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Korábbi szándékainknak megfele-
lõen most nyitjuk meg az erdészeti
integrátorainkat bemutató soroza-
tunkat. Ezen elképzelésünk elsõ
elemét jelentette az Erdészeti Lapok
2008. szeptemberi számának 292.
oldalán, egy OEE helyi csoport ta-
nulmányútja kapcsán bemutatott
Ártéri Erdõbirtokossági Társulatról
megjelent anyag. Most a folytatás-
ban elsõként a Napkori Erdõgazdák
Zrt.-t mutatjuk be.  

A Napkori Erdõgazdák Zrt.
A Napkori Erdõgazdák Szövetkezete
1992-ben alakult az ország egyik elsõ,
magán-erdõgazdálkodó szervezete-
ként. A 2006 októberében zártkörûen
mûködõ részvénytársasággá átalakult
társaság tevékenységét ágazati rend-
szerben végzi.  

A Napkori Erdõgazdák Zrt. erdõgaz-
dálkodási ágazata 637 erdõtulajdonos
birtokában lévõ, 849 ha erdõterületen
gazdálkodik. A termõhelyi adottságok-
nak megfelelõen az akác és a nemes
nyár területaránya megközelíti a 80%-ot.
A fennmaradó területen kocsányos töl-
gyes, hazai nyaras, égeres, erdei fenyves
és vörös tölgyes állományok osztoznak.

Az évi fahasználati mennyiség
3500–5500  m3 között ingadozik.

Az erdészeti integrációs ágazat 2000-
ben alakult, már ekkor mintegy 2600 ha

területet szakirányí-
tott. Napjainkban
ez a terület megkö-
zelíti a 7500 ha-t.  

Az ágazat célki-
tûzése, hogy tevé-
kenysége során, a
gazdálkodáshoz
szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltéte-
lekkel nem, vagy
csak részben ren-
delkezõ erdõgaz-
dálkodókat segítse
a szakszerû erdõ-
gazdálkodásban. 

Az ágazat dol-
gozói Nyíregyházán, a 2006-ban felava-
tott Erdészeti Információs Központban
fogadják ügyfeleiket. 

A szakirányítottak részére az alábbi
szolgáltatásokat végezzük: 

– éves erdõgazdálkodási tervek elké-
szítése (pl. fahasználati munkák, erdõ-
felújítások elsõ kivitelének tervezése,
végrehajtásuk irányítása);

– pénzügyi költségvetések, elszámo-
lások készítése;

– mezõgazdasági termelésre kevés-
bé, illetve nem alkalmas földterüle-
tekre, európai uniós erdõtelepítési pá-
lyázatok készítése és benyújtása;

– szakmai képviselet mûszaki átvéte-
leken és üzemtervezéskor;

– az erdõvel
érintett területe-
ken, az erdõgaz-
dálkodó érdekeit
figyelembe véve,
gondoskodik a tar-
tamos erdõgazdál-
kodás céljait szol-
gáló erdõtervi elõí-
rások szakszerû
végrehajtásáról;

– év közben a
gazdálkodók által
elvégzett munká-
latok ellenõrzése.

A Harangodi Er-

dészeti Erdei Iskola gyönyörû, csendes,
természetes környezetben, mozaikos
szerkezetû telepített erdõben egész év-
ben várja a tanulásra, pihenésre vágyó-
kat. A nevelési-oktatási funkciói mellett
közjóléti szerepet is betölt és vadász-
házként is mûködik. A térségben a
fenntartható vidékfejlesztés elõremuta-
tó példájaként kíván szolgálni. 

A szakmai programot a Napkori Er-
dõgazdák Zrt. a Nyíregyházi Fõiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium bevonásával valósítja
meg. A szakmai–pedagógiai progra-
munkban gyakorló iskolai pedagógu-
sokat, fõiskolai tanárt, erdészt és hivatá-
sos vadászokat foglakoztatunk.

