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EGYESÜLETI ÉLET

Kérésünkre vendéglátóink elsõként a
béri Nagy-hegyet kialakító mintegy 18-
19 millió évvel ezelõtt lezajlott vulkáni
mûködés „eredményéhez” kalauzoltak.
Az Európában egyedülálló hajlott osz-
lopos andezit lávaömlés minket is cso-
dálkozásra késztetett. Álmélkodásunkat
követõen megkezdtük a valódi szakmá-
zást is, de elõtte Keresztes György HCS
elnök, vezérigazgató-helyettes meleg
köszöntõ szavait és a cég rövid bemuta-
tását hallgattuk meg.

Sem a cég jelene, sem múltja nem
hasonlítható egy „átlagos” részvénytár-
saságéhoz. Kialakulását igazából „ma-
gasabb rendû honvédelmi okoknak”
avagy néhány régebbi országvezetõnk
(ismeretlen vagy ismerõs?) céljainak kö-
szönhette. Röviden összefoglalva: 1964-
ben a Bujáki és Lovasberényi erdészet
kezelését a HM átveszi, és 1965-tõl HM
Erdõgazdálkodási Igazgatóságként irá-
nyítja. 1967-tõl az Igazgatóság Fõosz-
tály névre „átkeresztelkedik”. 1967-tõl
önkéntes kijelöltként csatlakoznak a
Süttõi, Kaszói és Uzsai Erdészetek.
1973-tõl megalapítódik az MN Buda-
pest Erdõ- Mezõ- és Vadgazdaság Vál-
lalata. 1984-ben Kaszó „saját kérésére”
önállósodik. 1992-ben megalakul a Tá-
borfalvai Erdészet. Az általános trendet
követve 1993-ban a cég HM Budapesti
Erdõgazdaság Rt.-vé elõlép. 1995-tõl
Központi Erdészet is alakul, területe
elég tág közigazgatási határok közt lel-
hetõ fel. 2010-tõl a többi erdõgazdaság-
hoz hasonlóan a tulajdonosi jogokat az
MFB Zrt. gyakorolja. 2013-ban a névbõl
kikerül a HM, (a HCS nevében még
egyenlõre maradt) ezzel nevével is be-
lesimul a többi Zrt. közé.

A „kézi vezérlésû” sorsnak köszön-
hetõen alakult ki a mostani helyzet, me-
lyet a területi szétszórtságon kívül az is
jellemez, hogy az általánoshoz képest
még egy szakhatóság (ti. a HM is) õrkö-
dik az okszerû erdõfenntartás és egyéb
szempontok felett. A cég 2005-tõl kez-
dõdõen – az idõ szavának engedve –
kezdi bevezetni a szálaló erdõgazdál-
kodást, melyet az ún. II. FAO-projekt

támogat. Tanulmányutunk is e kezde-
ményezés köré szervezõdött.

A vezérigazgató-helyettes után Szi-
Benedek József erdészeti igazgató tájé-
koztatott a jó csengésû Mulató-hegyi
gyalogtúránkkal érintett helyszínekrõl.

– Bér 9B, 11F: fenyõállomány átala-
kítása cseressé természetes úton.

–  Bér 9A, 9E: tíz éve hagyományos
módon egyenletesen megbontott tölgy-
elegyes-cseres. Négy éve, illetve ta-
valyelõtt elvégzett szálaló vágásos lék
megtekintése. Némi vita alakult ki a lé-
kátmérõ és a hektáronkénti lékszám te-
kintetében. Néhányan a kisebb lékát-
mérõt és a nagyobb darabszámot vélik
jobbnak.

– Bér 6E: jelentõs FF-el és EF-el ele-
gyes tölgyes-cseres szálaló vágással törté-
nõ átvezetése természetes erdõtársulássá.

– Bér 6H, 7G: tölgyes-cseresek, me-
lyek véghasználata – már az eredeti
szándék szerint is – szálalásos üzem-

módban történik. Vendégekként nem
osztottuk a házigazdáknak azt a véle-
ményét, hogy az erdõtársulásra jellem-
zõ elegyfafajokat akár mesterségesen is
be kell „vinni” az állományba. Vélemé-
nyünk szerint ez a szálalás automatikus
következménye lesz.

– Bér 8G, 8F: az állományokat 2001-
ben egyenletes erõteljes (40%-os) meg-
bontás után 2009-tõl kezelik a szálaló
vágásnak megfelelõen. A cserjésedés
hiánya és a kedvezõ adottság miatt az
átállás zavartalannak tûnik, bár néhá-
nyan megjegyezték, hogy a cserjésedés
hiánya a savanyú-tölgyeseknek megfe-
lelõ termõhelyre vezethetõ vissza, így
jelenlegi 85%-os Cs és 15%-os KTT
elegyarány helyett a fordított lenne a kí-
vánatos. Ezt támasztja alá, hogy az úju-
lati szinten is nagyobb a KTT aránya.

Ezután az eddigi megterhelõ szelle-
mi és fizikai tevékenység ellensúlyozá-
sára a „termelõerõnk” újratermelése vé-
gett némi üdítõ ital és étel magunkhoz
vétele következett, majd friss erõvel a
Sas-bércre jutottunk. Ott a Buják 29A és
30A szálalásos jövõ elé nézõ erdõrész-
leteket tekintettük meg. A vad hatása ta-
lán ott látszódott a legjobban. Nem volt
nézeteltérés afelõl, hogy a vad csak ré-
sze, mégpedig nem is a legfontosabb
része az erdõnek és jól gazdálkodni
csak akkor lehet, ha egy a „gazda”.

Felvetõdött a fafajok fényigényessé-
gének problémája is. A merev kategori-
zálás helyett a valóságot jobban árnyal-
ja a fényigény korral történõ változásá-
nak figyelembe vétele. Érdekes volt a
szálalás-szálaló vágás (erdõfil erdõgaz-
dálkodás), illetve a hagyományos vágá-
sos erdõgazdálkodás összevetése a te-
kintetben, hogy a természettel szemben
milyen türelmetlen, magával szemben
viszont milyen türelmes az ember (be-
leértve az erdészt is).

Ezzel a szigorúan vett szakmai prog-
ram véget ért. A bátrabbak megcsodál-
hatták a körpanorámát a Sas-bérci kilátó-
ból. A nap megkoronázásaként a Szilasi
vadászházban hódoltunk gyomrunk ol-
tárán Bachusnak, Ceresnek és egyéb po-
gány isteneknek, valamint nem pogány
védõszenteknek. A csodálatos napot
ezúton is köszönjük Keresztes György-
nek, Szi-Benedek Józsefnek és kedves
munkatársaiknak, a lehetõséget pedig
Szalay László vezérigazgatónak.
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Bujákon jártak az Egriek
Az OEE Budapesti HM Helyi Csoportjá-

nak régi és az Egri Helyi Csoport által

régóta halogatott meghívásnak tettünk

eleget, amikor tavaly szeptember 26-

án mintegy 25 fõvel tartalmas szakmai

napon vettünk részt a Budapesti Erdõ-

gazdaság Bujáki Erdészeténél.

Kilátó a Sas-bércen

Szi Benedek József erdészeti igazgató




