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A kiválasztott erdõtervezési körzetek
erdei közjóléti szempontból nagy jelen-
tõségûek, esetükben szükség van az er-
dei közjóléti funkció fejlesztésére és
összehangolására.

A közjóléti tervezéssel érintett erdõ-
tervezési körzetekben az illetékes me-
gyei kormányhivatalok erdészeti igaz-
gatóságai 2011-2012-ben körzeti erdõ-
tervezést végeztek, ami lehetõséget
biztosított a kétféle munka összehan-
golására. A tervezési folyamat során
így mód nyílott a szükséges informáci-
ók átadására, a tervezést végzõ szak-
emberek közötti szükséges egyezteté-
sekre.

A közjóléti fejlesztési tervek készíté-
se során az erdészeti igazgatás szakem-
berei helyszíni bejárásokat végeztek,
valamint felvették a kapcsolatot a jelen-
tõsebb erdõgazdálkodókkal, önkor-

mányzatokkal, önkormányzati társulá-
sokkal, a természetvédelmi kezelõkkel,
valamint az erdõhöz kötõdõ civil szer-
vezetekkel. Az érintettek kölcsönösen
tájékoztatták egymást lehetõségeikrõl
és elképzeléseikrõl. 

A közjóléti tervezéssel érintett erdõ-
tervezési körzetek és az azokon belüli
települések száma:

– Alpokaljai erdõtervezési körzet
(17 település),

– Budapesti erdõtervezési körzet
(Budapest közigazgatási területe),

– Gemenci erdõtervezési körzet (13
település),

– Kab-hegyi erdõtervezési körzet
(11 település),

– Pilisi-Visegrádi erdõtervezési kör-
zet (18 település).

Az erdõ az emberi – társadalmi – jó-
léthez méltó feltételek megteremtéséhez

és fenntartásához egyre nagyobb mér-
tékben járul hozzá. Az erdõk közjóléti
szerepe nem csupán az erdõ látogatásá-
hoz és a szabadidõ eltöltéséhez szüksé-
ges feltételek megteremtését jelenti. 

A körzeti közjóléti fejlesztési terv
adatokat tartalmaz a körzet közjóléti ál-
lapotáról és az érintettekkel egyeztetett
közjóléti fejlesztések erdészeti igazga-
tás által javasolt irányairól. Közjóléti
szempontból vizsgálja és értékeli a kör-
zet erdõállományát, annak kezelését és
az erdõgazdálkodók által jelenleg vég-
zett közjóléti tevékenységet. Javaslatot
tesz a meglévõ erdészeti közjóléti léte-
sítmények fejlesztésére, újak létrehozá-
sára vagy felszámolására, továbbá köz-
jóléti fejlesztési programot határoz meg
a körzet erdõterületeire.

Az erdõk közjóléti funkciójának jobb
ellátása szempontjából szerepe van az
erdõterület közjóléti feltártságának is,
ezért a terv része a körzet erdeit érintõ
turistaút-hálózat, a kerékpáros és lovas
túra nyomvonalak bemutatása, értékelé-
se, valamint azok fejlesztési lehetõségei. 

A közjóléti fejlesztési tervek a körze-
ti erdõtervhez kapcsolódóan lakossági
egyeztetõ tárgyalásokon kerültek is-
mertetésre, melyen kedvezõ volt a ter-
vek fogadtatása.
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Elkészültek az elsõ körzeti közjóléti
fejlesztési tervek

Az erdõk közjóléti hatásai, a sokrétû egészségügyi-szociális, turisztikai, vala-
mint oktatási és kutatási funkciói az utóbbi évtizedekben mindenki számára fel-
értékelõdtek. E szerepek erdõgazdálkodás során történõ érvényesülésének biz-
tosítására az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény körzeti közjóléti fejlesztési tervek készítését írja elõ. 

A jogszabállyal összhangban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Er-
dészeti Igazgatósága (továbbiakban NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) elsõ ízben
készített körzeti közjóléti fejlesztési terveket öt erdõtervezési körzetre. A tervek
megalapozási, tapasztalatszerzési, döntés-elõkészítési céllal születtek, igény
esetén és erõforrástól függõen további körzeti közjóléti fejlesztési tervek készí-
tése várható.
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Készítette: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 2012-ben
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Különleges és ritka kincset tart a kezében a kedves olvasó,
mely az egykori Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társulat által 1881-ben megjelentetett mû felújított, ám az ere-
deti megjelenést hûen tükrözõ, gondos tipográfiával elké-
szült kiadása.

Az elsõ kiadás megjelenésének
néhány szép momentumáról árul-
kodik egy hír: „Uj díszmunka.
Rég nem jelent meg a magyar
könyvpiaczon oly mûvészies il-
lusztrácziókkal ellátott, s diszes
kiállítású munka, mint „A le-
ányvári boszorkány”, irta gróf
Zichy Géza, rajzolta Zichy
Mihály; kiadta az Athenae-
um-társulat. A tizenkét
énekre terjedõ költõi be-
szély, melybõl a szerzõ a
Kisfaludy- és Petõfi-társa-
ságok ülésein terjedel-
mesb mutatványokat ol-
vasott föl, melyeken ki-
vül az fokozta még a
mû iránti érdeklõdést,
hogy Zichy Mihály, a
geniális rajzoló, vállalta el an-
nak illusztrálását. S most a költõi beszély,
nagy negyedrét alakjában, az õ gyönyörû tollraj-
zaival, melyek elsõrendû mûintézetekben zinkog-
rafáltattak, fekszik elõttünk.” … „A rajz oly biztos, a
felfogás oly geniális, a csoportozatok oly kifejezõk, az alakok
oly beszédesek – mint csak Zichy Mihálytól várható. A fiatal
költõ büszke lehet rá, hogy oly interpretátorra talált. – A disz-
mû ára 12 frt. Kétségkívül, fõrendeink-szalon asztalainak egyi-
kérõl sem fog hiányzani.” (Vasárnapi Újság, 20. szám. 1881.
XXVIII. évfolyam.)

