatlakozási pont és parkolási lehetõség
is található. A sárga sáv és a zöld kör tu-
ristajelzések érintik a kilátót.

Lomniczi Gergely
fotó: Pápai Gábor

Felújították
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DR. FRANK NORBERT*

A fûz nemzetség mintegy 350-400 fajt
tartalmaz, melyek nagy része az északi
féltekén (Európa, Kanada, Japán, Ame-
rikai Egyesült Államok) található.

A törékeny fûz euroszibériai faj,
mely hazánkban mind a sík, mind pe-
dig a dombvidékek és középhegysége-
ink égerligeteinek, puhafás ligeterdei-
nek és bokorfüzeseinek fontos elegyfa-
faja. Hasonló termõhelyi viszonyok kö-
zött alacsonyobb magasságot (15-20 m)
ér el, mint a fehér fûz; sokszor csak
cserje. Koronája gömb alakú, az ágak
derékszögben állnak, törzse már ala-
csonyan elágazó.

Lombfakadással egy idõben, általá-
ban március elején virágzik, két héttel
késõbb, mint a fehér fûz. A virágzás
sokszor akár augusztus közepéig is el-
tart. A beporzás rovarok útján törté-
nik, de a szélbeporzás is megfigyelt a
fehér fûzzel és a törékeny fûzzel kap-

csolatos nemzetközi vizsgálatokban.
Kétlaki, bár a hermafrodita jelenség is
elõfordul a nemzetségben. A törékeny
fûz hímbarkája dús virágú, míg nõi fû-
zérei általában gyérebb virágúak. Ter-
mészetes populációkban a hím- és a
nõivarú egyedek aránya 4:1. Jelenleg
nem áll rendelkezésre olyan bioké-

miai teszt vagy molekuláris genetikai
analízis, mellyel a még nem virágzó
példányoknál a hím- és a nõvirágú
egyedeket meg lehetne különbözetni
egymástól. Kromoszómaszáma 2n=76;
a külföldön eddig elvégzett molekulá-
ris genetikai (izoenzim, RAPD, RFLP,
AFLP) és többváltozós morfológiai
vizsgálatokkal (fõkomponens analí-
zis) sem sikerült egyértelmûen elkülö-
níteni a Magyarországon feltehetõen
leggyakrabban elõforduló három fûz-
fajunkat (törékeny fûz, fehér fûz, ber-
ki fûz).

Termésfüzére (3)5-8(10) cm hosszú,
terméséréskor az egyes virágok murva-
pikkelyei már nem találhatók meg a fü-
zéreken. A toktermésben lévõ apró
magvak 4-6 hét alatt érnek be; a mag-
vak általában a szél útján terjedek (ane-
mochor), azonban sok esetben a víz is
jelentõsen hozzájárul a magvak terjesz-
téséhez (hidrochor). Természetes kö-
rülmények között a maghullás május
végén, június elején következik be. (A
mag kis mérete és súlya következtében
hulláskor átlagosan 7 m-t tesz meg má-
sodpercenként.) Ezermagtömege: 90-
100 mg. Az állományban lévõ fák mag-
termõ kora 8-15 év, míg szabadállásban
általában 5-8 év. (A sarjak már jóval
elõbb, akár 2-3 éves korban is hoznak
virágokat.)

Gyors növekedésû, pionír jellegû
faj, mely az elsõ években 70-80 cm-t is
nõ. Megfelelõ talajnedvességi viszo-
nyok között ásványi talajfelszínen
magról nagyon jól újul; a földre hul-
lott, érett magvak 12-24 óra alatt kicsí-
ráznak. Fénytõl mentes viszonyok kö-
zött is képes a csírázásra, azonban a
kicsírázott magvak aránya jelentõsen
alacsonyabb. Az ISTA (International
Seed Testing Association) elõírásai
szerint a csírázóképességi vizsgálat
során, mely nem igényel elõkezelést,
a magvakat papíron kell csíráztatni 14
napon keresztül 20-30 °C-os hõmér-
sékleten. A csíraszámolásokat a 7. és a
14. napon kell elvégezni.

Csírázásmódja epigei, azaz a szik
alatti szár csírázáskor megnyúlik, és a
sziklevelek a talajfelszín fölé emelked-
nek. A füzek esetében a hipokotilon
lévõ szõrök (szõrgyûrû) hozzákapcso-

lódnak a talajhoz, majd a mag, illetve
a csíracsemete felemelkedik a talajfel-
színrõl.

Magassági növekedése nem olyan
tartós, mint a fehér fûzé, amelyet még
az erõs ágasodásra való hajlama is je-
lentõsen hátráltat. A füzek magja alig
tartalmaz endospermiumot, így a tarta-
léktápanyagok nagy része a szikleve-
lekben találhatók.

Tõrõl, gyökérrõl igen jól sarjad,
visszaszerzõ-képessége is igen jó, me-
lyet a botolásoknál elõszeretettel ki-
használtak.

A füzérek gyûjtésekor fontos a meg-
felelõ érettségi állapot, ezt a zöld színû
füzérek sárgásbarnává változása jelzi.
A legjobb azonban, ha megvárjuk, míg
a tokok elkezdenek megrepedni, de
még nem nyíltak teljesen fel. A károsí-
tott, kórokozót tartalmazó tokocskák
zöldek maradnak vagy nem nyílnak
fel. Száraz, meleg, szeles idõben a to-
kok felnyílása néhány nap alatt bekö-
vetkezik, ezzel szemben nedves, hideg
idõjárási viszonyok között a felnyílás
eltarthat több hétig is. A füzérek lesze-
dése után ezeket papírzacskókban kell
tárolni, és óvni kell a közvetlen napsü-
téstõl. Ezután a füzéreket meleg (20-
24°C) és 25-35% páratartalmú olyan
helyen kell tárolni, ahol a levegõ rend-
szeres mozgatásáról gondoskodni tu-
dunk. Ilyen körülmények között a to-
kok 2-3 nap alatt felnyílnak. Majd szi-
tán történõ rostálás után a már szõr-
csomós repítõkészüléktõl megszabadí-
tott magvakat lehet tárolni legfeljebb 6
hónapig 1-5 °C hõmérsékleten. Své-
dországi, illetve egyesült államokbeli
kísérletek alapján a leghosszabb idejû

Az év fája

A törékeny fûz (Salix fragilis L.) erdõ-
mûvelési tulajdonságai

* NYME Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

Tavaszi barkavirág
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tárolással sikerült elérni a 3-4 éves idõ-
tartamot. (Németországi tapasztalatok
szerint viszont -4 – -10 °C között, lég-
mentes tárolás esetén a fûzmagvak
még tovább tárolhatók.)

Magról történõ vetés esetén a mag-
vakat érdemes óvatosan a talajfelszínbe
nyomni, majd 2-4 mm-es takarófölddel
takarni. A magágynak mindig nedves-
nek kell lennie, különben jelentõsen
csökken a csírázóképesség. Bár a füzek
fényigényes fafajok, a csírázáskor érde-
mes a magágyat árnyalni, de csak né-
hány napig.

A törékeny fûz szaporítása leggya-
krabban fás dugvánnyal történik. Az
anyatelepekrõl a vesszõk levágását té-
len, fagymentes idõben kell elvégezni.
(Fagyos idõben csupasz kézzel érintett
vesszõkön fagyfoltok jelentkeznek,
melyeken a késõbbiekben gombaká-

rosítók jelennek meg.) Egy-egy tõkérõl
a harmadik év után 4-5, a késõbbiek-
ben akár 8-10 vesszõt is le lehet ter-
melni. A termelt vesszõket 50-100-as
kötegekben a feldolgozás helyére
visszük, vagy álló helyzetben nedves
homokban vermeljük. Dugvány készí-
tésére a vesszõk 7-20 mm átmérõjû ré-
sze a legmegfelelõbb. Általában 20-25
cm hosszú simadugány termelése a le-
gelterjedtebb. Daraboláskor a sérült,
beteg részeket mindig ki kell hagyni. A
felsõ rügy felett érdemes 5-8 mm-es
csonkot hagyni, ami beszúráskor védi
a rügyet. A dugványok tárolása során
legfontosabb a dugvány víztartalmá-
nak megõrzése: a kritikus víztartalom
fûzfajonként és fajtánkét is változik, ál-
talában 40% körüli érték a megfelelõ.
Kísérletek alapján megállapították,
hogy a 20-25 cm-es dugványhossz

mellett a törékeny fûz esetében 8 mm-
es felsõ átmérõ a legideálisabb.

Európa számos országában elterjedt
a törékeny fûz vegetatív szaporításánál
a karódugvány használata. Ez 2-3 m
hosszúságú két- vagy többéves hajtást
jelent, maximum 4 cm-es csúcsátmérõ-
vel.

A dugványozásra legalkalmasabb
idõszak az õsz, de ha ez nem lehetsé-
ges, akkor legkésõbb március végére a
dugványnak a földben kell lennie, mi-
vel késõi dugványozás jelentõsen csök-
kenti a megmaradás esélyét. Szintén kí-
sérletek eredménye alapján megállapít-
ható, hogy a dugványtárolás ideális hõ-
mérséklete a 0 és -2°C közötti hõmér-
séklet. Megfigyelések szerint a füzek az
iskolázást megsínylik, ezért a hálózatot
azonnal a nevelési célkitûzéseknek meg-
felelõen kell megválasztani. Az egyik
leggyakrabban alkalmazott a 2/2-es fûz
szaporítóanyag.

Telepítési hálózat 70-80 cm-es sor-
köz és a kortól függõen 15-80 cm-es tõ-
távolság a leggyakoribb. Egyéves 
korig 15-30, kétévesig 30-60, suhángok
nevelésekor pedig 60-80 cm-es tõtávol-
ság a megfelelõ.

Míg számos országban (Ausztrália,
Tasmania), mint özönfaj, a megállítha-
tatlan gyors terjedése miatt gondot
okoz a törékeny fûz (Salix fragilis
var. fragilis) és a berki fûz (Salix x ru-
bens), addig nálunk szinte már fele-
désbe került.

A törékeny fûzet nemcsak erdõsíté-
sekben lehet jól alkalmazni, hanem ki-
váló alkalmazkodó és túlélõ képessé-
ge következtében, mint pionír, fényi-
gényes fafaj jelentõs szerepe van (le-
het) az élõhely-rekonstrukcióknál, táj-
rendezéseknél is. Jelenleg egyre több
európai országban foglalkoznak töré-
keny fûzre alapozott biomassza-ter-
meléssel is.

Az apró mag a röpítôkészülékkelA bolyhos füzéres termés

Az ideális élôhely



A miskolci és a sárospataki Helyi Cso-
port látta vendégül az erdészhölgyeket.
A Hegyalja kapujában, a szerencsi va-
sútállomásnál gyülekeztek az izgalmas
két napra igyekvõk. Majd’ százan vol-
tak. Rencsiné Ágh Márta, a fõszervezõ
röviden vázolta a tennivalókat, majd in-
dulás a helyi Rákóczi-várba. A mini erõ-
dítmény és környéke minden várako-
zást felülmúlott. Tisztaság, rend, ápolt
környezet. Kalina Lajos önkormányzati
képviselõ avatott be a város mindenna-
pos rejtelmeibe, gondjába, bajába. A
múzeumban Tarnóczi Katalin mutatta
be a híres képeslapgyûjteményt.

Tályán, a vincellérház elõtt Rencsi
Gábor erdészetigazgató és munkatársai
fogadták a már szomjúhozó hölgyeket.
A helyi hegy levével oltotta szomját ki-
ki kedve szerint. A községben lakókból
verbuválódott citerazenekar volt az el-
sõ meglepetés. De nem sok idõnk volt
élvezni a sajátos zenét, mert várt a há-
romhutai Nagy duglászos állomány,

amely hazánkban egyedülálló erdõké-
pet mutat.  Az ÉSZAKERDÕ Zrt. nevé-
ben Cserép János vezérigazgató, Bak
Júlia vezérigazgató-helyettes, a Hegy-
aljai Erdészet nevében Csepely Attila
igazgató és munkatársai fogadták a kü-
lönítményt.  Visszatérve a duglászos
121/B erdõrészletre: a báró Waldbott
telepítette csemeték némelyikébõl 16
köbméteres óriás fejlõdött. Nem lehet
azt mondani, hogy nem érzi jól magát.
Mint ahogy a hölgyeket is elkápráztatta
a látvány. 

Este Sárospatakon a Huszár panzió-
ban gyülekezett vacsorára a toalettjét
felfrissítõ hölgykoszorú. Díszvendég-
ként megjelent Hörcsik Richárd, Sáros-
patak polgármestere, s természetesen a
helyi erdészet munkatársai Orbán Jó-
zsef, mûszaki vezetõ társaságában.
Együtt hallgattuk Újvári Marika nóta-
énekes produkcióját, melybe olykor
besegített Schmotzer András alelnö-
künk is. 

Másnap Füzérradványban a Hegyközi
Erdészeti Igazgatóság vette át a kalauzo-
lás szerepét. A kastélyparkban Buday
Péter igazgató és Frank Tamás mûszaki
vezetõ ismertette a kastélypark felújítá-
sának folyamatát és szakmai kihívását.
No meg a forráshiányt, ami hátráltatja a
munkákat. Aki a környéken jár, szánja
rá az idõt, mert érdemes. Csodálatos a
park, s a kastély nemkülönben. Mily ér-
téket tett tönkre egy elfuserált rendszer,
aki azt pusztította (hagyta pusztulni),
ami már az övé volt.

Az erdészeti, vadászati, természetvé-
delmi gyûjtemény nemkülönben példa-
értékû.  Hazafelé autózva azon gondol-
koztam, hogy valamennyi látnivaló a
múltat idézte, amire igencsak büszkék
lehetnek a helybéliek. Erdészek, polgá-
rok egyaránt. Munkálkodjunk a jelenen
úgy, hogy utódaink is büszkén mutas-
sák tetteinket. 

