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„Szolgálunk és – természetet – védünk!”
A rendezvénynek helyet adó Kubinyi
Ferenc Múzeum (Forgách-kastély) dísztermében a téma minden érintettje képviselte magát. A terület állami erdeit kezelõ Ipoly Erdõ Zrt. és a Rendõrkapitányság szakemberein kívül jelen volt
számos magánerdõ-tulajdonos, a Bükki
és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, az erdészeti, vadászati és természetvédelmi hatóság munkatársai, továbbá a
környékbeli falvak polgármesterei és az
igazságszolgáltatás szakemberei is.
Dr. Ludvai Dezsõ, a Szécsényi Rendõrkapitányság vezetõje köszöntötte,
majd dr. Nagy Károly rendõrségi fõtanácsos nyitotta meg a rendezvényt.
Az elõadások sorozatát Haraszti
Gyula, az Ipoly Erdõ Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese kezdte, bemutatva
a problémát az állami erdõkre vonatkozóan. Kiemelte, hogy a falopásokkal
nem csak az erdõgazdálkodót éri kár –
a természetkárosítással és a feketegazdaság térnyerésével minden esetben sérül a közérdek is.

A probléma okainak kezelése volna
a legfontosabb. Hangsúlyozta a megélhetési viszonyok, a közmorál javításának szükségességét. Elkerülhetetlen a
nagyobb visszatartó erõt jelentõ, határozottabb joggyakorlat, és fontos feladat az orgazdák kiiktatása. Emellett kívánatos volna a lakosságot érdekeltté
tenni a szabályosan kitermelt és számlával forgalmazott faanyag vásárlásában.
A falopások mérséklésében kiemelt
jelentõségû az Ipoly Erdõ Zrt. együttmûködése a rendõrséggel, a polgárõrséggel, az önkormányzatokkal, a termé-

A lopások hátterében leginkább a
hátrányos helyzetû térséget sújtó megélhetésbeli nehézségek állnak. Az ország legerdõsültebb megyéjében, Nógrádban az erdõszerkezet mozaikos, a
szegélyterületek a településekrõl viszonylag könnyen megközelíthetõk.
A vagyonvédelmi problémák elsõsorban a megye keleti felét jellemzik.
Az Ipoly Erdõ Zrt. által kezelt erdõkbõl
évente mintegy ezer köbméter faanyag
tûnik el. A kevésbé szervezetten kezelt
magánerdõkben a falopás mértéke ennek a többszöröse is lehet.
A saját faszükségletüket lopással kielégítõ elkövetõk mellett szaporodnak az illegális fakereskedelemre szervezõdõ,
még kártékonyabb bûnözõi csoportok.

szetvédelmi õrszolgálattal és a civil
szervezetekkel. Fokozott ellenõrzéssel,
útzárakkal, közös terepi akciókkal,
elektronikus eszközökkel növelik a
bûncselekményektõl visszatartó erõt.
Számottevõ feladatot vállalnak az erdészek a szociális programokban. A nehéz anyagi helyzetben lévõ családokat a
kormány által is támogatott kedvezményes tûzifával, a közmunkaprogramban
való széleskörû részvétellel és karitatív
szervezetek közremûködésével segítik.
Az erdõgazdaság erdei iskolai programjai jól szolgálják a környezeti nevelés
ügyét.
Dr. Ludvai Dezsõ kapitányságvezetõ
elmondta, hogy az idei év elsõ hónapjában 26 fõt állítottak elõ falopás ügyében,
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A fenti címmel rendezett konferenciát február 28-án a Szécsényi Rendõrkapitányság és az Ipoly Erdõ Zrt.
Kelet-Cserháti Erdészete Szécsényben. A felkért elõadók a Nógrád megyében észlelhetõ számottevõ illegális fakitermelés, valamint egyéb
természetkárosító cselekmények
problémáját járták körül.
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ami szép eredmény – ugyanakkor további munkára van szükség, még hatékonyabban kell fellépni az elkövetõk ellen.
Medve Judit rendõr alezredes a környezet- és természetvédelem területén
alkalmazható bûnmegelõzési módszereket szemléltette.
Verbói Gábor, Nógrádmegyer község
polgármestere elõadásában rámutatott,
hogy a rendszerváltás után sok munkahely megszûnt, és ennek egyik következménye a falopások elszaporodása.
Az önkormányzati tûzifa juttatásában az
Ipoly Erdõ Zrt. kulcsszerepet játszott. Az
utóbbi évben a támogatott mennyiség jelentõsen csökkent, ami a lopások ismételt növekedését vonta maga után.
Csillikné dr. Velencei Katalin, a Balassagyarmati Járásbíróság elnöke a természetkárosító jogsértések ítélkezési
gyakorlatát mutatta be. Reagálva az igazságszolgáltatást ért kritikákra hozzátette:
a bíróság nem hanyagolja el a falopások
ügyét, de az eljárás során figyelembe
kell venniük az elkövetés személyi és
tárgyi körülményeit, alkalmazva az arányosság és a fokozatosság elvét.
A bírónõ kitért arra is, hogy a 2013.
július 1-jén életbe lépõ új büntetõ törvénykönyv alapján akár 2 évig terjedõ
szabadságvesztéssel lesz büntethetõ az,
aki illegálisan termel ki élõ fát.
Szabó László hollókõi kerületvezetõ
erdész, a Nógrád Megyei Vadászkamara
elnöke a mûködési területén elharapódzó „motoros turizmus” káros hatásairól tartott elõadást.
Zoltán János természetkezelési
koordinátor az erdõt károsító tevékenységek elleni fellépés lehetséges eszközeit ismertette. Kiemelte, hogy szükséges az intézkedésben illetékes személyek rendészeti képzése, hogy tettenérés esetén megfelelõ eszközökkel léphessenek fel a jogsértõk ellen.
Lehoczki Szabolcs, Piliny község polgármestere a lopások, természetkárosítások elleni védekezés egyik alternatívájaként a vagyonvédelmet, mint szolgáltatást jelölte meg, a Lehoczki Biztonsági
Szolgálat Kft. példáján bemutatva.
Az esemény során számos konkrét,
gyakorlati példát ismerhettünk meg,
melyek segíthetnek a probléma megelõzésében, illetve kezelésében. Az elõadásokat követõ hozzászólásokban
hasznos tapasztalatok és a helyzet javítását célzó kritikák is elhangzottak.
Zagyvai Bence
Ipoly Erdõ Zrt.

