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VÁNDORGYÛLÉS

Alig szûk egy hónap múlva, negyven-
egy év után, ismét a vértesi és részben
a gerecsei erdõket kezelõ erdészek
adnak otthont az Egyesület immáron
144. vándorgyûlésének. Ebbõl az al-
kalomból, a házigazda szerepét betöl-
tõ Vértesi Erdõ Zrt. vezérigazgatójával
és egyben az OEE Vértesi Helyi Cso-
portjának elnökével, Kocsis Mihállyal
beszélgettünk.

EL: A Vándorgyûlés jelmondata utal
rá, míg az ehhez szorosan illeszkedõ
szakmai programok pedig részletesen
bemutatják az erdõgazdaság jelenlegi
gazdálkodásának szakmai kereteit.
Kérlek, ennek alapján mutasd be átte-
kintõen a várható programokat és ezzel
magát a társaságot is.

KM: Elõször is a hagyományosnak
tekinthetõ kulturális értékeket felvonul-
tató program során az Európában párat-
lan komáromi erõdrendszer és a tatai
Eszterházy-kastély, illetve a benne be-
rendezett MEVME erdészeti emlékkiállí-
tás lesz megtekinthetõ. 

A vándorgyûlés mottójából fakadóan
második lehetõségként egy bánya-re-
kultivációs programot is szervezünk, hi-
szen az erdõterületünk szoros gazdasági
kapcsolatban állt a térségben zajló egy-
kori sokoldalú bányászati és az ehhez
párosuló nehézipari tevékenységgel. 

A harmadik programunk a Déli-Vér-
tesbe vezet. Itt fel szeretnénk hívni a fi-
gyelmet arra, hogy az általunk kezelt
45.000 hektár erdõ nagyobbik felén
folytatunk csak a szó klasszikus értel-
mében vett vágásos erdõgazdálkodást.
A fennmaradó területen az a felada-
tunk, hogy az erdõborítottságot meg-
õrizzük. A Déli-Vértesben az erdõmû-
velés nehézségeire és a termõhelyi vi-
szonyokból eredõ problémákra is sze-
retnénk rávilágítani.

EL: Ez utóbbi valóban nem egy kön-
nyû adottság számotokra.

KM: Igen, ez így van. Pontosan ezt
mutatnánk be a sziklakibúvásos, me-
legkedvelõ, cserszörmörcés, dolomit-
sziklagyepekkel mozaikolt, karszt-bo-
korerdõkben. A nehézségek ellenére
vagy éppen ezért, egyszerre több lábon
igyekszünk állni, vállalkozunk és fejlõ-
dünk. Több üzletágat is építünk, mert

az árualapunk csupán 100 000 köbmé-
ter faanyag, és annak a nagy része is sa-
rangolt választék.

A negyedik program során a megúju-
ló energia szerepére, lehetõségeire, mód-
szereire fókuszálunk, melyben úgy gon-
dolom az ország egyik vezetõ szerepét
tölti be a társaságunk. A program során
nem csak a dendromassza felhasználás
kerül elõtérbe, hanem a nap-, a szél- és
geotermikus energia technológiái is be-
mutatkozhatnak. A programon az
NYME, a Szent István Egyetem, és a gyár-
tók és forgalmazók is képviseltetik ma-
gukat. A rendezvény helyszíne a puszta-
vámi fûrészüzem területe lesz. Természe-
tesen a fûrészüzem mûködésbe is bepil-
lantást lehet nyerni, ahol kiemelten fon-
tos a hozzáadott érték szerepe. 

Az utolsó szakmai programban a
közjóléti tevékenységünk megismerésé-
re az Aggostyáni arborétumunkban nyí-
lik lehetõség. Ehhez a programhoz kap-
csolódik a HM Budapesti Erdõgazdaság,
mint szakmai partner, akikkel közösen
rendezzük ennek a programnak a to-
vábbi folytatását, bevonva a Süttõi Erdé-
szet szakembereit is.

EL: Becsülendõ kollegiális gesztusnak
tartom, hogy egy szervezetileg, gazdálko-
dásilag kényszerûen mozaikolt erdészeti
társaság is bemutatkozhat így. Ráadásul
az idén a vándorgyûléshez idõzített Év
Erdésze versenyt is õk rendezik. 

KM: Az utóbbi valóban rendhagyó
dolognak ígérkezik, hiszen a gyõztesek a

vándorgyûlés ünnepi közgyûlésén vehe-
tik át megérdemelt szakmai díjazásukat.

