


2014. február 7-én a magyar akác és akác-
méz hungarikummá nyilvánítását kezde-
ményezõ dokumentumot írtak alá az
Akác Koalíció tagjai Gödöllõn, a Szent Ist-
ván Egyetem Mezõgazdasági- és Környe-
zettudományi Karán. Az idén januárban
létrejött, szakmai és érdekvédelmi szerve-
zeteket, tudományos mûhelyeket és fel-
sõoktatási intézményeket tömörítõ szak-
mai koalíció célja, hogy fellépjen azokkal
az uniós és hazai törekvésekkel szemben,
amelyek a fafaj korlátozását, esetleges ki-
irtását eredményezhetik. Glattfelder Béla
európai parlamenti képviselõ, mint a ma-
gyar akác hazai és uniós „nagykövete”,
köszöntõjében kiemelte: az együttmûkö-
dõk legfontosabb teendõje annak meg-
akadályozása, hogy az Európai Unió be-
tilthassa az akácot. A képviselõ felidézte,
hogy a fafajt támadók szerint az akác ön-
magában is veszélyes, mint nem õshonos
növény. Ezt a logikát cáfolják a ma meg-
jelent szakmai szervezetek képviselõi. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében Mócz András alelnök írta alá a

beadványt. Az erdészeti ágazatot ezen
kívül Dr. Borovics Attila az ERTI mb.
igazgatója, Luzsi József a MEGOSZ elnö-
ke, Sódar Pál az Alföldi Erdõkért Egye-
sület elnöke, Prof. dr.  Horváth Béla az
Erdõmérnöki Kar intézetvezetõ egyete-
mi tanára, Mizik András a Nemzeti Bio-

massza Egyesület elnökhelyettese és
Varga Péter az Erdészeti Szaporítóanyag
Terméktanácstól képviselte. A FAGOSZ
nevében Mõcsényi Miklós fõtitkár he-
lyezte el kézjegyét a dokumentumon.
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A harmadik oldal

H
ajdú István királyi fõerdõmérnök 1914-ben, az
Erdészeti Lapok hasábjain megjelent tanulmá-
nyában a történelmi Nógrád vármegyét – némi

szakmai sarkossággal – a „Vízmosások országának” ne-
vezte el. A megyei leírások a Cserhát tájának jó részét
szántóterületnek kivágott erdõkkel, a túltartott állatállo-
mány rágása alatt agyonkínzott legelõkkel, kizsigerelt,
termõképességüket vesztett szántókkal, a filoxéra vész
után kipusztult és felhagyott, alkalmatlan termõhelyen
fekvõ szõlõkkel jellemzett vidéknek írják le.

A helytelen és esztelen területkezelés nyomán, súlyos
ökológiai károk sújtották a megye természeti képét. A nö-
vényzet és talajtakaró nélkül maradó dombsági kopár fel-
színen a záporeróziós feldarabolódás következtében, ki-
terjedt vízmosásrendszerek jelentek meg. Ezek területe
megállíthatatlanul növekedett évrõl-évre. 

Az ún. „besankolódás” általános jelenséggé vált. A
horhosokon keresztül az életet adó talaj szinte sárlavina-
ként lezúdulva temette és iszapolta be a völgyekben, ki-
sebb medencékben fekvõ, még termékeny területeket is. A
katasztrofális következmények a lakosság, a települések,
a megye gazdasági, társadalmi viszonyaira is rányom-
ták a bélyegüket. 

Az ide vezetõ út hosszú évszázadokon keresztül, a 18.
század végétõl fokozódó erdõirtásoktól, az 1800-as évek el-
sõ évtizedeiben felfutó gabona- és bor-konjunktúrán át, az
úrbéres közbirtokosságok megalakulásáig, összetett ok-oko-
zati rendszer mentén vezetett el, Hajdú fõerdõmérnök fen-
ti, oly találó elnevezéséig. Ezek legalább felszínes ismerete
nélkül nem érthetõ meg a problémára adott megoldás sem:
az akáccal való erdõsítés. Ennek talajmegkötõ szerepe mel-
lett, legalább olyan lényeges volt a hasznosítható faanyag,
mely kiváló karó- és rúdanyagot adott a hordalékfogó gá-
tak építéséhez, a vízmosások, árkok felszámolásához.