Erdei iskolánk színes és változatos
tavaszi, õszi és téli programmal várja az
általános és középiskolai osztályokat,
valamint óvodásokat. A nyári szünidõ
hasznos és kellemes eltöltésére külön-
féle tematikus táborokat szervezünk:
természetvédelem, sport, idegen nyel-
vek, természetismeret, ornitológia, kép-
zõmûvészet és hagyományõrzés, vadá-
szat témákban.  

Az erdei iskola programunk célja: a
környezeti nevelés, a természettudomá-
nyos ismeretterjesztés, a képességek,
készségek, jártasságok fejlesztése, az
aktív cselekvésen alapuló ismeret és él-
ményszerzés, valamint az életviteli ori-
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entáció. Erdõ- és élménypedagógiai
módszerekkel igyekszünk az erdei is-
kola programunkban résztvevõ gyere-
keket oktatni-nevelni. 

A programjainkon részt vevõ gyere-
kek megismerkedhetnek az erdõ- és
vadgazdálkodás alapjaival és hagyomá-
nyaival, az erdõ és az ember évszázados
viszonyával, megtanulják a természeti
környezetben való viselkedés normáit
és legfontosabb szabályait. Megismer-
kednek az õshonos háziállatokkal, és
megtanulnak felelõsséggel gondoskod-
ni róluk; megismerkednek az állatvédel-
mi kérdésekkel és a felelõs állattartással.
Feledhetetlen élményt nyújt a vadászku-
tya-bemutató, a vadaskert-látogatás lo-
vas kocsival, a cserkeléses vaddisznóles
és a kenyérsütés a sok egyéb érdekes és
hasznos program mellett.

Erdei iskolánk tagja az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztályának, minõsített erdei isko-
la, együttmûködik a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel és a
Nyíregyházi Állatparkkal. A Harangodi
Erdészeti Erdei Iskola a Nyíregyházi Fõ-
iskola hivatalos gyakorlóhelye, partne-
re, minden évben nálunk teljesítik a
környezetvédelem tanárszakos hallga-
tók a szakmai gyakorlatukat részben
vagy egészben. Ezen kívül szakmai to-
vábbképzéseket szervezünk óvodai és
iskolai pedagógusok részére. Évrõl évre
bõvítjük külföldi és hazai szakmai kap-
csolatainkat.

Az erdei iskola épülete – amelyben
38 fõt tudunk kényelmesen elhelyezni –

kétszintes, hõszigetelt, légkondicionált,
minden multimédiás eszközzel felsze-
relt gerendaház, amelyet az évszázados
erdélyi építészeti hagyományoknak
megfelelõen erdélyi mesterek építettek.
A ház építészet-biológiailag és ökoló-
giailag is megfelel a kor elvárásainak;
továbbá minden szükséges oktatási és
multimédiás eszközzel fel van szerelve.
Az intézményhez tartozik még: fedett fi-
lagória kemencével, dísztó, szabadtéri
tanterem, fa játszótér, háziállat-bemuta-
tó, arborétum, sportpálya, 2,8 km
hosszú Õzike tanösvény, 5,9 km hosszú
Pagony tanösvény.

A vadgazdálkodás és a vadászat a
részvénytársaságunk kiemelt jelentõsé-
gû tevékenysége. Vadászterületünk
mintegy 9 ezer hektár, amelyben egy
500 hektáros vegyes vadas és egy 350
hektáros vaddisznós kert is található.
Emellett évente 10 000 fácánt és 6000
tõkésrécét nevelünk. A vadászterüle-
tünket a Nyírség jellegzetes formavilága
és a változatos összetételû, mozaikos
szerkezetû élõhelyek jellemzik. Színes
és gazdag képet mutató telepített er-
deink idilli élõhelyet biztosítanak vadja-
ink számára, és eszményi környezetet
kínálnak vadászatainkhoz.

