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2009. január 29-én a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. vendégeként, az új közpon-
ti épületének konferenciatermében
rendezte meg évnyitó ülését a Szombat-
helyi Helyi Csoport.

A rendezvényt Bíró Ferenc gazdasá-
gi vezérigazgató-helyettes köszöntõje
nyitotta meg, majd pár szóban ismertet-
te a megjelent tagtársakkal az új épület
megszületésének történetét.

Bíró Ferencet követõen Nagy Imre a
Helyi Csoport elnöke köszöntötte az
egybegyûlteket és külön gratulált Ra-
uch József nyugalmazott erdészetigaz-
gatónak, aki 2008-ban elnyerte az
MTESZ mérnöki díját. Külön köszönetét
fejezte ki mindenkinek, aki az elmúlt
évben támogatta a Helyi Csoport mun-
káját.  

Ezt követõen Zsuppán Ernõ HCS-tit-
kár köszöntötte a Tagtársakat, majd jó
szokásához híven röviden, néhány
mondatban számvetést tartott a HCS
2008-as programjairól.

Zsuppán Ernõ elmúlt évi beszámoló-
ja és az idei év tervezetének ismertetése
után következtek a szakmai elõadások.

Elsõként Szép Tibor, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesé-
nek „A klímaváltozás hatása a Régió Er-
dõgazdálkodására” címû elõadását hall-
hattuk. A nagyon érdekes elõadás a ha-
zai és széles körû külföldi tapasztala-
tok, kutatások alapján vázolta az éghaj-
latváltozás lehetséges következményeit
hazánkban. 

A következõkben Nagy Imrét a Helyi
Csoport elnökét a Vas megyei MgSzH
igazgatóját hallgathattuk két elõadás
erejéig.

Az elsõ elõadás „A természetvédelmi
korlátozások erdõgazdálkodásra gya-
korolt gazdasági, pénzügyi kihatásai”-t
mutatta be nagyon figyelemfelkeltõ
módon, gyakorlati példákon keresztül

vázolva, mekkora kár is érheti az erdõ-
gazdálkodót egy-egy természetvédelmi
korlátozás következtében, felvetve egy
igen komoly kérdést, ki téríti meg a
gazdálkodónak a bevételkiesést?

A másodikként sorra kerülõ elõadás
„Az átalakító üzemmódú és szálaló er-
dõk vadgazdálkodási gyakorlata” cí-
men szintén egy fajsúlyos témakört
vett górcsõ alá. Kiemelte, hogy az er-
dei vadkár európai, de különösen ha-
zai szinten az erdõgazdálkodás meg-
határozó környezeti tényezõje. Sajná-
latos tény, hogy az erdõ- és vadgazdál-
kodó nagyon sok esetben nem egyezik
meg, és különbözõ érdekek vezérlik
õket. Kifejtésre került az is, hogy az er-
dei nagyvadjaink sok térségben túlsza-
porodtak és a vadállomány csökkenté-
se az új üzemmódok bevezetésnek
alapfeltétele. A társadalmi igény a ha-
gyományos üzemmódok csökkentésére
már megfogalmazódott, azonban az új,
a társadalom számára is megfelelõ(bb)

üzemmódok sikeres alkalmazása elé a
magas vadlétszám komoly akadályo-
kat gördít.

Az elõadásokat követõen id. Borsos
Zoltán nyugalmazott erdõmérnök tag-
társunk szólalt fel, aki üdvözölte a HCS
aktivitását, valamint örömét fejezte ki,
hogy a megye erdõgazdálkodásában
egyre inkább teret nyer az ökológiai
személetû erdõgazdálkodás.

Utolsó felszólalóként Fûzi Péter tag-
társunk kért szót, hogy megossza ve-
lünk, fiatalabbakkal az Erdészeti Zrt. és
annak jogelõdjeinek munkásságát és
történetét.

Az elõadók magas színvonalú szak-
mai tudásának hála, ismét rengeteg tu-
dással gazdagabban térhetett haza az a
mintegy 70 egyesületi tag, aki részvéte-
lével megtisztelte a rendezvényt. Re-
méljük, az aktivitást a jövõben is sikerül
megõrizni, és a most és korábban be-
mutatott magas színvonalú elõadásokat
még újabbak fogják követni.

Az elhangzott elõadások prezentá-
ciói elérhetõek a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. honlapján (www.szerdeszet.hu) a
„Hírek” menüpont alatt! 

Németh János

Évnyitó HCs-gyûlés Szombathelyen

Fairplay díj-
várományos erdõ-
mérnök hallgató

Több mint 120 ezer forint lapult abban
a pénztárcában, amelyet Lázár Olivér
egyetemista talált futás közben a
soproni erdõben a napokban. A pénzt
eszébe sem jutott megtartani, visszaadta
a tulajdonosának és mindössze egy
köszönetet fogadott el a családtól.

(FATÁJ online)