Kép és szöveg: ÉSZAKERDÕ, 
Pápai Gábor
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Az erdészhölgyek Hegyalján találkoztak
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Augusztus 23-án az utolsó elõtti olim-
piai napon újra Diósjenõn, ebben a
börzsönyi falucskában indult a csalá-
dokat, versenyzõket megmozgató futás.
A keretekrõl az Ipoly Erdõ Zrt. munka-
társai – erdészek, erdõmérnökök  –, il-
letve civil szervezetek lelkes munkatár-
sai (Futapest Klub, Kisvasutak Baráti
Köre) gondoskodtak.

Az idõjárás majdnem megtréfált ben-
nünket, hiszen esõvel riogattak az elõ-
rejelzések, s már a nevezés alatt is erõs
széllel érkeztek a felhõk. Talán emiatt –
vagy az éppen zajló, aranyat rejtõ olim-
piai kajak-kenu számok miatt – kicsit
kevesebben tolongtak a regisztrációs
asztalok mellett, mint az elmúlt évben.
Persze az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy a félmaratonnal egy idõben ha-
sonló távokon a Futapest párhuzamos
rendezésû krossz futásán is közel száz
résztvevõ nevezett. Az idõ is megkö-
nyörült rajtunk, így a jól kijelölt pályán
a napsütés már a frissítõ pontok hûsítõ
forrásvizét is fontossá tette. 

A versenyzõk kitettek magukért, hi-
szen kiváló idõeredmények születtek,
ami tekintettel a pálya szintességére –
majdnem 500 m szint leküzdése jelen-
tette a nap kihívását – külön figyelmet
érdemel. Aki csak egy kicsit is jártas a
félmaratoni eredményekben, tudhatja
micsoda eredmény 1 óra közeli idõvel
célba érni 21 100 méter megtétele után. 

Említsük meg a régóta futó Kovács Fe-
ri bácsi és Jusztin Feri bácsi nevét, akik
63 évesként, illetve Lencsés Éva nénit, aki
közel 70 évesen teljesítette a távot.

A résztvevõk nyilatkozataiból szinte
egybehangzóan kiderült elégedettségük
a verseny különlegesen szép erdei kör-
nyezete (Ezt látni kell!) és a verseny szer-
vezettsége miatt. A versenyzõk is partne-
rek voltak a környezet megóvásában, hi-
szen frissítõ italuk poharait futás közben
is gondosan a verseny idõtartamára ki-
helyezett szemetesekbe dobták be. 

A korosztályos bajnokokon kívül er-
dész különdíj is kiosztásra került Zsíros
Attilának, akinek 2 óra közeli idõered-

ménnyel sikerült teljesíteni a távot 21
km-en. Munka mellett, hobbiból futva iga-
zán remek! Józsa Csaba a legjobb diósje-
nõi lakosként teljesítette a félmaratoni tá-
vot, testnevelõ tanárként, edzõként, fele-
ségével, Jónás Mariettával igazi sportolói
példát mutatva futottak. A megszokott
egyedi pólókon kívül a szervezõk meleg
ebéddel, sõt strandbelépõvel is kedves-
kedtek a résztvevõknek. 

Köszönjük minden kedves támoga-
tónknak, hogy ez a verseny létrejöhe-
tett, így elsõsorban az Ipoly Erdõ Zrt.-
nek, az Andreas Stihl Kft.-nek és a Cél
Motors Kft.-nek (Land Rover vezérkép-
viselet) támogatását!

Hogy miért érdemes végigcsinálni a
szervezést, a sok-sok apróságot, arra
választ ad a sok mosolygó gyermek, fel-
nõtt, akik reményeink szerint nemcsak
így kerülnek kapcsolatba az általunk
kezelt erdõkkel, gyönyörû természeti
értékekkel. Az eredmények letölthetõek
az Ipoly Erdõ Zrt. honlapján.

Lengyel László Zoltán

Pekingben olimpia, Diósjenõn családi futás 

A legfiatalabb

Fotók: Pápai Gábor

Apu taktikai utasítást ad Versenyen kívül Házasság lett a tavalyi futásból
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vas
megyei MgSZH Erdészeti Igazgatóság
szakmai napot szervezett 2008. június
11-én az átalakító üzemmódú erdõk fa-
használatának tervezésével és végrehaj-
tásával kapcsolatban. A rendezvény
helyszíne a Zrt. Vasvári Erdészeti Igaz-
gatóságának szajki, nádasdi és körmen-
di erdõtömbje volt. A szakmai nap
résztvevõi a térség gazdálkodói közül a
Szombathelyi Erdészeti Zrt., a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt., a KAEG Zrt., a TAEG
Zrt., és a Zalaerdõ Zrt. szakemberei vol-
tak. Az MgSZH vas megyei és gyõr-sop-
ron megyei munkatársai teljes létszám-
mal megjelentek, továbbá a szervezet
központja is képviseltette magát. Az Õr-
ségi Nemzeti Park és a természetvédel-
mi hatóság is magas szinten jelen volt a
rendezvényen. Összesen 83 fõ részvé-
telével zajlott a Szakmai Nap. 

A rendezvény elõzménye az volt,
hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdé-
szeteinek új üzemtervezése kapcsán
2008. január 1-jétõl elsõként a Vasvári
Erdészeti Igazgatóságra új erdõterv ké-
szült. A tervezés során több erdõtömb-
ben cca. 1500 hektár erdõ átalakító
üzemmód szerint került üzemtervezésre,
alapját képezve a folyamatos erdõborí-
tásra alapozott erdõgazdálkodásnak. 

A nap reggelén Bakó Csaba, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. erdõgazdálkodási
igazgatója és Orbán Lajos, a Vasvári Er-
dészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója
köszöntötte a résztvevõket. Ezt követõ-
en Balogh Csaba, a Vas Megyei MgSzH
Erdészeti Igazgatóságának igazgatóhe-
lyettese tartotta meg bevezetõjét, mely-
nek rövidített tartalma a következõ:

Elõzmények:
1970-80-as években Magyarország

magánerdeinek 90%-a az Õrségben és a
Vendvidéken volt. A kezelés tarvágás
nélkül történt. 

Az 1997-ben életbe lépett új erdõtör-
vény alapján készletgondozó használat
lehetõsége is tervezhetõvé vált. Vas me-
gyében 1998-tól 3720 ha-on alkalmaz-
ták az üzemtervekben a készletgondozó
használatot, melynek jelentõs része a
paraszti szálalást fedi le. Ezen túl, fõleg
az Õrségben, kb. 3000 ha érintett terüle-
ten szálalóvágások is mûködnek magán-
erdõkben, amelyek szintén a paraszti
gazdálkodást hivatottak kezelhetõvé
tenni. Késõbb lehetõvé vált a vágásos és
faanyagtermelést nem szolgálókon túl a
szálaló és átalakító üzemmódok alkal-
mazása is.

Az elmúlt évtizedekben az állami er-
dõgazdálkodásban is jelentõs változta-
tások történtek. Így pl. a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazga-
tóságának üzemtervi elõírásai az alábbi-
ak szerint változtak: 

1987 – 100% TRV; 
1997 – 81% TRV, 19% FF;  
2007 – 54% TRV (ennek 48%-a akác,

23%-a fenyõ és nyár), 39% FF,  7% SZV,
+149 ha-on szálalás és 1438 ha-on átala-
kító üzemmód.

A szakmai nap célja nem az itt elkez-
dett átalakító munka értékelése (azzal
várni kell legalább egy erdõtervi ciklust
- türelem), hanem annak a bemutatása,
hogy a szervezõk itt a Nyugat-Dunántú-
lon hogyan képzelik az átmenetet egy
másfajta, a természet erõit jobban ki-
használó és azokat tiszteletben tartó er-
dõgazdálkodásra.

A kísérleti fázison az ügy már túllé-
pett, Vas és Gyõr-Sopron megye erdõ-
gazdálkodóinál 6315 ha-on már meg-
történt, ill. elõzetes megállapodás van
az átalakító üzemmód bevezetésére.
Meg kell jegyezni, ha elfogy a türelem
(elrontjuk a munkát), van visszatérési
lehetõség a vágásos üzemmódba is, és
újra lehet kezdeni a folyamatot. 

Fontosnak tartunk néhány alapfo-
galmat tisztázni: 

1. Gazdasági erdõben az üzemmód
alkalmazásának célja olyan részletszintû
erdõállapot elérése, ahol hosszú távon
biztosított az egyenletes gazdaságos fa-
anyagtermelés és az erdõ megújulásá-
nak költségtakarékos biztosítása olyan
természetközeli erdészeti gazdálkodási
módszerekkel, amelyek alkalmazása a

Szakmai Nap Vas megyében



282 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 9. szám (2008. szeptember)

faállományok fõ állapotjellemzõit tekint-
ve hirtelen változást nem eredményez
(két jellemzõ paraméter: felsõ szint záró-
dása, átlagkor). Ezen túl minden esetben
az erdõk védelmi és üdülési, turisztikai
funkcióinak jobb érvényesülését is szol-
gálja az üzemmód bevezetése. Az esetek
többségében azonban ekkor is érvényes
az elõbb leírt mondat.

2. A gazdálkodási alapegység to-
vábbra is az erdõrészlet.

3. Vannak az üzemmód bevezetésé-
nek feltételei:

Természeti feltételek: kellõen feltárt,
megújulásra képes erdõállomány alkal-
mas termõhelyen, és elviselhetõ vadál-
lomány (különösen az erdei õzre kell fi-
gyelni).

Gazdálkodási feltételek: szándék és
akarat, a tudás megszerezhetõ.

4. Állami erdõkben a kijelölés mini-
mum 50 ha-os tömbökben, emiatt kü-
lönbözõ korú erdõk kerülhetnek beso-
rolásra. Ezek három csoportra osztha-
tók, melyekben a fõ feladatok eltérõek: 

Fiatal erdõk: elegyességet, változatos
szerkezet kialakulását kell elõsegíteni. Ha
van, maradjon meg rövidebb életû lágy
lomb is (10-30% pl.: NYI, RNY, KFÛ). Itt-
ott erõsebben kell belenyúlni, másutt ke-
vésbé, de érintetlen részt nem kell még
hagyni. Elegyetlen fenyõben ha-onként
1-2 db 50-100 m2-es foltban az összes fe-
nyõt kivágni. Az erdõszegélyt nem sza-
bad megbontani! A folyónövedéknél jó-
val kisebb a kitermelés intenzitása.

Középkorú erdõk: az átalakítás elsõ
fázisában egy erõsebb beavatkozás
kell, általában az elsõ tervciklusban egy
alkalommal. Késõbb kell áttérni az 5
évenkénti, finomabb munkára. 

Az elsõ durvább belenyúlásra a vál-
tozatos, foltosan bontottabb jellegû (lé-

kes) állományszerkezet alapjainak vi-
szonylag gyorsabb kialakítása miatt van
szükség. Csoportos gyérítéseknek ne-
vezzük ezeket. Fõ jellemzõik: részleten-
ként 5% körüli érintetlen foltot kell
hagyni, egyben, valamely jól megfog-
ható helyen. Itt késõbb sem vágunk ki
semmit, száraz fát sem. Aztán: ha-on-
ként 2-5 db 100-500 m2-es léket kell ki-
alakítani. A köztes állományban az ár-
nyalást nem szabad túlságosan meg-
bontani, de a felsõ szintbõl is kell ter-
melni. Akác, bálványfa terjedése ellen
fel kell lépni, de az újulatot általában
nem ápoljuk. A folyónövedék körüli a
kitermelés nagyságrendje.

Idõs erdõk: Vvéghasználat történik és
felújítási kötelezettség keletkezik. Tar-
vágás is lehet, itt az utódállományt kell
alakítani. A fokozatos felújítóvágás az
újulat megjelenésének függvényében
csoportos bontással történik. TRV és FF
esetén hagyásfacsoporto(ka)t mindig
kell hagyni. Itt az álló és fekvõ száraz fa

is meghagyandó. Ha lehet, csoportos
szálalóvágást kell tervezni. Ez tulajdon-
képpen egy legalább 30-40 évre elnyúj-
tott felújítóvágás, aminek a végén 10%
körüli idõs fához már nem lehet és nem
is érdemes hozzáférni. Így az átvezetés
viszonylag gyors lehet. Az újulatot álta-
lában ápolni kell. A folyónövedéket je-
lentõsen meghaladó a kitermelés.

A bevezetõt követõen a Hosszúpe-
reszteg 7A cseres erdõrészlet gyérítési ter-
vezésének, a munka jelölésének és vég-
rehajtásának ismertetése következett.

A résztvevõk hat kiscsoportban, ve-
zetõk irányításával tekintették meg az
erdõrészletet, ahol a gyérítés a terület
felén már végre volt hajtva. Így mód
nyílt azonnal a jelölést és a végrehajtás
után kialakult képet összevetni. 

Rövid séta után a Hosszúpereszteg
4B erdõrészletben egy cseres csoportos
szálalóvágás jelölésének megtekintése
következett.

Autóba szállást követõen a Szajki-tavak
strandbejáratánál lévõ parkolóba men-
tünk át. Innen gyalog közelítettük meg a
Hosszúpereszteg 26A – Pro Silva váromá-
nyos területként kezelt – erdõrészletet,
ahol Bakó Csaba ismertette a Zrt. témához
kapcsolódó eddigi tevékenységét.

Ebéd után az igazgatóság nyugati te-
rületeire utaztunk, elõször a nádasdi Al-
másd erdõtömbjébe. Itt a Nádasd 4A
gyertyános–kocsánytalan tölgyesének
szálalóvágási tervezését és jelölését,
végrehajtását ismertette Balogh Csaba
és Török Imre. A részletet két csoport-
ban tekintettük meg, majd a nyiladékon
megállva összevetettük a látványt a Ná-
dasd 1D hagyományos bontóvágása
után kialakult képpel. 