EL: Az állami erdészeti társaságok
felett tulajdonosi jogokkal rendelkezõ
MFB Zrt. részérõl a mostani idõszak-
ban egyre hangsúlyosabb elvárás az er-
dõk közjóléti szerepének erõsítése, az
ehhez rendelhetõ fejlesztések végrehaj-
tása. A Vértesi Erdõvel kapcsolatos ilyen
híradásokban többségében a kulturális
értékmentésrõl, az ahhoz köthetõ ava-
tókról szóló híranyagok szerepelnek.
Azt gondolom ez egy elég egyedi és üd-
vözlendõ vonás a közjólét területén. Mi
motivál benne Titeket? Melyek a távlati
célok ebben? 

KM: Elõször is hangsúlyozni szeret-
ném, hogy bár alapvetõen keresztény
kulturális kincsek mentésérõl van szó,
ez csak annak köszönhetõ, hogy ezek a
dominánsak a vértesi erdõkben. A mi
szándékainkban, az ehhez köthetõ stra-
tégiánkban az egyetemes kultúra egé-
sze szerepel. A jól ismert mondás alap-
ján „az erdõt a nagyapáinktól örököltük
és az unokáinktól kaptuk kölcsön”. Mi
ugyanezt a szemléletet terjesztjük ki a
mûködési területünkön fellelhetõ épí-
tett környezetre is. Ez pedig itt a Vértes-
ben elsõsorban a keresztény kultúrkör-
höz és annak emlékeihez köthetõ. Min-
den közszereplés során elmondom,
hogy amikor ezért az értékmentõ tevé-
kenységért az erdõgazdaságot ismerik
el, akkor valójában azok az adományo-
zók kapják az elismerést, akik ebben a
nehéz gazdasági helyzetben is hajlan-
dóak áldozni erre. A szervezõi, gesztori
szerepen és az épített értékek megóvá-
sán túl, olyan új emlékhelyek létrehozá-
sa még a feladatunk, melyek méltóak az
utókor tiszteletére és melyek felállítása
eddig még nem történt meg. Gondolok
itt például az ez év januárjában a Doni
Emlékmenettel összehangoltan felava-
tott huszár emlékmûre. Ez is jól példáz-
za, hogy egyszerre ápoljuk a régi emlé-
keket és hozunk létre újakat. Ennek a
társadalmi tevékenységünknek köszön-
hetõen is örömtelien jó kapcsolatokat
építettünk ki a kezelési területünkre
esõ önkormányzatokkal. A térségben
lakó állampolgárok is másként értéke-
lik a mûködésünket és közvetlenül az
erdész kollégákat is.

Fenntartható megélhetés – Erdõgazdálkodás
a szénbányászat után

Interjú Kocsis Mihállyal, a Vértesi Erdõ Zrt. vezérigazgatójával
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EL: Azt gondolom, minden a hely-
hez köthetõ egyedi adottság ellenére,
hogy ez egy követendõ példa és törekvés
lehet más erdészeti társaságok számára
is. Ha megengeded, most térjünk át a
közelgõ vándorgyûlésre. 1972-ben,
negyvenegy évvel ezelõtt Tatán rendez-
te meg ezt az évenként ismétlõdõ orszá-
gos egyesületi eseményt a jogelõd Vérte-
si EFAG. Milyen érzésekkel és célokkal
vágtatok bele, e hosszúnak tekinthetõ
négy évtized után, a szervezésbe?

KM: „Régi motorosnak” tartom ma-
gam a vándorgyûlések terén. Szervez-
tem is már egyet, a 135.-et Gyõrben. Ér-
dekes volt megélni azt az elmúlt évek-
ben, évtizedekben, hogy voltak olyan
erdõgazdaságok, akik nem vállalták a
rendezést. Ennek természetesen ezer
oka lehet. Hangsúlyozom én ezt nem
kritizálni és nem is megítélni vagy vitat-
ni akarom. Azonban azt gondolom,
hogy az a méltányos, hogy az itteni kol-

lektíva is megmutathassa, hogy mit tud.
Alapvetõn mindenki igényli, hogy mi-
nõsítsék a munkáját, ha jól végzi, ha
rosszul. Érthetõ, ha a kollégáim szeret-
nék bemutatni a szakközönségnek,
hogy miként dolgozunk mi itt a Vértes-
ben. Vonjuk magunkra egy kicsit a
szakmai figyelmet. Ez volt az egyik fõ
cél. Ehhez járul az a személyes kötõdés
még, hogy amikor 1974-ben elkezdtem
a szakmát tanulni, mint erdész középis-
kolás, a tankönyveim például a puszta-
vámi alsó rakodóról is szóltak. De még
az egyetemi jegyzeteim is. Ezen kívül
gyakorlatra is sokat jártam a vértesi er-
dõkbe. Érdekes volt az akkori szakma
politika, az akkori szakmai szemlélet és
ehhez képest, érdekes az is, hogy ma
már mennyire megváltozott, átalakult
mindez. Az egész vándorgyûlés során
ezt a változást szeretnénk kihangsú-
lyozni, hiszen a térség erdõgazdálkodá-
sa több mint száz év során a bányászat-

