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Lezárult a nagy népszerûségnek örvendõ
„Folyamatos erdõborítással járó természe-
tes folyamatokra alapozott erdõgazdálko-
dási módszerekkel kapcsolatos tanfo-
lyam”, amely a NymE Erdõmérnöki Ka-
rán mûködõ Kaán Károly Erdészeti és
Természetvédelmi Egyesület, valamint a
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
közös szervezésébõl született. A tanfo-
lyam anyagi hátterét az Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium „Az er-
dõk közjóléti célú védelmét és bõvítését
szolgáló feladatok ellátásának csekély
összegû (de minimis) támogatásáról szó-
ló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez”
c. pályázat biztosította, amely a korábbi,
„1% a folyamatos erdõborításért” felaján-
lásokból jött létre. 

A tanfolyam elõadásait összesen 222
fõ látogatta, amelybõl 170 fõ volt az
egyetemi hallgató. Az elõadásonkénti át-
lagos részvétel 78 fõ volt. Az egyetemi

hallgatóságon kívül érdeklõdést mutat-
tak az MgSzH szakemberei, egyetemünk
oktatói és a nemzeti park igazgatóságok
dolgozói, valamint civil érdeklõdõk is. A
tanfolyam legtöbb résztvevõje az erdõ-
mérnök (53%) és a természetvédelmi
mérnök hallgatók (67%) közül került ki.
Elsõsorban a másod- (24%), a harmad-
(42%), és a negyedévesek (18%) körében
volt népszerû a tanfolyam.

A szervezõk a tanfolyam céljául tûz-
ték ki az egyetemi hallgatóság olyan új
ismeretekkel való ellátását, amelyeket a
graduális képzésük során nem kapnak
meg. Ez elsõsorban a hallgatók megis-
mertetése a folyamatos erdõborításon
alapuló erdõkezelés elveivel és gyakor-
lati módszereivel, olyan szakemberek
kinevelése, akik a gyakorlatban tudják
alkalmazni ezeket a módszereket és
elveket, valamint saját tapasztalataikat
tovább is tudják adni.

Elméleti oktatást 12 elõadás keretében
hallhattak a tanfolyam résztvevõi. Elsõsor-
ban nem egyetemi oktatók, hanem a té-
mában jártas elméleti és gyakorlati szak-
emberek adták át ismereteiket, a folyama-
tos erdõborítás minél többrétû megközelí-
tése végett. A folyamatos erdõborításon
alapuló eljárásokról, ezek gyakorlati alkal-
mazásairól, ökonómiai vonatkozásairól
Varga Béla (a Pro Silva Hungaria Egyesü-
let tiszteletbeli elnöke), Csépányi Péter (a
Pilisi Parkerdõ Zrt. termelési és természet-
védelmi fõmérnöke), Kondor István (a
Heves megyei MgSzH Erdészeti Igazgató-
ság igazgatója, a Pro Silva Hungaria Egye-
sület elnöke), Szmorad Ferenc (az Aggte-
leki Nemzeti Park erdészeti szakfelügye-
lõje) tartott elõadást. A módszer ökológiai
alapjairól a természetes és egyben egész-
séges erdei ökoszisztémák mûködésérõl

Bartha Dénes (egyetemi tanár, NymE
EMK), Ódor Péter (c. egyetemi docens,
ELTE TTK), Király Gergely (egyetemi do-
cens, NymE EMK), Kalocsa Béla és Kempl
Zsolt (Bajai Ifjúsági és Természetvédelmi
Egyesület), Bölöni János (tudományos fõ-
munkatárs, MTA ÖBKI), Csóka György
(osztályvezetõ, ERTI Erdõvédelmi Osz-
tály), Tóth Viktória (egyetemi tanársegéd,
NymE EMK) és Balogh Lajos (botanikus
muzeológus, Savaria Múzeum Természet-
tudományi Osztály) adott elõ.

A tanfolyamot végül kétnapos tanul-
mányút zárta, melynek keretében a
résztvevõk a gyakorlatban is megismer-
kedhettek a folyamatos erdõborításon
alapuló módszerekkel Csépányi Péter
(a Pilisi Parkerdõ Zrt. termelési és ter-
mészetvédelmi fõmérnöke) és Barton
Zsolt (az Ipoly Erdõ Zrt. Királyréti Erdé-
szetének mûszaki vezetõje) színvonalas
szakmai vezetése mellett.

A tanfolyam elõadásainak anyaga az
alábbi helyen érhetõ el a NyME EMK Nö-
vénytani és Természetvédelmi Intézetének
honlapjáról az oktatás menüpont alatt:
http://emk.nyme.hu/index.php?id=835

Köszönet illeti valamennyi elõadón-
kat, a pályázat elnyerésében nyújtott se-
gítõket és nem utolsó sorban azon ál-
lampolgárokat, akik adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával lehetõvé tették tanfolya-
munkat.

Dr. Bartha Dénes
Tóth Viktória
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Kecskeméti HCs: Szabó István et.,
Szabó Norbert em., Kósa Attila et.,
Ifj. Góhér Zoltán em., Wintek Kata-
lin et., Medvecz Dániel et., Debre-
ceni HCs: Filó Bernát tanuló, Zala-
egerszegi HCs: Teperics Csilla
e.felsõfok, Szolnoki HCs: Zádor
Zoltán et., Pápai HCs: Csurgó Gá-
bor et., Kovács András et., Kovács
Lajos et., Kristóf Csaba et., Molnár
Gábor et., Nagy Attila et., Nikolausz
Mihályné e.középfok, Stankovics Jó-
zsef et., Szélesi Sándorné e.középfok,
Tóthné Kovács Erika e.felsõfok, Var-
ga Lajos et., Viharos Zsolt e.felsõfok,
Uzsoky András egyéb felsõfok, Pa-
tocskai Zoltán erdõmérnök; Sopro-
ni HCs: Kuslits István et., Bõr Attila
et., Horváth Zsolt et., Bánáti László
em., dr. Molnár Katalin egyéb felsõ-
fok; Szombathelyi Helyi Csoport:
Szegletes Ottó egyéb középfok; Bp.
ERTI Helyi Csoport: Lutter Ervin;
Pápai Helyi Csoport: Egyéni tag:
Szabó Márton József erdõmérnök.
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