Az utolsó állomás a Körmend 2D er-
dõrészlet 112 éves kocsányos tölgyese
volt. A megelõzõ idõszakokban két
erõteljes gyérítés történt, melynek ha-
tására több csoportban embermagas
kocsányostölgy-újulatcsoportok ala-
kultak ki. Ezekre alapozva szálalóvá-
gás tervezése történt, a tervidõszakban
kétszeri belenyúlással. Az állomány a
fokozatosan kialakult naposabb körül-
mények hatására nem fattyúhajtáso-
dott, egészségi állapota kifogástalan. A
tömbben (Tilalmas) a tölgy vágásérett-
ségi kora 120-140 év között van. Sajnos
a részlet alaposabb megtekintését a
közben megérkezett erõteljes zivatar
megakadályozta.

A résztvevõk és szervezõk sikeresnek
értékelték a rendezvényt, amelynek az
õsz folyamán folytatása következik. 

Kép és szöveg: Balogh Csaba 
Bakó Csaba
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Látogatás a miniszternél
Luzsi Józsefet, a MEGOSZ elnökét 2008.
július 8-án személyes megbeszélésre fo-
gadta Gráf József, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõje. 

A találkozó során a MEGOSZ elnöke
meghívta a minisztert Szövetségünk
idei soproni nagyrendezvényére. Majd
ezt követõen tájékoztatta a tárca veze-
tõjét a jelenlegi elnökség elmúlt 5 év-
ben kifejtett munkájáról, a MEGOSZ ál-
tal elért eredményekrõl. Ezt követõen
az alábbi témákat vitatták meg:

– A társfinanszírozott erdõtelepíté-
sek ügymenetének felgyorsítása

– A Nemzeti Támogatási Rendelet
mielõbbi megjelentetése

– A vidékfejlesztés erdészeti jogcí-
meinek megnyitása, azok ütemezése

– Az erdõtörvény módosításának je-
lenlegi helyzete

– A megbeszélés végén Gráf József
jelezte, hogy a felvetõdött problémákat
rövidesen vezetõi értekezleten tárgyal-
ják meg a minisztériumban.  

Megjelent a magánerdõ-
gazdálkodás támogatását szolgáló

FVM rendelet
Augusztus végén megjelent a 109/2008
FVM rendelet az egyes erdészeti közcé-
lú feladatok csekély összegû (de mini-
mis) támogatásáról, amelynek teljes
szövegét az alábbi linken olvashatják:

http://www.fvm.hu/main.php?fol-
derID=957&articleID=12991&ctag=ar-
ticlelist&iid=1

A rendelet a magánerdõ-gazdálko-
dás támogatását célozza, és magában
foglalja a korábbi integrátori támogatás
lehetõségeit is. Ezért minden erdészeti
integrátor és erdészeti szakirányító
számára rendkívül fontos! A rendelet
ezen kívül lehetõséget nyújt az erdõk
közjóléti célú támogatására is. 

A rendelet alapján támogatás nyújt-
ható:

a) az erdõgazdálkodók részére
üzemvezetési szolgáltatás igénybevéte-
lére vagy erdészeti szakszemélyzet al-
kalmazására;

b) az erdészeti szakirányító vállalko-
zások részére ingyenes alapszolgálta-
tásként nyújtott üzemvezetési szolgálta-
tások biztosítására;

c) az erdészeti szakirányító vállalko-
zások részére a mások tulajdonában ál-
ló erdõterületeken jelentkezõ üzemve-
zetési feladatok erdõgazdálkodóként
történõ ellátásáért;

d) az erdõgazdálkodók részére az er-
dei közjóléti létesítmények és berende-
zések 2008. évi fenntartására, karban-
tartására;

e) az erdõgazdálkodók részére az er-
dészeti erdei iskolákban folytatott 2008.
évi oktató, nevelõ erdõpedagógiai tevé-
kenységre.

Felhívjuk Mindenki szíves figyelmét,
hogy támogatási igény benyújtására a
rendelet szerint 2008. szeptember 1 és
szeptember 30 között van lehetõség!

Erdõk közjóléti célú védelmét és
bõvítését támogató de minimis

rendelet
Megjelent a 112/2008 sz. FVM de mini-
mis rendelet az erdõk közjóléti célú vé-
delmét és bõvítését szolgáló feladatok-
ról. A rendelet teljes szövege és mellék-
letei az alábbi linken, de az FVM hon-
lapján is elérhetõ: http://www.agroli-
ne.hu/?q=hir/1122008-viii-30-fvm-ren-
delet

A rendelet szövege szerint támoga-
tás az alábbi jogcímekre nyújtható:

a) folyamatos erdõborítást elõsegítõ
szálaló erdõgazdálkodási módszerek
megkezdése;

b) folyamatos erdõborítás fenntartá-
sát biztosító szálaló erdõgazdálkodási
tevékenység;

c) erdõterületeken meglévõ gyalo-
gos túraútvonalak jelzéseinek felújítása,

karbantartása, új gyalogos terelõ túraút-
vonalak kialakítása;

d) folyamatos erdõborítást biztosító
erdõgazdálkodással összefüggõ ismere-
tek terjesztésének, valamint az erdõte-
rületeken lévõ közjóléti létesítmények-
kel, természeti és kulturális értékekkel,
erdõgazdálkodással kapcsolatos tájé-
koztatási tevékenység;

e) fogyatékkal élõk számára erdõte-
rületeken lévõ közjóléti létesítmények,
megközelítésének akadálymentesítése,
speciális erdei tanösvények létesítése;

f) egyedi növénytelepítések, fásítá-
sok, létesítése a környezettudatos neve-
lés elõsegítése céljából;

g) az Európai Erdõk Hetével összefüg-
gõ rendezvények szervezésének, kom-
munikációs anyagainak elkészítése;

h) erdészeti szakmai kiadványok térí-
tésmentes hozzáférésének a biztosítása;

i) erdei vasutak üzemeltetése.

Az erdõtelepítések uniós
ellenõrzéseinek tapasztalatai

A MEGOSZ augusztus 13-án vitafó-
rumot tartott az uniós társfinanszírozott
erdõtelepítések tavalyi ellenõrzéseinek
tapasztalatairól. A megjelent, mintegy
50 gazdálkodó, erdõtelepítõ számára az
MgSzH illetékes szakemberei részletes
tájékoztatást adtak a támogatási feltéte-
lek jogszabályváltozásainak okairól, az
ellenõrzések jogszabályi környezetérõl,
elõírásairól és folyamatáról, az ellenõr-
zésrõl készült jegyzõkönyv megállapí-
tására vonatkozó jogszabályi rendelke-
zésekrõl. Ezt követõen a hallgatóság ré-
szérõl felvetõdõ konkrét kérdéseket és
problémákat vitatták meg a jelenlévõk.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ
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A Nemzeti Agrárkutatás-fejlesztési
és Innovációs Kerekasztal Termé-
szeti Erõforrások szekcióülésén
2008. augusztus 28-án Debrecenben
megtartott elõadás kivonata

A kialakuló magánerdõ-gazdálkodói
réteg új kihívások elé állítja az ágazati
kutatást is. A magánerdõ-tulajdonosok
kor, nem, foglalkozás és lakóhely sze-
rint rendkívül változatos összetételû
százezres tömege rendkívül sokszínû
kutatási igényeket fogalmaz meg. Elöl-
járóban el kell mondani, hogy a magán-
erdõ-gazdálkodói szektorban tapasztal-
ható általános tõkehiány miatt ez a kör
még hosszú ideig nem tud fellépni fize-
tõképes megrendelõként a kutatások
piacán. Éppen ezért, amennyiben a
kormányzat komolyan gondolja a ma-
gánerdõ-gazdálkodás fejlesztésének tá-
mogatását, akkor ennek hatékony esz-
köze a magánszektor által igényelt ku-
tatási projektek állami és uniós forrás-
ból történõ finanszírozása. 

Természetesen az elõbb említett ku-
tatási igények összefogása, és közülük
a legfontosabbak kiemelése, nem könnyû
feladat. A továbbiakban arra teszünk kí-
sérletet, hogy a véleményünk szerint a
magánerdõ-gazdálkodók széles köré-
nek egyetértésével találkozó hosszú és
középtávú kutatás-fejlesztési irányokat
meghatározzuk. 

Hosszú távú, stratégiai jelentõségû
kutatási feladatok:

1. Új fafajpolitika kialakítása. A kutatás
megerõsítését és helyzetbe hozását nem
csak a gyorsan változó közgazdasági és
jogi környezet, hanem legalább ennyire a
korábbi idõszakhoz képest rendkívül fel-
gyorsult ökológiai környezetváltozás is
indokolja. A termõhelyi viszonyok válto-
zásait lekövetõ olyan új fafajpolitikára,
vagy a jelenlegi gyökeres átdolgozására
van szükség, amelynek eredményeként a
magánerdõ-tulajdonosok a kutatás segít-
ségével tájékozódhatnak az erdõtelepíté-
sekben és felújításokban alkalmazható fa-
fajokról, -fajtákról és -klónokról. 

2. Minõségi fatermesztés magán-
erdõkben. Az elaprózott birtokszerke-
zet és az alacsony szintû szervezettség
miatt a magánerdõ-tulajdonosok jelen-
tõs része nem tud tömegtermelésben
részt venni. Éppen ezért számukra kitör-

ési pontot jelent a magánerdõkre jellem-
zõ speciális viszonyok között végzett mi-
nõségi fatermesztés, amelynek technoló-
giáit a kutatás dolgozza ki és adja át köz-
érthetõ formában a gyakorlat számára. 

3. Az erdõ immateriális hasznai-
nak elfogadtatása a társadalommal.
Nálunk fejlettebb, gazdagabb országok
és nemzetközi kutatási projektek sem
voltak képesek az erdõ közcélú felada-
tainak és szolgáltatásainak „forintosítá-
sára”, bár ez lenne az erdõk irányába
megnyilvánuló direkt társadalmi elis-
merés alapja. Ezért elsõ lépésként azt
javasoljuk, hogy a társadalom közvetett
módon ismerje el az erdõ sokszínû
hasznait, többek között különbözõ
adónemek csökkentésével, befizetésük
idõben történõ széthúzásával, egyes
befizetési kötelezettségek részleges
vagy teljes elengedésével, kedvezõbb
jogszabálykörnyezet megteremtésével.
Ezek megfogalmazása és kimunkálása
szintén a kutatás feladata és ha csupán
néhány elemét tudjuk érvényesíteni az
elmondottaknak, már példát mutatha-
tunk Európa többi országának. 

Középtávú, a vidékfejlesztéshez
kapcsolódó, a kutatást érintõ

feladatok:
1. Klasszikus értelemben vett kuta-
tások. Itt elsõsorban a különbözõ jog-
címekhez köthetõ erdészeti gazdaság-
tani kutatásokra, illetve a kisérletes
elõzményekkel rendelkezõ olyan öko-
lógia kutatásokra gondolunk, amelyek
az erdõ környezetvédelmi kifizetések-
hez, a NATURA 2000 hálózathoz, vagy
az erdõk gazdasági értékének növelése
jogcímekhez kapcsolódnak. 

2. Az uniós támogatások és az
elvégzendõ feladatok arányosítása.
A vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek
döntõ többsége még nem indult meg.
Ezeknél a jogcímeknél a kutatás felada-
ta kell, hogy legyen az igénybe vehetõ
támogatások és az értük elvárható,
elvégzendõ feladatok helyes arányának
meghatározása. Le kell szögezni, hogy
egy jogcím csak akkor lesz vonzó a ma-
gánerdõs pályázók számára, ha az lega-
lább nullszaldósnak bizonyul. A pályá-
zatot kiírók gyakran nem veszik figye-
lembe, hogy az igénybevevõk számára
ez egy rendkívül sok rizikófaktorral
(bonyolult adminisztráció, elhúzódó

döntéshozatal, késedelmes kifizetések,
szigorú ellenõrzés és szankciók) és
hosszú elõfinanszírozási periódussal (1-
2 év) terhelt beruházás. Éppen ezért az
erdészeti gazdaságtani kutatás segítsé-
gével kell meghatározni az optimális tá-
mogatás/feladat-arányokat az egyes
jogcímeknél. 

3. Az erdészeti jogcímek monito-
rozása. Nem klasszikus értelemben vett
kutatási feladat, azonban a vidékfejlesz-
tés és ezzel a magánerdõ-gazdálkodás jö-
võjének egyik legfontosabb feltétele az
egyes vidékfejlesztési jogcímek folyama-
tos nyomon kisérése és a szükséges be-
avatkozások megtétele. Ezt, vélemé-
nyünk szerint, a mérleg nyelvét jelentõ,
független erdészeti kutatásra kell bízni
egyfajta „tudományos kontroll” kereté-
ben. Az egyes jogcímekhez rendelt kuta-
tóknak szabad bejárást kell kapniuk a
pályázókhoz, a szakhatósághoz, a kifize-
tõhelyhez és közvetlen kapcsolati lehetõ-
séget a döntéshozókhoz, hogy idõben je-
lezhessék az egyes jogcímekkel kapcso-
latos teendõket (támogatási arányok mó-
dosítása, jogcím szûkítése, bõvítése az
igények függvényében, jogcímek közötti
források átcsoportosítása stb.).

Végezetül nagyon fontos kiemelni a
kutatás szerepét az erdészei kommuni-
kációban. Tény, hogy a közvélemény
sokkal jobban elfogadja egy-egy elismert
tudományos szakember kutatási ered-
ményekkel alátámasztott véleményét,
mint az adott szektor bármelyik más sze-
replõjének nyilatkozatát. Ezért a jövõben
az ágazati kommunikációban kiemelt
szerepet kell biztosítani a kutatásnak és
lehetõséget kell adni arra, hogy markán-
sabban fogalmazza meg kutatási ered-
ményeken alapuló véleményét, állásfog-
lalását az olyan kérdésekben is, mint
például a zöld–erdész vita.