hoz volt kötve. Az erdõgazdaság felada-
ta a két nagy bányavállalat – a tatabá-
nyai és az oroszlányi – faanyaggal törté-
nõ ellátása volt. Ez, a nevezzük így,
gazdasági kényszer nem szorította rá az
itteni erdészeket az innovációs tevé-
kenységekre. Gyakorlatilag egy lábon
állást jelentett. A bányák bezárásával
együtt új irányokat kellett keresnünk.
Úgy tudtunk talpon maradni, hogy az
erdõkezelési tevékenységünk mellett a
vállalkozásit is erõsítettük, új üzletágak
építésével. Egyedüliként nem hagytunk
fel a faszén-termeléssel, foglalkozunk a
fafeldolgozással, megújuló energiával.
Változtatni kellett, mert meg akartuk
tartani a munkaerõt. A vándorgyûlés
jelmondata éppen erre a szemléletvál-
tásra utal.

EL: Mindennek a sikeres bemutatá-
sához nem kívánhatok mást, mint jó
idõt és jó szerencsét!

Nagy László

A két helyi csoport közös családi kirán-
dulást szervezett 2013 április 27-én,
szombati napon. Terveink szerint min-
den év tavaszán térségünk más-más ter-
mészeti szépségével ismerkedünk meg
szakavatott vezetõ segítségével. Az el-
múlt évben a Keleti-Bakony legnagyobb
kiterjedésû rögén, a Tési-fennsík köze-
pén található a Burok-völgy mély szur-
dokát jártuk be, akkor a túra vezetõje
Szabóky Csaba az ERTI nyugalmazott tu-
dományos munkatársa volt, aki a helyi
növényvilág érdekességeit mutatta be.

Idén ismét egy vadregényes, szikla-
hasadékos helyet választottunk: a Ba-
konyoszlop és Dudar határát adó Ör-
dög-árkot jártuk végig.

Az ez évi idõjárás a kirándulás idõ-
pontját késõbbre tolta, így közelebb ke-
rült a Föld napjához. A kirándulás szakve-
zetõjeként talán épp ezért is Futó János
zirci geológust, geotúravezetõt kértük
fel. Így nem csak a tavaszi erdõ megúju-
lásában gyönyörködhettünk, hanem
szakavatott vezetõ segítségével ismer-
kedhettünk meg a Bakony geológiai
történetével, nevezetességeivel, vagy
éppen az eddigi ismeretünket frissíthet-
tük fel.

Itt fõleg nem csak az erdész kollégá-
kra gondolunk, hanem a gyerekekre is,
akik szép számmal kisérték el a szülei-
ket.  A mai általános iskolások ugyanis

már a felsõ tagozatban ismerkednek
meg a hegységek keletkezésével, a fel-
színi formák kialakulásával, az alapvetõ
kõzetekkel, de a fõbb talajtípusokkal is.
Most lehetõség nyílott ezeket nemcsak
közelrõl megvizsgálni, hanem kézbe
venni, sõt a geológus kalapács segítsé-
gével belenézni a mészkõ, dolomit, bau-
xit és egyéb ásványok belsejébe is. A
legkisebbek pedig csillogó kvarckristály-
kincsekkel a zsebükben térhettek haza. 

A terep a rutinos erdõjárókat is pró-
bára tette, néhol többen a kerülõ egéru-
tat választottuk. A völgyet határoló szik-
lafalban csaknem 50 kisebb-nagyobb
fülke, barlang, hasadék bújik meg, kö-

zöttük a Bakony legnagyobb barlangja,
az Ördöglik, aminek mélyébe csak a
legmerészebbek mentek be.

Minden fáradalmat feledtetett, hogy
az út végén az erdei tisztáson jófajta
vadpörkölt fogadott bennünket a HM
VERGA Zrt. jóvoltából, így finom ebéd-
del és kellemes beszélgetéssel zárult.

Futó Jánosnak a túravezetésért, a VER-
GA-nak a vendéglátásért ezúton is köszö-
netet mondunk. Már tervezzük az újabb
családi tavaszi kirándulást a jövõ évre!

Szedlák Tibor
HM VERGA hcs titkár

Nagy Frigyes 
Veszprémi Vm hcs titkár

Vadregényes sziklahasadék az Ördög-árok mélyén
Az OEE HM VERGA HCs és a Veszprémi VM HCs közös családi kirándulása a Bakonyban


