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– Hagyomány, hogy a vándorgyûlés elõtt
a vendéglátó vezetõjével interjút közlünk.
Most sem tesszük másképp. Kérlek, rövi-
den mutasd be mûködési területeteket. 

– A Bükk hegységben a diósgyõri ko-
ronauradalomhoz tartozó erdõkben már a
XVIII-XIX. században kincstári erdõgaz-
dálkodás folyt. Az 1924-ben létrehozott
Miskolci Erdõigazgatóság elnevezés több-
szörös metamorfózison ment át, míg
1993-ban 100%-os állami tulajdonú rész-
vénytársasággá alakult. Mûködési terüle-
tünk meglehetõsen változatos, amely ma-
gában foglalja a Bodrogköz, a Közép-Ti-
szai ártér, a Borsod–Zempléni síkság, az
Eperjes–Tokaji-hegyvidék, a Sajó–Her-
nád-közi dombság, az Aggtelek–Rudabá-
nyai-hegyvidék és a Bükk erdészeti táj-
részleteket. Ez összességében 107 ezer
hektár, melybõl 102 ezer hektár az erdõte-
rület. (Ez az ország erdõterületének 5%-át
teszi ki.) A természetes erdõtársulások kö-
zül a cseres-kocsánytalan tölgyesek, a
gyertyános tölgyesek és a középhegységi
bükkösök emelendõk ki. De említhetem a
Borsodi dombságon jelentõs területet el-
foglaló elegyetlen cseres állományokat is.
Területeinken létesült a Bükki és az Agg-
teleki Nemzeti Park és több tájvédelmi te-
rület is. Vagyis gazdálkodási területünk
46%-a (48,9 ezer hektár) természetvédel-
mi oltalom alatt áll, ezen túl a Natura 2000
területek nagysága 34,6 ezer hektár. Ösz-
szességében a kezelt terület 78%-a érintett
természetvédelmi korlátozásokkal..

– Mondhatni, kezetek-lábatok meg
van kötve az erdõgazdálkodás szem-
szögébõl nézve.

– Ha csak a fakitermelés lehetõségei-
re gondolunk, akkor igazad van, mert a
különbözõ megkötések alapján évi 230
ezer köbméter nettó fatömeg termelhe-
tõ ki. Ebbõl 85% sarangolt választék (tû-
zifa, papírfa, rostfa, forgácsfa), 15% ipa-
ri fa. A bükkrönk fele exportra piacon
értékesül, a tölgy ipari fa 99%-a hazai
feldolgozásra kerül. A saját ládi fûrészü-
zemünk évi 6 ezer köbmétert dolgoz fel. 

Annak ellenére, hogy sok helyen mi is
javasoltunk a szigorú természetvédelmi
elõírásoknak megfelelõ technológiákat,
mégis olykor úgy éreztük, hogy ránk
erõltetnek a gazdálkodást negatívan be-
folyásoló és az állományviszonyoknak
nem is megfelelõ elképzeléseket. 

– Ezt hogy érted?
– Hát, úgy, hogy több helyen az állo-

mányszerkezet és a korosztály is olyan,
amelyekben nem célravezetõ a termé-
szetvédelem által erõltetetten favorizált
elõírásokat követni, mert például egy
70-80 éves, egykorú, elegyetlen cseres-
ben szerintem értelmetlen a szálalás.

Ráadásul a pár hete megjelent rendelet
szerint az állami tulajdonú erdõkben kije-
lölt Natura 2000 területeken nem érvényes
a magánerdõ-tulajdonosoknak juttatható
12-60 ezer Ft/ha támogatás. Mellékesen
jegyzem meg, hogy nehéz lesz így a ma-
gánerdõvel lépést tartani mind az erdõke-
zelés, mind a faárak tekintetében. 