Dr. Sárvári János 
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A magánerdõ-gazdálkodás erdészeti
kutatással kapcsolatos igényei

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.allamerdo.hu

www.erdo.hu



Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 9. szám (2008. szeptember) 285

Mint azt korábbi számunkban jelez-
tük, június 5-én az FVM-ben az FVM,
a MEGOSZ, az MVH, a FÖMI és az
MgSzH Erdészeti Igazgatósága szak-
embereinek részvételével egyeztetõ
megbeszélésre került sor, amelyen
dr. Forgács Barnabás szakállamtit-
kár elnökölt. Az alábbiakban az
egyeztetésrõl készült emlékeztetõ
fontosabb megállapításait vesszük
sorra jogcímenként:

– Mezõgazdasági területek erdõsíté-
se: A MEGOSZ határozottan leszögezte,
hogy kiszámítható, folyamatos üteme-
zésû erdõtelepítési jogcímre van szük-
ség, különben ez iránt a tevékenységi
kör iránt tovább folytatódik az érdeklõ-
dés drasztikus visszaesése. Az FVM je-
lezte, hogy az MVH életében a 2007. év
különösen nehéz idõszak volt, részben
az elektronikus kérelembenyújtás be-
vezetése, a keresztellenõrzés, továbbá
az új IIER fejlesztések miatt. Remélhe-
tõleg az ezek miatt elõálló csúszások
2009-ben már nem lesznek érzékelhe-
tõk. Jelezték azt is, hogy véleményük
szerint az erdõtelepítések visszaesésé-
ben az agrárpiac változása és az ener-
gianövények megjelenése is szerepet
játszott. 

– Tanácsadási szolgáltatások igény-
bevétele: A minisztérium munkatársai
elmondták, hogy négy TSZK keretében
186 millió Ft-os kvóta áll az erdészet
rendelkezésére, amelyet a tavalyi tört
év miatt nem vettek teljes mértékben
igénybe. A jelenlegi állás szerint egy
adott gazdálkodóval éves szerzõdést le-
het kötni, és ez háromszor ismétlõdhet
a költségvetési idõszak alatt. Abban az
esetben lehet új szerzõdéseket kötni
azonban, ha az ügyfél tevékenységé-
ben „jelentõs változás” történt. Ezek mi-
lyenségérõl az FVM anyagot állít össze,
amelyet átad a MEGOSZ-nak. 

– Az erdõk gazdasági értékének nö-
velése jogcím: A MEGOSZ leszögezte,
hogy a jogcímet elsõdleges prioritásnak
tekinti. 

Az erdészeti gépbeszerzések támoga-
tása remélhetõleg 2008. folyamán bein-
dul az idén beszerzett gépek támogatá-
sára is lehetõséget nyújtva. (idõközben
a rendelet már véleményezésre eljutott
a MEGOSZ-hoz, de elsõ körben a terve-
zet mellékletében szereplõ géplistára

vonatkozó magánerdõs kiegészítési ja-
vaslatokat nem fogadták el, jelen pilla-
natban is folynak a tárgyalások ezek
rendeletben történõ rögzítésérõl.)

Az állománynevelési munkák (befeje-
zett ápolás, tisztítás, gyérítés) mielõbbi
megindítását szorgalmazta a MEGOSZ,
lehetõleg már 2009. elején. Az FVM és az
MVH munkatársai törekedni fognak arra,
hogy a jogszabály ez év végéig megjelen-
jen és 2009. májusában meginduljon. 

– Az erdészeti termékek értéknövelé-
sét a magánerdõsök hiányolták az
ÚMVP jogcímei közül. A kapott tájékoz-
tatás szerint lehatárolási problémák
miatt ezt a tevékenységet a GOP-ból tá-
mogatják majd, ennek igénylési feltéte-
leirõl az FVM tájékoztatja a MEGOSZ-t. 

– Az erdészeti potenciál helyreállításá-
val kapcsolatos kifizetéseket sürgette a
MEGOSZ. Az FVM jelezte az MVH felé,
hogy gyorsítsák meg a határozatok kiadá-
sát az ügyfelek tájékoztatása és az esetle-
ges faktorálások gyorsított elvégezhetõ-
sége érdekében. Az MVH jelezte, hogy a
kötelezõ keresztellenõrzések miatt késé-
sekkel számolnak a kifizetéseknél.

– A nem termelõ beruházások erdé-
szeti területeket érintõ intézkedésével
kapcsolatban az FVM azt szorgalmazza,
hogy szeptemberre a jogszabályok el-
készüljenek, és ennek nyomán 2009. év
elején be lehessen indítani azokat.

– Az erdõ NATURA 2000 jogcímmel
kapcsolatban közös megegyezés szük-
séges a támogatások igénybevételéhez
(szeptember elején valamennyi érintett
fél összeült, és az álláspontok közeled-
nek egymáshoz). 

Luzsi József még egy fontos dologra
hívta fel a figyelmet a témával kapcso-
latban, nevezetesen arra, hogy a 2009-
tõl bevezetendõ kölcsönös megfelelés
és keresztellenõrzés a NATURA elõírá-
sok betartása az erdõgazdálkodók tá-
mogatására is kihathat. Véleménye
szerint, ha ez bevezetésre kerül, az ko-
moly gondokat okoz majd. Az FVM
ígéretet tett arra, hogy a nyár végéig át-
tekintõ anyagot küldenek arra vonat-
kozóan, hogy az erdõgazdálkodókat
milyen módon érinti majd a kereszt-
megfeleltetés. 

Dr. Sárvári János

Egyeztetés az ÚMVP erdészeti jogcímei-
nek helyzetérõl, várható ütemezésérõl

Szeptember

Találkozik már a nyár az õsszel
Ami elmúlt a közeljövõvel
Csendes esõ csendesedõ zöldben
Szeptemberi hangulatban csöppen

Aztán a fény a sárguló térben
Élesen vetül úgy kihaénnem
Elszalad a felfrissülõ széllel
Piros nyom van az egyik levélen.
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Elsõ felvonás. A Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium Erdõren-
dezési Fõosztályának egykori vezetõje-
ként munkatársaim közremûködésével
1970-ben – az erdõk többségének 25
évvel korábban történt államosításának
tiszteletére – összeállítottuk a háromkö-
tetes Erdészeti címtárat, amely kereken
tizenegyezer erdõmérnök, erdésztech-
nikus, erdész, faipari mérnök, faipari
technikus és vadász legfontosabb ada-
tait tartalmazza. Ezt a következõ évek-
ben rendszeresen meg kívántam jelen-
tetni. Mivel közben átkerültem az Or-
szágos Természetvédelmi Hivatalhoz,
terveimrõl le kellett mondanom. Utó-
dom ötévenkénti, az Országos Erdésze-
ti Egyesület pedig tízévenkénti megje-
lentetést helyezett kilátásba. Azóta 38
év telt el! Új beosztásomban lehetõsé-
gem és teherbírásom csak azt tette lehe-
tõvé, hogy a továbbiakban, az 1972-ben
megjelent harmadik kötetben csak az
erdõmérnökökkel foglalkozzam, ami-
kor is 2656 kolléga adatait sikerült re-
gisztrálnom.

Második felvonás. Egy negyedszá-
zaddal késõbb az Erdészeti és Faipari
Egyetem tanszékvezetõjeként – kihasz-
nálva az egyetem szellemi alkotásokra
kiválóan alkalmas légkörét – „Mit csi-
nálnak az erdõmérnökök?” címmel
újabb összefoglaló tanulmányt írtam.
Az immár 3800 erdõmérnök legfonto-
sabb adatait tartalmazó tanulmányt
megküldtem az akkori illetékeseknek.
Mivel a megkeresésre egy kivételtõl el-
tekintve nem reagáltak, a többieket in-
kább félénken, mint tapintatosan meg-
kérdeztem véleményükrõl. Az az érzé-
sem támadt, hogy el sem olvasták, így
ez a tanulmány a fiókban maradt.

Harmadik felvonás. Gondoltam,
nem adom fel, ezért a hazai erdõmér-
nök-oktatás 200-ik évfordulójának kö-
zeledtével újabb tanulmány összeállítá-
sát kezdtem el. E tekintetben kimondot-
tan szerencsétlen alaknak tekintem ma-
gam, mivel most pedig a bolognai urak
tették keresztbe a lábukat. Én meg ha-
gyományos (vagy inkább maradi) erdõ-
mérnökként a BSc-t az MSc-t és hason-
ló mesterszakmákat nem tudom, és
nem kívánom megtanulni. (Nekem pl. a
mesterrõl nem az erdõmérnök, hanem
a pék, cukrász és suszter jut eszembe.)

A fentiek miatt – jobb híján – az er-
dõmérnökökkel kapcsolatban eddig

összegyûjtött több mint száz oldalt kite-
võ, porosodó papírtömeg néhány érde-
kesebb adatát teszem itt közzé.

Honnan jöttünk
(közgazdaságilag: bevétel):

Selmecbányán végzett az 1900 elõtti
születésû, a Trianoni Magyarország te-
rületén maradt, vagy ide áttelepült kol-
légák közül az a 138 (3%) erdõmérnök,
akiket az 1972-es számbavétel során
megtaláltunk. Közülük a legismerteb-
bek: Ajtai Viktor (1891), Ágfalvi Imre
(1893), Bartos Gyula (1883), Benkovics
Károly (1892), Boross György (1896),
Borsay Ferenc (1898), Csermely László
(1897), Fejes József (1890), Fodor Vince
(1886), Fónagy István (1898), Haracsi
Lajos (1898); Héder István (1893), Hol-
dampf Gyula (1895), Keresztes György
(1896) Kerkápolyi Géza (1896), Krics-
falvi Viktor (1897), Lády Géza (1899),
Lámfalussy Sándor (1890), Makkay Zol-
tán (1899), Partos Gyula (1889), Szalay
Rezsõ (1896), Szy Dénes (1887), Tikos
Béla (1885), Torday Ervin (1896) voltak.

Sopronban végezett 1919-2008 kö-
zött 4440 fõ (94%). Közülük jelenleg a
legmagasabb közjogi tisztségben van-
nak: Solymos Rezsõ (1929) akadémikus,
a Magyar Tudományos Akadémia Erdé-
szeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke;
Mátyás Csaba (1943) akadémikus, a Bi-
zottság elnöke. Faragó Sándor (1953) a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora;
Náhlik András (1958) az Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának dékánja; Pethõ József
(1942) az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke; Ormos Balázs (1952) az Egyesü-
let fõtitkára; Führer Ernõ (1953) az Erdé-
szeti Tudományos Intézet fõigazgatója;
Kiss János (19  ) a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti
ügyekben illetékes fõosztályvezetõje.

Külföldön végzett és erdészeti pá-
lyafutásának egészét vagy annak nagy
részét Magyarországon teljesítette 96 fõ
(2%). Az oklevelek megszerzésének he-
lye: a volt Szovjetunióban: Harkov 18,
Moszkva 4, Leningrád 8, Taskent 2, is-
meretlen: 9. Összesen 41 fõ.

Romániában Bukarestben 6 fõ,
Brassóban 16 fõ. Összesen 22 fõ.

A volt Csehszlovákiában: Brünn-
ben 8 fõ, ismeretlen helyen 6 fõ. Össze-
sen 14 fõ.

A volt Jugoszláviában: Zágrábban 2
fõ, ismeretlen helyen 4 fõ. Összesen 6 fõ.

Ausztriában: ismeretlen helyen 6 fõ.
Németországban: Tarant 2 fõ, is-

meretlen helyen 4 fõ. Összesen 6 fõ.
Lengyelországban: Varsóban 2 fõ.
Egyébként hazánkban – annak elle-

nére, hogy ezek a kollégák 12-14 nyel-
vet megtanultak és szinte valamennyien
egész életünkben itthon dolgoztak – a
szakmai közvélemény õket tekinti a
legjelentéktelenebb csoportnak. Róluk
összességében a szakfolyóiratokban
még egy sor sem jelent meg, míg a ka-
nadai divízióról – akik közül állítólag
csak ketten jöttek haza – vastag kötetek
láttak napvilágot. Igaz, hogy a külföl-
dön végzettek kissé „idegenlelkûek”,
mert mivel nagyobb rálátásuk van a vi-
lágra, és van nemzetközi kitekintésük,
másképpen szeretik hazájukat.

Ismeretlen helyen végezett 66 fõ
(1%). Ide soroltuk azokat az erdõmér-
nököket, akik közül néhányan (feltehe-
tõen még Selmecbányán), jóval többen
pedig Sopronban végezhettek, de a
nyilvántartásokból valamilyen oknál
fogva kimaradtak. A többiek oklevelü-
ket nyilvánvalóan külföldön szerezték.

Mindezeket összegezve Magyaror-
szág mai területén az 1919-tõl 2008-ig
eltelt 9 évtized alatt 4740 erdõmérnök
létérõl szereztünk tudomást. Néhány
érdekes adat: évente átlag 50-en végez-
tek, nagyon nagy szóródással. A két vi-
lágháború közötti negyedszázadban
összesen 826-an, évente átlag 33-an, a
világháborútól a rendszerváltásig 2714-
en, évi átlagban 60-an, azóta pedig 900-
an, évi átlagban 50-en szereztek okle-
velet. A legkevesebben (8-an) 1930-
ban, a legtöbben pedig (122-en) 1955-
ben szereztek diplomát, így a szóródás
tizenötszörös volt. A 90 év átlagában
(ugyancsak nagy szóródással) hazánk-
ban egyidejûleg átlagosan 1580 erdõ-
mérnök volt munkaképes korban.

Az erdõterület változásait is figye-
lembe véve, a két világháború között
egy kiképzett erdõmérnökre 1330 hek-
tár, a háborútól a rendszerváltásig 550
hektár, azután pedig 2100 ha erdõterü-
let esett, ez átlagosan 1330 ha.