A hazai fafaj-politika viharos tengerén már oly sokszor
fel-le hullámzott akác ismét fokozott érdeklõdés közép-
pontjába került. Szakmánk és Egyesületünk is figyelem-
mel kíséri e sajátosan magyarrá lett fafaj hungarikummá
válásának sorsát. Pro és kontra vélemények, ellenérvek
hangzanak el. Sajnos mélyülnek a lövészárkok is, a ke-
vésbé higgadt és tárgyilagos érvelések során. Mindenki vi-
szonyul valamilyen módon és irányban az akáchoz. 

Egyre azonban a fentiek mindenképpen felhívják a fi-
gyelmet. Az ökológiai és ökonómiai jellemzõk, tények kö-
zött egészséges és mindenki számára elfogadható egyen-
súlyt kell találni. Helyi szinten kell közel hajolni a problé-
mákhoz és messze kerülni kell az általánosításokat. Köz-
ben nem feledhetõ, hogy az akácgazdálkodás szakértel-
met kíván. Ebben pedig a magyar erdészeknek az elméle-
ti tudományban és a tõmelletti gyakorlatban is évszáza-
dos tudás van birtokában. Azt csak használni kell – ér-
tõn, kitartóan és bátran!

Nagy László



Elkészült az újonnan épült két árvíz-
szint-csökkentõ tározó (a Nagykunsá-
gi és a Hanyi-Tiszasülyi) gátvédõ fásí-
tása, amelynek erdõsítését a NEFAG
Zrt. végezte. A Hanyi-Tiszasülyi-táro-
zóba 160 hektár, a Nagykun-tározóban
80 hektár védõfásítást kellett telepí-
teni. A telepítés egyéb lombelegyes
célállománnyal, õshonos fafajjal való-
sult meg. A két tározóban összesen
2,2 millió csemetét ültettünk el.

Az utolsó ütemre maradt földmunkákat
és a fásítás kivitelezését az Országos
Vízügyi Igazgatóság közbeszerzési eljá-
rás keretében hirdette meg. A pályázat
benyújtásához a NEFAG Zrt. és a KE-
FAG Zrt. konzorciumot hozott létre, így
sikerült megnyerni a kiírt pályázatot.

A kiviteli munkákra 2013 januárjá-
ban kötöttek szerzõdést, eszerint a
Nagykun-tározóban 80 hektár, a Ha-
nyi-Tiszasülyiben pedig 160 hektár vé-
dõfásítás tervezését és elsõ kivitelû er-
dõsítését kellett befejezni 2014 január-
jáig. A közbeszerzési kiírás szerint a
Nagykun-tározóba 600 000, a Hanyi-Ti-
szasülyi-tározóba pedig 1 600 000 cse-
metét ültettünk.  A Nagykun-tározó vé-
dõfásításának hossza 20 km, átlagban
40 méter szélességû, míg a Hanyi-Ti-
szasülyi 27 km hosszú és átlag 60 méter
széles. 

A talajvizsgálati eredmények kimutat-
ták, hogy a tározók talaját a réti talaj és
kombinációi alkotják különbözõ termõ-
réteg-vastagsággal, egy-két helyen sófel-
halmozódással az alsó szintben. Ennek
eredményeként a védõfásítás tervezése-
kor mindkét tározó esetében  az egyéb
lombelegyes hazai nyár célállományt vá-
lasztottuk ki. A védelmi szerep betöltésé-
hez megfelelõ sávszerkezetet alakítot-
tunk ki.  A tározó víz felõli oldalán két
cserjesor (kökény, vadrózsa, galagonya,
tatárjuhar), azután sávszélességtõl függõ-

en 2-3 sor lassan növõ fafaj (mezei juhar,
kocsányos tölgy, csertölgy, vadkörte, fe-
héreper) került telepítésre, majd azt kö-
vette a fõ fafaj, a szürkenyár és elegyesen
magyar kõris, vénic szil. A gátoldali lezá-
rás egy sor fehér fûzzel történt. 