A természetvédelem képviselõi tü-
relmetlenek. Az erdészszakmának, az
erdõkezelésnek hozzávetõleg 250 éves
múltja van, és minél fejlettebb a társa-
dalom, annál több fát igényel. Álságos
az a gyakorlat, hogy hirdetjük például
az európai erdõk védelmét, miközben a
trópusokról hozunk be fát.

– Adottságaitok folytán 14 erdészet,
illetve erdészetszerû szervezõdés mûkö-
dik a területeteken.

– Valóban. A 14 erdészeti igazgatóság a
térbeli tagozódás miatt Mezõkövesdtõl Sá-
toraljaújhelyig mûködik. Általában az er-
dészetek egy erdészeti igazgatóból, egy
mûszaki, egy adminisztratív vezetõbõl,
egy pénztárosból állnak, és területtõl füg-
gõen hozzájuk tartozik 5-8 kerületvezetõ
erdész, a vadászházi gondnokok, így 10-
15 fõ a mûködõképes erdészet létszáma.
Ezt szeretnénk hosszú távon megtartani.

– Néhány szót beszéljünk a közjóléti
beruházásaitokról.

– Két kisvasutat üzemeltetünk, négy er-
dei iskolát és sok-sok tanösvényt, kirán-
dulóhelyet. Legutóbb a lillafüredi kisvasu-
tat fejlesztettük 230 millió Ft-ért, amelyhez
uniós pályázaton 90%-os támogatást nyer-
tünk. Az elmúlt évben a fónagysági erdei
iskolára, a „Bagolyvár” korszerûsítésére
70 millió forint támogatást nyertünk. Az
MFB, mint tulajdonos, a közjóléti beruhá-
zásokhoz és tevékenységhez igen jól áll
hozzá, az más kérdés, hogy a fenntartásra,
üzemeltetésre nincs pályázati lehetõség. 

– Mennyibe kerül ez nektek? 
– A két kisvasút fenntartása évi 40-50

millióba, ezt kell kigazdálkodnunk a 230
ezer köbméter fakitermelés árbevételé-
bõl. Az erdei iskolák több mint 30 millió-
ba kerülnek a szállás és egyéb szolgálta-
tásért számlázható bevételen felül. 

– A helyi médiában visszaköszön oly-
kor a közjóléti beruházásaitok elismerése.

– Igen. A látogatók tisztában vannak
azzal, hogy a kisvasutak, az erdei isko-
lák, tanösvények a mi erdészeink keze
munkája. Én azokra az újságírókra va-
gyok bosszús, akik olykor kiforgatják
szavaimat, és egészen más jelenik meg
az újságban, mint amit mondtam. 

– Térjünk át a vándorgyûlésre. Miért
nálatok?

– Viccesen azt mondanám, hogy
azért, mert az utóbbi idõben a Dunántú-
lon volt a rendezvény, és hajnali 3-kor
kellet kelni, hogy odaérjünk. De a viccet
félretéve, utoljára 1992-ben rendeztünk
vándorgyûlést a zempléni térségben,
elõtte 1968-ban Miskolcon, illetve a
Bükk-hegységben. A helyi változást
azok érzékelhetik igazán, akik a ’68-as
rendezvényen is itt voltak. Szerencsés
egybeesés, hogy a selmecbányai alma
mater bányász tagozatát is magába fog-
laló Miskolci Egyetem ad helyet szállás-
nak, közgyûlésnek.

Öt program közül választhatnak a je-
lentkezõk:

1. Fenyvesek a Bükk-fennsíkon.
2. Szálaló erdõ vihar után.
3. Hagyományos bükkgazdálkodás.
4. Romantikus vonatozás a Bükk

hegységben.
5. Városnézés Miskolcon.
– Köszönöm a beszélgetést és sikeres

vándorgyûlést kívánok. No meg szép idõt.
Pápai Gábor

Beszélgetés Zay Adorján vezérigazgatóval

Az idei vándorgyûlést az ÉSZAKERDÕ
Zrt. rendezi