Hová lettünk
(közgazdaságilag: kiadás):

Az egyik legalapvetõbb kérdés, hogy mi
lett az oklevél átvétele után erdõmérnö-
keinkkel. Az alábbiak megértéséhez
tudni kell, hogy egy erdõmérnöki élet-

ERDÕMÉRNÖKÖK voltunk,
avagy Rekviem egy szakmáért, több felvonásban
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pályának 8 órás munkanappal, három-
száz napos évvel számolunk, és a hábo-
rúk miatt (a hivatalos 35 évvel szemben)
30 ledolgozott évet tekintünk. Amíg
ugyanis az elsõ két felmérés pillanatsze-
rû felvétel volt, vagyis azt mutatta ki,
hogy 1970-ben, illetve 1995-ben hol vol-
tak, és mit csináltak az erdõmérnökök,
ez az írás ezzel szemben az elmúlt 90
esztendõ átlagát mutatja. A könnyebb
megértés érdekében két példa:

A természetvédelemben kilenc évtized
alatt 220 erdõmérnök dolgozott, de mivel
e munkaterületen átlagban csupán nyolc
évet töltöttek, a következõ táblázatban
(redukálva) csak húsz fõ szerepel.

Hasonló a helyzet a többi munkaterü-
leten is. A két szélsõséget az alábbi két
kolléga képviseli: Az 1934-ben született
Gyõry Jenõ az egyetem elvégzése után
természetvédelmi szolgálatba lépett, és
37 év elteltével 1994-ben onnan ment
nyugdíjba. (Harminc éven át ugyanab-
ban az irodában ült). Ehhez hasonló pá-
lyát befutó erdõmérnököt a 4740 kolléga
közül csak néhányat találtam. A másik
végletet valószinûleg a nagy tiszteletnek
örvendõ – a csak nemrég eltávozott –
Kollwentz Ödön (1912–2008), vala-
mennyiünk Dönci bácsija képviseli, aki
saját bevallása szerint pályafutása során
18-20 beosztásban dolgozott. A súlyozott
átlag 6-8 év között lehet.

Mivel kilencven év átlagában évente
pontosan 50 erdõmérnöki oklevelet ad-

tak ki, a fenti számok jobban értelmezhe-
tõk, ha azt mutatjuk be, hogy egy átlagos
évfolyam egykori hallgatói hová kerül-
tek: minisztériumba 1 fõ, erdõrendezõ-
séghez, erdõfelügyelõséghez 5 fõ, hely-
hatósághoz és természetvédelemhez 1
fõ, erdõgazdasági központba 8 fõ, erdõ-
gondnoksághoz, erdészethez és egyéb
erdészeti üzemhez 8 fõ, állami gazdaság-
hoz 1 fõ, vízügyi igazgatósághoz 1 fõ,
magánerdõbirtokokra 5 fõ, szakoktatás-
hoz 2 fõ, kutatáshoz 1 fõ, földméréshez,
közlekedéshez 2 fõ, faiparhoz 1 fõ, nem
szakmai szervezeteknél 6 fõ, külföldre tá-
vozott 3 fõ, ismeretlen sorsú 5 fõ.

A legmagasabb államigazgatási be-
osztásba négyen kerültek:

Kaán Károly (1867–1940), 1919-
1924-ig (5 évig) földmûvelési helyettes
államtitkár, majd államtitkár.

Madas András (1917), 1972-1975
között három évig mezõgazdasági és
élelmezésügyi miniszterhelyettes.

Rakonczay Zoltán (1929), 1972-
1990 között (19 évig) miniszterhelyette-
si, államtitkári beosztásban az Országos
Természetvédelmi Hivatal elnöke, az
Országos Környezet- és Természetvé-
delmi Hivatal általános elnökhelyettese
s végül környezetvédelmi és vízgazdál-
kodási miniszterhelyettes.

Tarján Lászlóné (Tajnafõi Anna)
(1932), 1990-1994 között négy éven át a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium politikai államtitkára.

(Nem tartozik ugyan ide, de meg-
jegyzem, hogy a közel ötezer erdõmér-
nökbõl szakmánk legmagasabb beosz-
tású vezetõi posztjára senki sem került.
Az államerdészetnek 1950-tõl 1971-ig
volt miniszterhelyettesi rangú vezetõje.
Ezt a beosztást 1950-1956 között Töm-
pe István (1909, eredeti foglalkozása
kárpitossegéd), 1957 és 1963 között Ba-
lassa Gyula (1903, eredeti foglalkozása
jogász), s végül 1964-tõl 1971-ig Földes
László (1914, eredeti foglalkozása aszta-
lossegéd) töltötte be.

Külföldre távoztak: A mintegy 225
(5%) külföldre távozott erdõmérnökrõl
viszonylag megbízható (150-rõl névsze-
rinti, pontos) adataink vannak. Orszá-
gonkénti megoszlásuk: Kanada: 45-50,
Románia: 45-50, Ausztria: 20-25, USA:
18-24, Belgium 10-12, Csehország és
Szlovákia (együtt) 8-10, Svédország 6-
10, Ausztrália 5-10, Anglia 4-10, Svájc 4-
10, Németország 5-6, a volt Szovjetunió
4-6, Franciaország 2-3, Olaszország 2-3,
Szudán, Etiópia, Bulgária 1-2, a többi is-
meretlen helyre távozott.

Ismeretlen sorsúak: Mintegy 470
kiképzett erdõmérnök sorsáról nem
tudtunk hitelt érdemlõ adatokat besze-
rezni. Közülük az 1970-es felmérés so-
rán az 1933 után végzett 112 kollégáról
sikerült néhány beazonosításra alkal-
mas adatot begyûjteni. Ezek alapján
megállapítható, hogy közülük a legtöb-
ben a második világháború alatt tûntek
el. Pl. az 1944-ben végzettek közül ti-
zenkettõnek nyoma veszett.

Az erdõmérnökök sorsával közel
negyven éve természetesen nem una-
lomból foglalkoztam, célom az volt,
hogy a képzésben és a foglalkoztatás-
ban fennálló rendellenességekre felhív-
jam az illetékesek figyelmét. Ezt mint-
egy hatvan pontban meg is tettem, me-
lyek azonban a „bolognai bomba” miatt
feleslegessé váltak, nincs nagyobb je-
lentõségük, mint a vérszerzõdésnek.
Csupán érdekességként közülük néhá-
nyat mégis ismertetek.

A hazánkban kiképzett és munkába ál-
ló erdõmérnökök egyharmada, mintegy
1570 fõ sosem dolgozott a szakmában.

Nemcsak a képzés során, fordultak elõ
aránytalanságok, hanem az elhelyezke-
désnél is. Az elsõ felméréskor Budapesten
közel annyi erdõmérnök dolgozott (15%),
mint az összes állami erdészetnél (16%).

Az összes erdõmérnök 15%-a a fõvá-
rosban, 6%-a Sopronban, 3-3%-a Mis-
kolcon, Kaposváron, Szombathelyen,
Pécsett és Egerben, 2%-a pedig Vesz-
prémben, vagyis 38%-uk a nyolc nagy-
városban dolgozott.

Magyarországon élt és dolgozott 4045 (85%) erdõmérnök.

munkahely fõ %
a., minisztérium, országos fõhatóság 105 2
b., erdõrendezõség, erdõfelügyelõség 480 10
c., helyhatóságok (megye, járás, város) 50 1
d., természetvédelem 20 1

államigazgatás összesen: 655 14
e., kincstári erdõigazgatóság, állami erdõgazdaság stb. 

központjai 730 16
f., erdõhivatal, erdõgondnokság, üzemegység, erdészet 610 13
g., vasút-, fagyártmány-, fogat-, gépüzem, csemetekert stb. 130 3
h., állami gazdaságok 70 1
i., vízügyi igazgatóságok 150 3
j., mezõgazdasági termelõszövetkezet 60 1

állami és szövetkezeti erdõgazdálkodás összesen: 1750 37
k., magánerdõbirtokok 410 10
l., szakoktatás 190 4
m., kutatás 110 2
n., tervezés-szervezés 80 1
o., földmérés, térképészet 60 1
p., közlekedés (út, vasút) 120 2
r., faipar 115 2
s., vadásztársaság 5 -
t., nemzetközi szervezetek 5 -
u., fegyveres testületek (honvédség, hadifogság) 45 1

különbözõ szakmai szervezetek összesen: 1140 23
v., ismert, nem szakmai szervezeteknél 500 11

mindösszesen: 4045 85
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Sok munkaterületen (pl. a vízügynél,
a térképészetnél, a földmérésnél, a ter-
mészetvédelemben) az erdõmérnököt
teljes értékû „kultúrmérnöknek” tekin-
tik, akik más szakmákat is gyorsan elsa-
játítanak (fordított helyzet szinte sosem
fordul elõ, pl. egy út- vagy vasútépítõ,
egy vízügyi, egy geodéta mérnök so-
sem lett erdész).

Az 1991-92-es tanévben végzett 54
erdõmérnök közül az „elsõ lépcsõben”
csak három részére kínáltak szakmai
beosztást. A kilencvenes évek elején
végzett egyik évfolyamból hárman va-
dásztársasághoz kerültek vadõrnek.

A problémák megoldására számos
javaslatot dolgoztam ki, amelyek azon-
ban okafogyottá váltak, és ment tovább
minden a maga útján.

Epilógus a legnagyobb csalódással,
és szomorúsággal

Ismerve a jelenlegi körülményeket, két
újabb javaslatot terjesztek elõ, hátha ezek
majd felkeltik az illetékesek figyelmét.

– A többek által javasolt debreceni,
gyöngyösi és gödöllõi erdõmérnökkép-
zõ iskolákon felül elsõsorban vidékfej-
lesztésbõl kifolyólag Sajószentpéteren,
Kazincbarcikán, Tatabánya-alsón és
más, nehéz helyzetben lévõ települése-
ken újabb erdõmérnökképzõ intézmé-
nyeket kellene létesíteni. Megfontolan-
dó pl., hogy az egyetemi városok mel-
lett nem lenne-e célszerû létrehozni
egyetemi falvakat és egyetemi tanyákat.

– Ha ez nem sikerül, és a bolognai
folyamat a soproni képzést is megszün-
teti, segítségül Romániához kell fordul-
nunk. Õk valószínû nem fogják Bolognát

követni, mint ahogy a KGST-t sem fo-
gadták el maradéktalanul, és nem is jár-
tak rosszul. A brassói erdõmérnökkép-
zésnek számtalan elõnye van. Pl. Bras-
só a Kárpát-medence legszebb fekvésû
városa, amelynek közelében, a Barca-
ság szélén, a Déli- és a Keleti-Kárpátok
találkozásánál, szebbnél-szebb kirán-
dulóhelyet, hegycsúcsot, barlangot kí-
nál a hallgatóknak. Az egyetemnek
óriási elõnye továbbá, hogy kis hazánk-
ból – mivel nem kell átkelni a Kárpáto-
kon – könnyen megközelíthetõ. Sel-
mecbánya és Sopron után itt kiváló
Campus kínálja magát.

Új jelszavunk: Bologna helyett Bras-
só! Éljen a magyar-román barátság!
Traiesca prietenie maghiar-roman!

Rakonczay Zoltán 
ingenier silvic

Helyreigazító

A július-augusztusi számban sajnálatos
gépelési hiba miatt tévesen jelentek meg
a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya- Kohó- és Er-
dõmérnöki Kar erdõmérnöki osztálya
professzorainak adatai. Az adatok helye-
sen a mellékelt táblázatban láthatók.

Köszönet Baráth László erdõmér-
nöknek, aki a hibára felhívta a figyel-
met.

Mire e sorok megjelennek, már véget ért
az öt év óta megrendezésre kerülõ „Mu-
zsikál az erdõ” címû rendezvénysorozat.
Ahogy az egyik ötletgazda, Szabó Lajos
erdõmérnök, fõszervezõ invitálásában

írja: „Mai felgyorsult világunkban nap
mint nap érezzük a lélek és a természet
pusztítását. Az aggasztó társadalmi, ter-
mészeti folyamatokat egyre többen pró-
bálják megállítani. Mûvészek küzdenek

a lelki sivárság el-
len, az erdészek,
természetvédõk a
erdõk, a természet
m e g õ r z é s é é r t .
Most létrejött egy
összefogás mûvé-
szek, erdészek és
az ország kulturális
életét, az erdõt fél-
tõ és felemelni
akaró emberek kö-
zött. A cél egy
olyan aktív sza-
badidõ-eltöltési al-
ternatíva megte-
remtése a térség la-
kóinak, turistái-

nak, gyermekeinek, mely kötõdik mind
a zenéhez, mind az erdõhöz. Hangoljuk
rá magunkat a rendezvényekre! Szívjuk
magunkba az erdõ friss levegõjét, gyö-
nyörködjünk szépségeiben, és közben
hagyjuk szabadon szárnyalni lelkünket.
A résztvevõk közelebb kerülnek a mû-
vészetekhez és az erdõhöz egyaránt. A
zene segít a környezetkultúra terjeszté-
sében, az erdõ pedig abban, hogy a mû-
vészetek valóban megérintsék az embe-
reket.” 

A bõ hét programja érintette Kozárd,
Mátraalmás, Galyatetõ, Dorogháza,
Mátramindszent, Bátonyterenye, Nagy-
bátony, Mátraverebély, Szentkút, Nem-
ti, Kazár, Szurdokpüspöki, Pásztó és
Mátrakeresztes településeket. A zenei
rendezvényekbe – nagyon helyesen – a
szakmát is becsempészték a rendezõk.
Az esemény rangját jelzi, hogy a bemu-
tató sajtótájékoztatónak a Magyar Álla-
mi Operaház adott otthont, ahol Vass
Lajos fõigazgató tájékoztatta a megje-
lent újságírókat.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Muzsikált az erdõ

Balról Vass Lajos és Szabó Lajos a sajtótájékoztatón
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1879. március 12-én éjjel a Tisza árja el-
mosta Szegedet. 5458 ház dõlt romba,
142 ember halt meg. A víz áztatta város-
ból a hajóhídon ezrével menekült a nép
Újszegedre, s onnan tovább. A romokban
álló városba március 17-én ellátogatott a
király, vigaszt nyújtva az elesetteknek.
Ígérte: „Szeged szebb lesz, mint volt”.