A talaj-elõkészítést augusztusban
kezdte meg a NEFAG Zrt. a következõ
technológia szerint: gyomtalanító ka-
szálás történt szárzúzóval, azt követte a
tarlóhántás jellegû tárcsázás, 55-60 cm
mélységû altalajlazítás. A nyári száraz
viszonyok miatt szükség volt úgyneve-
zett mély kultivátorozásra, amely 20-25
cm mélyen lazította fel a talajt. Azt 30-35
cm-es mélyforgatás követte. E techno-
lógiai mûveleteknek köszönhetõen a
szántás kiváló minõségû lett, apró rö-
gös állagúvá vált a talaj. A talaj-elõkészí-
tés szeptemberre lezárult, így volt ideje
a talajnak ülepedni, illetve a további
morzsálódás folyamatának lezajlani.
Október utolsó hetében az erdõsítés
elõtt tárcsázással, illetve kultivátorozás-
sal került kialakításra a végleges talajfel-
szín. Mivel eddig mezõgazdasági terü-
letként használták ezeket a részeket,
nagy segítség volt a környékbeli mezõ-
gazdászok munkavállalása, akik pro-
fesszionális mezõgazdasági technikai
eszközeikkel, kiváló minõségû munkát
végeztek az erdõsítés megkezdéséhez.

A csemete kiválasztása már tavasszal
megkezdõdött, folyamatosan ellenõriz-
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Árvízszint-csökkentõ tározók gátvédõ 
fásítása a Tisza mentén 

Donkó Károly – erdészetigazgató, Szolnoki Erdészet, NEFAG Zrt.

Szilágyi Annamária – közjóléti és pályázati referens, NEFAG Zrt.

A Nagykunsági-tározó sorkijelölése. (Fotó: Donkó Károly)

A Nagykunsági-tározó erdõsítése. (Fotó: Donkó Károly)
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ték a szakemberek a csemeték fejlõdését
a csemetekertekben. Ennek köszönhetõ-
en zökkenõmentesen zajlott le a szüksé-
ges 2 200 000 csemete beszerzése. Igaz, a
több mint 1 000 000 szürkenyár csemetét
összesen 8 csemetekertbõl sikerült meg-
vásárolni. Így november elsõ hetében
rendelkezésre állt a helyszínen az erdõsí-
téshez szükséges szaporítóanyag. 

A Nagykun-tározó területén hat, a
Hanyi-Tiszasülyiben nyolc ERTI egyso-
ros ültetõgéppel kezdõdött meg az er-
dõsítés. A két tározó területén az egész
erdõsítés során folyamatosan 80 fõ kö-
rül volt az ültetõgépes és a kisegítõ sze-
mélyzet létszáma. A csemeték csemete-
elosztási terv szerint vermekbe kerül-
tek. A Nagykun-tározóban 24, a Hanyi-
Tiszasülyiben 29 vermelõhelyet, azaz
táblát alakítottak ki a NEFAG Zrt. mun-
katársai. A 14 ültetõgép naponta átlago-
san mintegy 170 000 csemetét tudott el-
ültetni a jó szervezésnek, és a megfele-
lõ idõjárási körülményeknek köszönhe-
tõen. 2013. november 25-én készre je-
lentette a konzorcium a megrendelõ-
nek az erdõtelepítés elsõ kiviteli mun-
káit. A mûszaki átadás-átvétel kitûzött
idõpontjáig még 25 fõvel kézi utániga-
zítást, betaposást, ékásós ültetést vé-
geztek a területen, hogy 100%-os, kivá-
ló minõségû legyen az erdõsítés. 