Ismert, hogy Zichy Mihállyal az 1880-as években több íz-
ben volt az Athenaeumnak kapcsolata. Madách, Az ember
tragédiájához készített gyönyörû képeket a mûvész, majd A
leányvári boszorkányhoz. E képek rézlemezeit még, elsõsor-
ban Bécsben, külföldi iparmûvészek készítették, de a kész le-
mezekrõl a nyomást már az Athenaeum végezte. Az elsõ ki-

adás különféle színû vászonkötésekkel jelent meg (arany és
fekete indás díszítéssel, díszkiadásban, kék borítón, fekete
díszítéssel vörös, bézs és okker színû borítón). Az utolsó pél-
dányokat rendkívüli árleszállítással (20 Korona helyett 5 Ko-
ronáért) 1907 év végén hirdette meg a kiadó. (Forrás: Corvi-
na, XXX. évfolyam, 28. szám. 1907.10.10., Budapest)

Hosszú idõ telt el, míg az eredeti mûvet egy soproni egyete-
mi hallgató, név szerint Kazinczi János a. Kazi egy
padláson meg nem lelte. Selmec, Leányvár szavak

egyként dobogtatják meg azok szívét, akik hallga-
tóként az egykori selmecbányai Akadémiá-

ról a trianoni döntés következ-
tében elköltözött
egyetemi karokon,
Sopronban, Miskol-
con és Dunaújváros-
ban tanulnak. Baráti
társaságokat alapítanak,
selmeci hagyományok
szerinti diákként élnek,
alias néven szólítják egy-
mást, és nagy gondot for-
dítanak a selmeci kulturá-
lis értékek ápolására. Így
történt, hogy Kazi jó barátja-
ként Vigh Elõd a. Pajti 2001-
ben a Fröccsöntõ Sasok Bará-
ti Társasággal újra közreadta
A leányvári boszorkány egy-
szerû formában újraszedett vál-
tozatát. 2012-ben a Fröccsöntõ
Sasok a mûvet eredeti megjele-
néséhez hasonló formában sze-

rették volna újra közreadni. Szabó Lóránd a. Sajt és Gyõri István
a. Dörmi Kis Mackó a megjelentetéshez gyûjtésbe kezdtek, jár-
ták sorra az egyetemi épületeket, melynek egyikében a kiadó
személyében együttmûködõre és támogatóra találtak.

Utalva Vigh Elõd a. Pajti egykori ajánlására, mi sem kívánha-
tunk többet: Nagy szeretettel ajánljuk e mûvet mindenkinek,
akinek Selmec jelentéssel bír, akire ez nem érvényes, annak
csak azt javasoljuk, olvassa el!

A Kiadó és a Fröccsöntõ Sasok Baráti Társaság

A tárgyalásokat követõen az érintet-
tektõl módosítási kérelem, észrevétel
nem érkezett, így a közjóléti fejlesztési
tervek a tárgyaláson elhangzottak alap-
ján kerültek dokumentálásra.

Belsõ egyeztetéseket követõen a vég-
legesített közjóléti fejlesztési tervek a NÉ-
BIH honlapján – www.nebih.gov.hu – az
Erdészeti Igazgatóság szakterületek Er-
dõtervezés/Körzeti közjóléti fejlesztési ter-
vek menüpont alatt érhetõk el.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság ezú-
ton is köszönetet mond mindazon szer-

vezeteknek és személyeknek, akik a
körzeti közjóléti fejlesztési tervek
összeállításához információt biztosítot-
tak, a terepi bejárások és egyeztetések
alkalmával a tervezõk munkájához se-
gítséget nyújtottak.

A körzeti közjóléti fejlesztési tervben
foglaltak az erdei közjóléti tevékeny-
séghez kapcsolódó ismeretanyag
összeállításán túlmenõen javaslatul,
iránymutatásul szolgálnak a közjóléti
célú fejlesztési döntésekhez, elképzelé-
sekhez, valamint rögzítik a jövõbeni fej-

lesztési lehetõségeket. Emellett a fonto-
sabb erdei közjóléti létesítmények be-
mutatásával szélesítik az erdei turiszti-
kai programkínálatot is.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság bízik
benne, hogy a fejlesztési tervekben a
szakemberek hasznos információkat ta-
lálnak az erdõkkel kapcsolatos közjólé-
ti elképzeléseikhez, intézkedéseikhez,
az erdõjáróknak pedig segítséget nyújt
erdei kirándulásaik tartalmasabb meg-
tervezéséhez, megvalósításához.
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