Néhány év elteltével, 1883. október
14-én a romokból fölépült városba ismét
ellátogatott a király. A nevezetes ese-
ményre díszbe öltözött a város. A három-
napos program elsõ napján megérkezve
díszmenettel vonult be a városba, s el-
foglalta a lakosztályát a Széchenyi téri
városháza melletti bérházban. A hídon át
Újszegedre ment sétakocsikázni, meg-
nyitotta az újonnan épült színházat,
megnézte a város kivilágítását, majd az
esti tûzijátékot. A második nap, 15-én a
katonai intézeteket és az árvízvédelmi
mûveket tekintette meg. Délután ma-
gánkihallgatást tartott. A harmadik na-
pon, október 16-án korán reggel Ásott-
halomra utazott, majd a nap kimagasló
eseménye volt a Somogyi Könyvtár
megnyitása délután 1 órakor. Este a szín-
házban bálon vett részt, majd búcsút int-
ve, a Gizella téri óriási diadalkapun átha-
ladva az állomásra hajtatott.

Szeged város óriási külterületének
egyik legjelentékenyebb s legszebb ré-
sze Ásotthalom, amelynek földjét Má-
tyás óta fejedelem nem taposta. Most ez
is részesült a királylátogatás szerencsé-
jében. Nemcsak Ásotthalom, hanem az
egész alsótanya népe nagyban készült
erre a napra. Mindenfelé kimeszelték a
házakat, csinosítgatták az udvarokat. A
nép nagy része be sem jött a városi ün-
nepélyekre, hanem Ásotthalmon cso-
portosult. A felsõtanyaiakból is sokan
sereglettek oda, azon fölül a szabadkai
határ déli része és Öttömös lakossága is
szép számban képviselve volt.

A király elindulása reggel 8 órára volt
kitûzve, ezt azonban – õfölsége óhajtásá-
ra – félórával elõbbre tették, hogy a kül-
területen ezzel is több idõt tölthessen. Az
Alföld-Fiumei Vasút szegedi pályaudva-
ráról (a mai rókusi pályaudvar) a külön-
vonat pontban fél 8 órakor robogott ki
Horgos felé. A király kíséretében volt Ti-
sza Lajos kir. biztos, Tisza Kálmán és
Orczy báró miniszterek, Mondel fõhad-
segéd, báró Rosenberg, és báró Popp
szárnysegédek, Jekelfalussy min. taná-
csos, Pálfy Ferenc polgármester, Jókai
Mór, Pulszky Ferenc és Stammer Sándor,
Csongrád megye alispánja. Az udvari vo-

nat nyolc órakor ért a horgosi állomáson
túl lévõ 110-ik számú elsõ vasúti õrház-
hoz. A horgosi vasútállomás föl volt dí-
szítve, s a peronon összegyûlt nép har-
sány éljenzéssel fogadta az udvari vona-
tot, amely nem állt meg, hanem lassú
menetben gördült át az állomáson.

Az õrháznál fölállított diadalkapunál
Horgos község elöljárósága s ezrekre
menõ néptömeg üdvözölte a vonatból
kilépõ uralkodót. Õfölsége azután a vá-
ros négyes fogatára ült; mellette Tisza
Lajos foglalt helyet. A menetet László Mi-
hály pusztai kapitány az alsótanyai lovas
bandériummal nyitotta meg. Az ásotthal-
mi elemi iskoláig vezetõ utat szalmával
vastagon behintették, hogy a nagy ho-
mok a gyors haladást ne akadályozza.

Már az ásotthalmi elemi iskola körül
nagyszámú tömeg várta az uralkodót, de
a nép zöme a távolabb esõ erdõõri szak-
iskolánál gyûlt össze, ahol õfölségének
huzamosabb idõzése volt jelezve. Az ele-
mi iskola bejáratánál dr. Tóth János kir.
tanácsos, népiskolai fölügyelõ és Lázár
György iskolaszéki tag fogadta, az elõbbi
rövid, velõs beszédben üdvözölte a ki-
rályt, aki néhány szóval a legszívélyeseb-
ben válaszolt. Harsogó éljenzés közt lé-
pett be az iskolába, ahol Sári Mátyás ne-
vû tanyai fiú talpraesett verssel üdvözöl-
te. A versmondás történetét – jócskán ki-
színezve – Móra írta meg, a „Mikor utol-
jára láttunk királyt…” címû tárcájában. A
király azután érdeklõdve kérdezõsködött
az iskola viszonyairól, tudakolta a tanu-
lók létszámát, s több kisfiúval olvastatott.
A tanyai gyerekek bátor magatartása
õfölségét egészen meglepte. Elismerését
fejezte ki, s különösen megdicsérte a ren-
det és tisztaságot.

Õfölsége innét az
erdõõri szakiskolá-
hoz hajtatott az út két
oldalán sorakozó
nép állandó üdvkiáll-
tásai közepette. A menetet óriási kocsisor
követte. A szakiskolánál az erdõõri tiszt-
viselõk fogadták a királyt, aki az iskola
minden helyiségét bejárta. Lázár György
errõl az alábbiakat írja: „A király kiséreté-
vel megérkezvén, õt Rozinszky Béla er-
dõfelügyelõ díszmagyar erdész-egyenru-
hában üdvözölte, mely üdvözlésre a ki-
rály kegyteljesen válaszolt, s az intéz-
mény bemutatását kivánta. Õ felsége az
intézményt minden részében megtekint-
vén, a bõ-tágas udvaron az ünneplõ kö-
zönség között megjelent, s annak öröm-
teljes üdvrivalgásai között a keletkezõ-
ben levõ népünnepet állandóan örven-
dezõ mosolyok között megszemlélte.”
Õfölsége a legderültebb hangulatban
volt, a kíséretével élénken társalgott. A
szép környék lebilincselte figyelmét, az
új iskolaépület pedig megnyerte tetszé-
sét. Az összegyûlt tanyai nép gyönyörû
látványt nyújtott. Legkevesebb húszezer
lélek volt itt együtt. A daliás alakú tanyai
legények, az ünnepi díszbe öltözött leá-
nyok s menyecskék külön csoportban
sorakoztak. Meggörnyedt, hófehér fürtös
alakok, tisztes matrónák törtettek a nép
elsõ sorai közé, hogy életükben egyszer
láthassák a királyt. A menyecskék, asszo-
nyok karjaikon elhozták gyermekeiket,
sõt nem egy súlyos beteg kocsin hozatta
el magát az ünnepély színhelyére.

A szakiskola mellett fekvõ gyepes té-
ren hófehér ingben és gatyában derékhoz
szoruló fekete mellényben juhászlegé-
nyek sürgölõdtek a szolgafákon lógó
bográcsok körül, amelyekbõl pompás pa-
prikáshús illata terjedt szét. 40 bográcsban
fõtt a birkapaprikás, amelyhez 1000 kiló
húst használtak fel. A szomjazóknak 50
hektó bor állott rendelkezésére, a viga-
dóknak pedig négy cigányzenekar húzta
a talpalávalót. Mikor õfölsége kíséretével
ideért, László Mihály pusztai kapitány
kommandójára mindenik juhászlegény
leemelte bográcsát a szolgafáról s villám-
gyorsan mûvészi módon megforgatta. Ez
a csavarintás abból állott, hogy a juhász az
óriási bogrács tartalmát teljesen megfordí-
totta anélkül, hogy a bográcsból csak egy
darab húsocska is kiesett volna. Jókai, a
nemzet koszorús költõje megmosolyogta
ezt az ügyes produkciót, õfölsége pedig

Ásotthalmon járt a császár
11 22 55

(folytatás a 292. oldalon)
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Barányi László
(1931–2008)

Ismét gyászt hozott az
idõ, a sors ismét kõ-
höz vágott egy kupát,
amelyben az erdõ és a
homokhátság szerete-
tének (évtizedeken át
érlelt) nemes itala
gyöngyözött.

Szívünkben mély
fájdalommal, lelkünk-

ben  mégis megnyugvással,  tudatunkban a
megváltoztathatatlant, a legvégsõt elfogadva
búcsúzunk dr. Barányi László Bedõ-díjas,
aranydip-lomás erdõmérnöktõl, a Kiskunsá-
gi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugal-
mazott igazgatójától, egy hajdan volt sopro-
ni nagy évfolyam vadászmesterétõl, a Kis-
kunság Laci bácsijától.

Régóta tudtuk, hogy szervezeted perben
áll Veled, mégis bíztunk, hogy akaraterõd
késleltetni tudja a kórt, a végsõ határidõt.

A Sors, a Természet kifürkészhetetlen el-
rendelése keresztülhúzta bizakodásunkat,
reményeinket. És most itt állok hamvaid
elõtt, szomorú kötelességtudattal, hogy el-
köszönjek Tõled a Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt. vezetése, a Társaság minden
munkatársa, a kiskunsági erdészek, bará-
taid, évfolyamtársaid, vadásztársaid, ismerõ-
seid és tisztelõid nevében.

Búcsúzni itt, most, számomra a legnehe-
zebb kötelesség. Több mint fél évszázada
(1950 õszén) együtt léptünk be az Alma Ma-
ter kapuján.

Ifjúságunk legszebb éveit együtt töltöttük
az Alma Mater padjaiban, és együtt õriztük
azóta is (eltûnt ifjúságunk) szívünkben nem
hervadó emlékeit.

Gyászolunk. Gyászunk mély csöndje
másféle csönd, mint az erdõé. A gyász, a te-
metõ csöndje. Emlékezésre késztet és tiszte-
letteljes fõhajtásra.

1954-ben végzett Sopronban, az akkori
Erdõmérnöki Fõiskolán. Szakmai pályafutá-
sát a Dél-mátrai Állami Erdõgazdaság Gyön-
gyöstarjáni Erdészeténél kezdte. 1955 októ-
berétõl már a Kiskunságban dolgozik a
Kunadacsi Erdészetnél. 1958-tól a Szabad-
szállási, 1962-tõl a Kerekegyházi Erdészet
vezetõje. 1967. december 1-tõl az erdõgaz-
daság igazgatója.

Egy hosszú, sikeres, odaadással szolgált
életpálya, egy nagy ívû karrier minden állo-
mása  nem sûríthetõ bele a búcsúzás rövid
perceibe. Akik most eljöttek, munkatársaid,
kollégáid, évfolyamtársaid, egyben barátaid,
ismernek, szeretnek és tisztelnek. Életutad
nyitott könyv elõttük.

Szakmai pályádat az Alföld homokján jár-
tad végig. Azon a homokon, amely sokunk
számára – akik itt születtünk, akik hosszú
idõ óta itt dolgozunk – a legdrágább.

Erdészszemmel, erdészszívvel Te ennek
a homoknak a felvirágoztatásán dolgoztál.
Azért, hogy ezen az 50 éve még sívó ho-
mokon bódító illatú akácosok, gyantás
fenyvesek, csillogó levelû szürkenyárasok
legyenek. Ezen a homokon építettél fel
egy, a kor színvonalán álló erdõgazdasá-
got, ahol az emberek naprakész gazdasági

szemlélettel, hiánytalan szakmai tudással,
és megfelelõ technikai felszereltséggel dol-
gozhattak.

Barányi László olyan ember volt, aki ön-
magánál  is jobban szerette a barátait, a mun-
katársait. Életfilozófiáját – az arany oklevelek
átadása alkalmára összeállított „Hagyásfák
üzenete” c. évfolyamkrónikában így fogal-
mazta meg: „Mindenki járja az életben a ma-
ga útját, tanuljon abból, és másokéból, a lé-
nyeg: hogy dolgozzon emberként!

Ez a mottó vezetett oda, hogy kiérdemel-
ted nagyon sok kollégád, munkatársad, az
erdészeti ágazat megbecsülését. Reális gon-
dolkodásmódod tiszteletet ébresztett minda-
zokban, akik kapcsolatba kerültek Veled.

A másokért való szolgálatot jelentette
számodra a megyei vadászmesteri, a lövész-
klub elnöki tiszte is.

Emberi magatartásod, szakmai felkészült-
séged révén köztiszteletben álló szakember
voltál.

De aki a munka hétköznapjaiban is –
elejtett szavakkal ugyan – mindig éreztetted,
hogy a család, a gyermek életünk értelme,
tevékenységünk mozgatórugója.

S annak a családnak, amely most össze-
tört lélekkel áll itt hamvaid  mellett, egy do-
log jelenthet enyhe gyógyírt fájdalmára:
olyan ember nevét viselhetik, akinek emlé-
két – rajtuk kívül – több százan kegyelettel
õrizzük.

Az égi erdõk és vadászmezõk adjanak
Neked örök nyugalmat!

Isten veled!
Bondor Antal

Horacsek Vilmos
(1925–2007)

1925-ben született a
szlovákiai Somorján.
Szülei még gyermek-
korában meghaltak,
ezért rokonainál ne-
velkedett. Az iskolá-
ban hamar feltûnt ki-
váló szellemi képessé-
geivel, tehetségével.
Eredetileg térképész

akart lenni, aztán megpályázott Neszmélyen
egy gyakornoki állást 19 évesen. Ápril Ernõ
erdõmérnök javaslatára jelentkezett az esz-
tergomi Magyar Királyi Alerdész Szakiskolá-
ba, ahol 1945 októberében sikeres vizsgát
tett. A minisztériumból ekkor Zalaegerszeg-
re rendelték, hogy megkezdje munkáját, on-
nan pedig a zalalövõi erdõgondnokságra, a
pusztaapáti kerületgondnoksághoz került.
1950-tõl 1953-ig Zalalövõn erdõgondnok-
helyettes volt. Ebben az idõben nõsült meg.
Házasságából négy gyermek született.