Területünkön kiemelkedõ minõségû
és nagyságú az õzállomány. Az évi
mintegy 70 elejtett õzbakunk 30%-a ér-
mes trófeájú. Vaddisznó-állományunkat
kiváló agyarminõség jellemzi. A dám-
szarvas-állományunk a Gyulaj és Tisza-
dob környéki minõséget mutatja, amely
szép formájú, széles lapátú és nagy sú-

lyú trófeákat eredményez. A Szlovákiá-
ból és Zemplénbõl származó muflon-
kosaink trófeái gyakran elérik, vagy
meghaladják a 95 cm-t. 

Nagy terítékû fácán-hajtóvadászata-
ink és keresõvadászataink iránt – ame-
lyeket egy évre elõre lekötnek vendé-
geink – nagy az érdeklõdés. Ugyanez
elmondható az élvezetes és színvonalas
vadászatot kínáló félvad tõkésréce- tár-
sasvadászatainkról is. Az õzbak, a muf-
lon és a dámvad vadászata a Nyírség
dombjai között hangulatos és különle-
ges élményt nyújt. A  nagy terítékû vad-
disznó-hajtóvadászatokra a korábbi
években sorban álltak a vendégek. 

Vendégeink Európa és a világ számos
országából érkeznek: János Károly spa-
nyol király is vadászott területünkön. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a va-
dászíjászat iránt, erre a vadászati módra
szintén van lehetõség vadászterületünkön.

Vadászvendégeink részére a három
csillagos panziótól a luxus kivitelû va-
dászházig, különbözõ kategóriájú szál-
láshelyeket tudunk biztosítani.

A fentiekbõl látható, hogy cégünk
változatos tevékenységekkel próbál
megfelelni a kor kihívásainak és igénye-
inek, és folyamatos fejlesztéssel igyek-
szik jó példával elõl járni a szakmában és
a vidékfejlesztésben egyaránt. 

További információ, képek, videó elér-
hetõ a honlapunkon: www.naperd.hu 

Dobos Arnold
erdõmérnök

Domina Norbert
Erdei Iskola igazgatója

1. Magánerdõ-gazdálkodás fejlesztési
koncepció elkészítése.

2. Erdõtörvény-egyeztetésben való
folyamatos részvétel.

3. Az UMVP Monitoring Bizottságába
szavazati joggal bekerült a MEGOSZ.

4. Levél a miniszternek a 2007. évi
legfontosabb eseményeirõl és a további
teendõkrõl.

5. Körlevél a rendõrkapitányoknak
falopás ügyében. 

6. Levél a miniszternek az agráregyez-
tetési zöldkönyv véleményezésével. 

7. A MEGOSZ elnökségi feladatainak
újrafogalmazása.

8. Levél az MVH elnökének az erdõ-
telepítések ügyében.

9. Magánerdõk védetté nyilvánítása
kapcsán felmerülõ problémákról kétré-
szes tanulmány megjelentetése az Erdé-
szeti Lapokban.

10. Megjelenik az erdészeti potenciál
helyreállításával kapcsolatos rendelet
(2008. március 27.).

11. Elnökségi ülés a közgyûlés meg-
rendezésének és az Alapszabály módo-
sításának elõkészítése ügyében (2008.
április 28.).

12. Helyreigazító levél a WWF Ma-
gyarországtól (2008. április 15.).

13. Közgyûlés 2008. május 26.
14. Elnöki tárgyalás a Mezõgazdasági

bizottság tagjaival, illetve az FVM állam-
titkárával és az MVH vezetõivel (2008.
június 2.).

Tárgykörök: Integrátori hálózat, Er-
dõtörvény módosítás, de minimis rende-
letek, erdõtelepítési jogcím, Natura 2000.
magánerdészeti közmunkaprogram.

Az elmúlt év néhány fontosabb
eseménye a MEGOSZ életében

A MEGOSZ VEZETÕSÉGE NEVÉBEN MINDEN KEDVES TAGTÁR-
SUNKNAK, ERDÉSZKOLLÉGÁNKNAK ÉS VALAMENNYI MAGYAR 
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