Somorjai születésû lévén, mindig az volt a
vágya, hogy a Szigetközben élhessen és dol-
gozhasson. 1953 áprilisában megpályázott és
elnyert Mosonmagyaróváron egy erdészeti ál-
lást.  Elõször Dunakilitin lakott, majd 1959-ben
családjával Dunaszigetre költözött. A sérfe-
nyõszigeti erdészkerületben kezdett dolgozni,
ahol több mint negyed évszázadon keresztül
kerületvezetõ erdészként tevékenykedett. 

Közben 1958-62 között elvégezte a sop-
roni erdészeti technikumot.

Vérbeli erdész, a változó Szigetköz, Du-
na-ártér kiváló ismerõje, gyakorlati szak-
ember volt. Különösen az erdõmûvelési
munkák álltak közel hozzá, különös gon-
dot fordított a termõhelynek leginkább
megfelelõ fafajok kiválasztására. Az új
nyárfajták ártéri viszonyok közötti alkalma-
zása is sok feladatot rótt rá. Az 1978-ban
kezdõdött Bõs-Nagymaros vízlépcsõ építé-
sének erdészetet érintõ feladataiból is ki-
vette részét és a tõle megszokott magas
szakmai színvonalon látott el.  

Három alkalommal kapott Kiváló Dolgo-
zó kitüntetést, illetve egy alkalommal mi-
niszteri kitüntetésben is részesült.

1985-ben ment nyugdíjba, de utána is ak-
tív közéleti ember maradt falujában. Számos
írása, helyi napilapban megjelent cikkei fog-
lalkoztak a Duna, a Szigetköz problémáival.

Hosszú betegeskedés után 82 éves korá-
ban, 2007. február 2-án hunyt el.

Emlékét megõrizzük

Schnierer János
(1928–1987)

1928-ban született Raj-
kán. Apja tanult szak-
mája kertész, de soká-
ig vadõr volt különbö-
zõ vadásztársaságok-
nál, így az erdõ és a
vad szeretetét már a
szülõi házból hozta
magával. Az elemi is-
kolát Rajkán végezte,

utána az itteni faiskolában dolgozott, mint
csemetekerti munkás. 1943-ban állandó
munkás, majd vadõrgyakornok lett a rajkai
erdõben. 1946-ban a Tolna megyei Gerjén-
be költözött a család, mert apja itt kapott
vadõri állást, ahol õ is, mint vadõr dolgozott
1949-ig. Ekkor visszaköltöztek Rajkára, és
ettõl fogva megint az erdészetnél lett a mun-
kahelye. 1951-ben kéthónapos erdészeti
szakmunkástanfolyamot végzett, és brigád-
vezetõ erdész lett az akkori Magyaróvári Er-
dõgazdaság doborgazi erdészkerületében.  

1952-ben képesítést szerzett az Ásotthal-
mi Erdészeti Szakiskolában, ezután a Gyõri
Erdõgazdaság Mosonmagyaróvári Erdésze-
ténél dolgozott, elõbb mint csemetekert-ke-
zelõ Szlány Ferenc üzemegység-vezetõ irá-
nyításával. 1953-tól mint kerületvezetõ er-
dész, a tejfalusi kerületben teljesített szolgá-
latot, majd 1975-tõl a rajkai erdészkerület
irányítását vette át. Évente 4-4,5 ezer köb-
métert fát termeltetett, 10-15 hektár erdõfel-
újítást végeztetett el.

Az ártéri erdészek közül a legjobbakhoz
tartozott, munkáját lelkiismeretesen, szak-
szerûen végezte. Ezt bizonyítják kitünteté-
sei, 1955-ben Kiváló Mûszaki Dolgozó,
1959-62-66-ban Kiváló Dolgozó lett, 1971-
ben a Munkaérdemrend bronz fokozatát
kapta, 1979-ben Kiváló Munkáért MÉM elis-
merésben részesült. Én 1974-tõl ismerem,
1978-tól közvetlen munkatársak lettünk, mi-
vel én is a Mosonmagyaróvári Erdészethez
kerültem. Sokat tanultam tõle, mind szak-
mailag, mind emberileg. Következetes volt
munkájában, megkövetelte a lelkiismeretes
munkavégzést, de törõdött a beosztottjaival,
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nemcsak munkahelyi, de magánéleti gond-
jaik megoldásában is. Fáradhatatlan volt a
munkában, rá jellemzõ becsülettel teljesítet-
te feladatait. Az újra is fogékony volt, a
hosszúfás fakitermelési technológia az õ ke-
rületében lett elõször bevezetve, oly siker-
rel, hogy a FAGOSZ által meghirdetett faki-
termelési versenyben fakitermelõ brigádja
1977-ben országos elsõ helyezést ért el.

Érdeklõdött az új erdõmûvelési megoldá-
sok és új nyárfajták iránt is. 1978-ban kezdõ-
dött a Bõs-Nagymaros vízlépcsõ építése,
melynek során a Rajka-dunakiliti tározótó ki-
alakításában óriási feladatot oldott meg, a tõ-
le megszokott magas szakmai színvonalon. 

Szakmai sokoldalúsága mellett családi
élete is példás volt. 1988-ban ment nyugdíj-
ba. Gyakran találkoztunk ezután is, de a
szakmától sem szakadt el, a Rajkai és Duna-
kiliti Tsz. és számos magán erdõgazdálkodó
szakirányítója volt december 3-án bekövet-
kezett haláláig.

Búcsúzunk Tõled János, emlékedet örök-
ké megõrizzük. 

Pápai Tamás

Varga Béla
(1919–2007) 

1919. november 6-án
született Himodon.
Édesapja erdõõr volt
Tölösmajorban. Elemi
iskoláit Egyházaske-
szõn végezte. 1941-tõl
rövid háborús meg-
szakítással, ahol sebe-
sülést is szerzett. Er-
dészképesítést az Esz-

tergomi Magyar Királyi Alerdész Szakiskolá-
ban szerzett, ahol 1943-ban végzett.

Szakmai pályafutását Himód környékén
erdész-vadász beosztásban kezdte.

1956-ban helyezték át a Gyõri Erdészet-
hez a Csangota pusztai kerületbe, ahol 23
éven át, 1979-ben történt nyugdíjazásáig ke-
rületvezetõ erdészként dolgozott. Több száz
hektár erdõ letermelése, felújítása, ápolása,
gondozása fûzõdik tevékenységéhez. A só-
linkai és csangotai csemetekertekben tölgy-
és fenyõcsemete-termeléssel is foglalkozott.

Nyugdíjasként is évekig kijárt volt er-
dészkerületébe az ifjú erdészeket segíteni.
Idõs korában, élete utolsó napjáig is érdek-
lõdött kollégái, az erdõben történtek iránt.   

2007. március 12-én 88 éves korában
csendesen elhunyt.

Emlékét õrzik a Tét környéki erdõk.

Csóka Lajos
(1938–2008)

Pusztacsaládon született 1938. június 18-án
egy sokgyermekes Sopron megyei család-
ban.

1952-55 között a Soproni Erdészeti Tech-
nikumban tanult. Szakmai munkáját a Dél-
Mátrai Erdõgazdaság Gyöngyöstarjáni Erdé-
szeténél kezdte kerületvezetõ erdészként. A
nehéz és rendezetlen elszállásolását nehe-
zen viselte, idegennek érezte magát. Az elsõ
adódó alkalmat kihasználva visszajött a Du-

nántúlra a Sárvári Erdõgazdaság Szelestei Er-
dészetéhez. Késõbb a Csepregi Erdészet fa-
használati mûszaki vezetõje lett.

1966-ban a cég sárvári gépüzemének ve-
zetõje lett.

Hogy új beosztásának jobban megfelel-
jen, beiratkozik a Körmendi Gépész Üzem-
mérnöki Fõiskola levelezõi szakára. Egy év
után azonban úgy dönt, hogy tanulmányait
Körmenden abbahagyja azzal a szándékkal,
hogy azt Sopronban folytatja. Mire az admi-
nisztrációt elrendezi, az erdõmérnökin a le-
velezõi oktatás megszûnik.

1980 nyarán egy hirtelen jött betegség tá-
madja meg. Bal lábát combközépen ampu-
tálni kell. Ezt a durva beavatkozást egy na-
gyon nehéz idõszak követi.

Ez az életerõs 42 éves ember fegyelme-
zettségével és hatalmas akaraterejével kijött
a kilátástalannak tûnõ helyzetbõl. Tudta,
hogy az eddig végzett munkáját már nem
tudja tovább végezni. Egyéves rehabilitáció-
ja után munkára jelentkezett. Legnagyobb
örömünkre annyira felépült, hogy újra dol-
gozni kezdett a Sárvári Erdészetnél. Saját el-
határozásából az erdõgazdaság jóváhagyá-
sával munkaügyi szakképzettséget szerzett.
Ezután kinevezték a Sárvári Erdészeti Igaz-
gatóság munkaügyi- és szociálpolitikai elõ-
adójának. Ezt a munkát 1999. év végéig,
nyugdíjba vonulásáig végezte.

Munkáját a „Kiváló dolgozó” és egy „A
szakmai kiváló dolgozója” kitüntetéssel is-
merték el.

Sírodnál fejet hajtva állunk, és osztozunk
a család gyászában. Gyászolja õt felesége,
fia és családja, két unokája, még élõ testvé-
rei, az igazgatóság valamennyi dolgozója, a
Soproni Erdészeti Technikum 1955-ben vég-
zett „A” osztályos társai és minden közeli is-
merõse.

Nyugodjál békében!
Molnár István

Szontagh Pál
(1925–2008)

2008. február 20-án a
hajnali órákban, egri
otthonában, életének
83. évében, váratlanul
elhunyt dr. Szontagh
Pál aranydiplomás er-
dõmérnök, az Erdésze-
ti Tudományos Intézet
nyugalmazott tudomá-
nyos tanácsadója, a

Magyar Tudományos Akadémia doktora, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnö-
ki Karának címzetes egyetemi tanára, a Ma-
gyar Rovartani Társaság egykori alelnöke.

Neve és személye fél évszázadon keresz-
tül összekapcsolódott a hazai erdõvédelmi,
erdészeti rovartani kutatásokkal. Hosszú és
eredményes pályafutása során többek kö-
zött foglalkozott a nyárak és füzek, a tölgyek
rovaraival, a biológiai erdõvédelem egyes
kérdéseivel. Kedvenc rovarcsoportjai a cin-
cérek és a díszbogarak voltak.

Meghatározó szerepet játszott az Erdõvé-
delmi Figyelõ-Jelzõszolgálat és az Erdészeti
Fénycsapda Hálózat megalapításában és mû-
ködtetésében. Számos erdészeti fénycsapda

még ma is ott mûködik, ahol Tallós Pállal
együtt, közel fél évszázada kijelölték a helyét.
Több mint 20 éven át szerkesztette és írta az
Erdészeti Tudományos Intézet által évenként
kiadott erdõvédelmi prognózis könyveket.

Vendégelõadóként több egyetemen tartott
rovartani és erdõvédelmi tárgyú elõadásokat.
Jól illusztrált, érdekfeszítõ elõadásait a hallga-
tók mindenkor nagy érdeklõdéssel fogadták.
Elõadásaiból a nagy tudás mellett az erõs
szakmai elhivatottság is kiviláglott. Az általa
tanulmányozott rovarokról személyes isme-
rõsként, szinte baráti hangnemben beszélt. 

Jelentõs szerepet töltött be a hazai tudo-
mányos minõsítésben is. Több tucatra rúg
azoknak a száma, akiknek kandidátusi vagy
éppen nagydoktori cselekményében bíráló-
ként, bizottsági tagként, vagy elnökként
közremûködött. Alapos, kritikus, de min-
denkor jóindulatú volt.

Eredményeit több mint 150 publikáció-
ban tette közkinccsé. Kiváló kapcsolatot tar-
tott fent az erdészeti gyakorlattal. A kutatási
eredményeire alapozott védekezési techno-
lógiákat a mai napig sokfelé alkalmazzák.

Precíz, rendszeretõ ember volt. Magáné-
letében és szakmai tevékenységében egy-
aránt. Akkurátusan dokumentálta terepi fel-
vételi adatait, és rendezte rovar-, dia- és bé-
lyeggyûjteményét.

Bár aktívan sohasem politizált, közismert,
hogy nem volt odaadó híve a rendszerváltás
elõtti idõszak politikájának. Lehet, hogy en-
nek is köszönhetõ, de hivatalos elismerések-
kel nemigen halmozták el, holott szakmai
munkássága ezt mindenképpen indokolttá
tette volna. Az okleveleknél és medáloknál
azonban biztosan többre is értékelte azt a
tiszteletet és megbecsülést, ami az erdészeti
gyakorlatban dolgozó kollégák részérõl áradt
felé. Jóval nyugdíjazása után is kikérték véle-
ményét erdõvédelmi kérdésekben.

Személyében a rovartan és az erdészettu-
domány kiemelkedõ szakembere távozott
közülünk. 2008. március 4-én, kedden 14
órakor az egri Minorita templomban búcsúz-
tatták, és itt is helyezték örök nyugalomra.

80. születésnapjára, egykori munkahelyén
az ERTI Erdõvédelmi Állomásán „meglepetés
ünnepséget” szerveztünk számára. Rendkívüli
módon meghatódott, nagyon jól-esett neki,
hogy kollégái és tanítványai nem feledkeztek
meg róla. Már tervezgettük, hogy 85. születés-
napjára is rendezünk valami hasonlót. Sajnos
a Sors másként rendelkezett…

Nyugodj békében Pali bácsi!
Csóka György

Új belépõk

Szabolcs-Szatmár-Bereg m. HCs:
Tõkés Judit e.középfok, Bp. FVM
HCs: Schváb Zoltán e.felsõfok., So-
proni HCs: Peszlen Roland tanuló,
Miskolci HCs: Druzsba Attila et., Bo-
dolay István em., Bp. HM HCs: Fesz-
tóry Tamás em., Báthory Gábor et.,
Acsai Gábor et., Ifj. Csikos Imre et., Lá-
zár Miklós et., Ács Piroska Katalin
em., Kovács Gábor e.felsõfok, Kapos-
vári HCs: Szerecz Péter László tanuló
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jóízûen nevetett rajta. Kívánatára ezt a for-
gatást még egyszer megismételték. Majd a
király kóstolót kért a pusztai kapitánytól.
A kapitány egy tányérban megkínálta az
uralkodót, aki megízlelte a pörköltet, majd
kíséretéhez fordult: „Miért nem adnak ne-
kem ilyen finom étket a budai várban?”

A király ezután kocsira ült, s a nép
üdvrivalgása közt hagyta el az iskolát. A
nép, ameddig csak bírta, a fogat után
szaladt, s kalapját, kendõjét lobogtatva
a lelkesedés kitörõ hangján éljenzett.

A menet majd a kõröséri gyepes útra
tért, tizenegy óra után a 114-ik számú
õrházhoz ért, amely szintén föl volt dí-
szítve. Amint a menet a város birtokát
elhagyva a horgosi határba ért, az alsó-
tanyai bandérium félre vonult elõle, s a
fölségnek katonásan tisztelegve, helyét
a horgosi, harminc tagból álló polgári
lovas bandériumnak engedte át.

Délben érkezett meg a különvonat
Szegedre. Az alföldi vaspálya indulóhá-
zánál nagy néptömeg várta az uralkodót,
úgyszintén a Budapesti sugárút mentén
is mindenütt. /SZN, SZH 1883. okt. 17./

A király látogatását követõen, annak
emlékére az ásotthalmi elemi iskola isko-
laszékének az elnöke levelet írt Szeged
városának, amelyben kérvényezte a vá-
rostól, hogy Ásotthalom helyett Királyha-
lomra változtathassa nevét az iskola. Te-
kintettel a király látogatására a névváltoz-
tatást engedélyezték, így lett Alsó-Ásott-
halom neve Királyhalom, az itteni állami
intézményé, az erdõõri szakiskoláé pe-
dig Királyhalmi Erdõõri Szakiskola.

A szakiskolai királylátogatást, annak
fontosságát évtizedekkel késõbb dr. Koll-
wentz Ödön az alábbi módon értékelte:

„Hogy milyen nagy jelentõséget tulaj-
donítottak a szakmai körökben az iskolá-
nak, azt az is igazolta, hogy Bedõ Albert
országos fõerdõmester, az erdészeti
ügyek minisztériumi vezetõje személye-
sen megjelent. De bizonyította az erdõõri
szakiskola fontosságát az is, hogy I. Fe-
renc József király szegedi látogatása alkal-
mával az ásotthalmi erdõõri szakiskolát is
meglátogatta. Ha abba a korba képzeljük
magunkat, ez rendkívül nagy jelentõségû
megtiszteltetése volt az iskolának. A ki-
rálylátogatás emlékét õrizte sokáig a „Ki-
rályhalom”-ra változtatott név is. (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy 175 éves
fennállása alatt selmeci fõiskolánk, illetve
soproni egyetemünk mindössze egy ál-
lamfõi vizitációt kapott: 1930-ban nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzónak lá-
togatását a soproni evangélikus liceum
felavatása kapcsán.)

Bátyai Gitta

(folytatás a 289. oldalról)

2008. 06. 17-én a Gödöllõ Helyi Cso-
port tanulmányútra indult Tiszasûlyre,
ahol a Magán Erdõtulajdonosok Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Luzsi József,
aki egyben az Ártéri Erdõbirtokossági
Társulat elnöke is, fogadta és köszön-
tötte a vendégeket. 

A tanulmányúton az OEE-t Schmot-
zer András általános alelnök képviselte.

A házigazda Luzsi József ismertette a
Társulat tevékenységét. Két város és 11
község határában elterülõ, mintegy 550
ha erdõtulajdonnal kapcsolatos felada-
tokon túl, mintegy 4000 ha erdõterü-
letet integráltak és ezeken a területeken
is ellátják az erdõgazdálkodási feladato-
kat a tervezéstõl a végrehajtásig. Az
éves fatermelési tevékenység mintegy
3000 m3. Az értékesített faanyagot a Tár-
sulat visszavásárolja és évente 50 ka-
mionnyi fûrészárut exportál. Vállalko-
zásban végzett fakitermelési tevékeny-
sége mintegy 6000 m3 évente. A megter-
melt faanyagot szintén a Társulat segít-
ségével értékesítik 

A közelmúltban a Társulat Kistérségi
Vidékfejlesztési Irodát hozott létre és
ezt mûködteti is.

Mindezeket a feladatokat a Társulat-
nál két erdõmérnök kolléga vállalkozó-
ként végzi, ami nagy szervezést és fela-
datkoncentrálást igényel.

Az ártéri erdõknek nagy jelentõsége
van ártereken, hullámtereken. Védik a
gátat a hullámveréstõl, továbbá a terület
vízháztartását jelentõsen befolyásolják,
hiszen egyetlen fa transzsprációja során
250 l vizet párologtat el naponta.

Az ártéri erdõgazdálkodás rendkívü-
li erõfeszítéseket igényel az erdõgazdál-
kodást végzõktõl.

Az év során mindössze öt hónap áll

rendelkezésre, az ültetéstõl az ápoláson
és a fahasználati tevékenységen át az
összes erdészeti munkákra. Az ártéren,
hullámtéren csak ennyi idõ áll rendel-
kezésre, amikor is a területen közleked-
ni, dolgozni lehet, hiszen ezeken a terü-
leteken az év nagy részében a víz az úr,
másrészt térben és idõben is korlátozást
vezet be a természetvédelem.

Sárközi Tamás erdõfelügyelõ ismer-
tette az ártéri erdõgazdálkodásra vonat-
kozó speciális elõírásokat. Itt ugyanis
gyakran egyeztetni kell a különbözõ
(vízügyi, természetvédelmi, erdészeti)
hatóságok  és a tulajdonosok érdekeit.

Kijelölték árvíz esetén a nagy vízle-
vonulási sávokat, ezeken a területeken
az árvízvédelem élvez elsõbbséget, így
tág hálózatú nemesnyárakat telepíte-
nek, míg a hullámtérben az õshonos fa-
fajok a dominánsak.

A társulás 92 ha erdõtelepítést vég-
zett a közelmúltban. Ezt a hatalmas
munkát a jég, késõbb az aszály több-
ször megsemmisítette.

Ennek ellenére többször újra telepí-
tették az egész területet, és gondos, pél-
daszerû ápolással segítik a csemetéket,
fácskákat, hogy minél elõbb kinõjenek
a víz, jég és a vad szája alól.

Évente halmozottan mintegy 1000-
1200 ha kézi és gépi ápolási feladatot is
végeznek egymással párhuzamosan.

Erdõgazdálkodás mellett komoly
mezõgazdálkodási tevékenységet is
folytatnak 1000 ha-on. A gazdálkodást a
Társulás mellett létrehozott gazdasági
szervezet végzi.

A munkát egy fõ irányításával vég-
zik. Gabonaféléket, napraforgót, kuko-
ricát termesztenek. A gyepterületen le-
geltetéssel húmarhákat tartanak mint-

Tanulmányút Tiszasûlyre



egy 200 db-ot. Az állatok takarmányo-
zását, tartását a biotenyésztés szigorú
szabályainak betartásával végzik és így
a végterméket magasabb értékesítési
áron tudják eladni.

Amint láthatjuk, az ártéri élõhelyeken
teljes körû az erdõ- és a mezõgazdálko-
dás integrációja, amelynek alapelve a
szakszerû, költségtakarékos gazdálkodás.

Több erdõtelepítést megtekintettünk,
amely mintája lehet az ártéren folyó er-

dõtelepítéseknek. Az telepítések minta-
szerûen ápoltak voltak. Az ártéri körül-
mények között erre nagy szükség is van,
mert egy ápolás elmaradása estén akár
40 cm növedékveszteség is keletkezhet.

Gyönyörködtünk a Tisza holtágában
megtelepedõ ezernyi tavirózsában is.

A jól megszervezett tanulmányutat a
mezõgazdasági ágazat központjának,
kiszolgáló épületeinek és a tehenészet
megtekintésével zártuk.

A látottakat a jóízûen elkészített
ebéd elfogyasztása után értékeltük.

Schmotzer András általános alelnök
zárszavában kiemelte a HCS példaérté-
kû munkáját, és örömét fejezte ki, hogy
a tagok között több kolléga rendelkezik
rangos OEE kitüntetéssel.

Köszönjük Luzsi Józsefnek és kollé-
gáinak ezt a jól megszervezett, tartal-
mas bemutatkozást.

Dr. Somogyvári Vilmos

Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dõk a közjóért és a Közönségkap-
csolatok szakosztálya közös rendez-
vényt tartott Budakalász térségében

2008. június 17-én a Budakalászi Fa-
luházban és a környezõ erdõkben ren-
dezte az OEE Erdõk a közjóért és a Kö-
zönségkapcsolatok szakosztálya kihe-
lyezett együttes ülését. 

Az összejövetel elsõ részében a részt-
vevõk meghallgatták dr. Lánszki Imre
ökológus elõadását: „Õs-Buda helyének
pontosítása a Pilisben” címmel, majd te-
repi bejárás következett Õs-Buda létesít-
ményeinek feltételezett helyein.

Megengedhetõ-e az amatõr kutata-
tóknak a magyar történelem vizsgálata?
– teszi föl a kérdést nemcsak a kutató,
hanem Bakay Kornél professzor is a
második ezredfordulón megjelent „Az
Árpádok országa” címû, egyik legjelen-
tõsebb könyvében. 

Majd így folytatja: „A leghatározot-
tabb igennel kell válaszolnunk. Ám ah-
hoz, hogy valóban az elérhetõ legna-
gyobb mértékben megalapozott legyen
a feltevésünk, együtt kell dolgoznia a
kiképzett régésznek, a források nyelvét

valóban jól értõ történésznek, a lelõhe-
lyet kiválóan ismerõ természetjárónak
és a geológusnak.”

Az ökológus így vallott kutatásainak
kezdetérõl: „Egyik természetjáró utam
során a Nagy-Kevély keleti oldalának
elõterében húzódó »nevesincs« hegyen
– mely 276 méteren van a tenger szintje
felett – a helyben kitermelt és alakított
kövek mellett emberi kéz által formált,
más geológiai szerkezetû, más földrajzi
környezetbõl odakerült, a természetes-
tõl lényegesen eltérõ alakzatokat talál-
tam. Víznyerõ hely a hegytetõn, tiszta
vízzel az aszályos idõszak után? Mi le-
hetett itt? Nem lehetett egyszerû kõbá-
nya, hisz összerakott, épített formák, fa-
ragott kövek tûntek elõ, a feketefenyõ-
vel betelepített hegyoldalban és hegyte-
tõn, a bozóttal benõtt lejtõkön külsõ és
belsõ falak, utak, belsõ terek és föld-
alatti járatok mutatkoztak.  

Lánszki Imre légi felvételek, régi tér-
képek és metszetek egybevetésével lát-
ványosan mutatta be a hallgatóságnak
Õs-Buda, illetve Alba Regale vélhetõ el-
helyezkedését. Legfontosabb forrásá-
nak talán Anonymus Gesta Hungaror-
um címû mûvét tartja.

114 régi térkép összehasonlító elem-
zésével jutott arra a megállapításra,
hogy az egykori Székesfehérvár, Alba
Regia nem a mai helyén, hanem a Pilis-
ben helyezkedett el. 

Ezek alapján állapítja meg, hogy: „Sors
rendelte bizonyíték-kereséseim alapján
azt állítom, hogy krónikásaink Õs-Buda-
várra vonatkozó szavai hitelesek, beazo-
nosíthatóak, a fennmaradt metszeteket jó
térszemlélettel, helyismerettel és térinfor-
matikai modellezésekkel pontosan értel-
mezni lehet az általam megjelölt helyre a
vár, kolostor, templom, királyi fürdõ, tele-
pülés, temetkezési hely együttest.”

De amíg nincs meg minden kétséget
kizáróan a honfoglaló, honalapító vezé-
rek lakhelye, földi nyugvóhelye, addig
kötelességünk a kutatás – állítja az öko-
lógus kutató.

Az elõadást követõen a kutató vála-
szolt az újságírók kérdéseire. Ez idõ alatt
mindkét szakosztály titkárválasztást tar-
tott, s a lemondott korábbi tikárok helyé-
re az Erdõk a közjóért szakosztály új tit-
kárnak Horváthné Sándor Erzsébetet, il-
letve a Közönségkapcsolatok szakosz-
tály Kovácsevics Pált választotta. 

A terepi bejárás során elõször egy
ókori szarkofágot tekintettünk meg,
ahol a feltárt hamu elemzése több ezer
éves eredetet igazolt. A következõ hely-
szín egy olyan objektum volt, amelynek
feltárása során föld alatti vízvezetékre
bukkantak, illetve emberi kéz által létre-
hozott építmény nyomai fedezhetõk föl.
Egy másik terepi alakzat víztározóként
azonosítható. Végül arra a helyre veze-
tett az utunk, ahol a feltételezések sze-
rint Attila és esetleg Árpád sírja található.

Megfontolandó a helyileg illetékes
erdõgazdasági társaság számára, hogy
fölvegye a kapcsolatot Lánszki Imrével,
mielõtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park teszi
látogatott látványossággá a zrt. terüle-
tén föltalált érdekességeket.

Zétényi Zoltán

Õs-Buda nyomában a Pilisben

Fotó: Pápai Gábor