A Nagykun-tározó mûszaki ellenõri
feladatait a FÕBER Zrt., a Hanyi-Tisza-
sülyi-tározóét az OVIBER Kft. látta el.
Az egész technológiai folyamatot ismer-
ve többször ellenõrizték a talaj-elõké-
szítési és erdõtelepítési munkákat. 

Az erdõsítés elsõ kivitelének mûsza-
ki átadás-átvétele 2013. december 11-
én volt mindkét tározó esetében. Hi-
ánypótlás nélkül elfogadták az erdõsí-
tést, gratuláltak a gyors és szakszerû
munkához. A mûszaki átadás-átvétellel
egy idõben átadtuk az erdõsítéseket az
erdõ kezelõjének, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságnak. A további
munkálatokat (pótlás, kézi és gépi ápo-
lás) garanciális kötelezettségvállalás ke-
retén belül a konzorcium fogja a jövõ-
ben elvégezni. Ehhez elkészült a pótlá-
si-ápolási terv, amit a kezelõnek átadott
a konzorcium. 

A kiváló és precíz munkának kö-
szönhetõen a Nagykun- és a Hanyi-Ti-
szasülyi árvízszint-csökkentõ tárózók
gátvédõ erdõsítése 2 200 000 csemete
elültetésével befejezõdött a 240 hektá-
ros területen. A környezetbe illõ, õsho-
nos fafajok felhasználásával kialakított
védõfásítás hamarosan betölti védelmi
szerepét, miközben értékes élõhelyfol-
tot képezni a környezetében. 

Cserjeszegély ültetése. (Fotó: Donkó Károly)

A Nagykunsági-tározó mûszaki átadás-átvétele. (Fotó: Donkó Károly)

Hanyi–Tiszasülyi-tározó kész erdõsítése. (Fotó: Donkó Károly)



A gépfejlesztés elõzményei
Napjainkban, elsõsorban a homokosabb területeken folyó erdõ-
sítésekben fokozott mértékû a pajorkár. Az eddig alkalmazott
technológiák nem bizonyulnak megfelelõnek a pajorkáros terü-
letek felújítására. Az ország több térségében a tuskózás-forgatás
nélkül végzett erdõsítések csak a mélyebb fekvésû helyeken és
humidabb idõjárás mellett fejezõdtek be 10 éven belül. Az el-
múlt 10-15 év homokon végzett erdõsítései általában tuskózás-
forgatás nélkül indultak, de 3-4-szeri pótlás után 5-7 év eltelté-
vel, forgatás után újra kellett azokat kezdeni. Újabb többszöri
pótlást követõen, 12-15 éves korban váltak befejezhetõvé.
Azokban az erdõsítésekben, ahol nem történt forgatás, nem volt
tartható a 10 éves befejezési határidõ. Az ilyen erdõrészletek egy
részének befejezése után a maradék területen hátralék alakult
ki, amit gyakran újra kellett erdõsíteni (Babics – Vízvári, 2006).

További problémát okozott a tuskózott-forgatott területe-
ken alkalmazott erdõfelújítási, ápolási és védelmi technológi-
ák hibája. A nagy költséggel elõkészített területek talajfertõt-
lenítése általában túl korán történt – amikor a pajorok (vagy
egy részük) még mélyen tartózkodtak. A hektáronkénti 10
ezer csemetét vagy fészkes makkvetést nem lehet megvéde-
ni a kereskedelmi forgalomban kapható rövid hatástartalmú
vegyszerekkel, a hosszú hatástartamú szereket – pl. Lindafor
(lindán) – pedig kivonták a forgalomból.

A cserebogárpajor ellen jelenleg jobbára kézi módszerek-
kel védekeznek, sok esetben nem nagy sikerrel. Több irány-
ból vetõdött fel az igény a gond gépi megoldására, olyan
géppel, amely megfelelõ hatékonysággal végzi a talajfertõtle-
nítést a gyomborított, tuskós területeken.

A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során áttekintettük az injektáló-
gépek elvi megoldásait, megfogalmaztuk az erdõtechnikai
követelményeket, kijelöltük a fejlesztési súlypontokat, vala-
mint meghatároztuk a tervezési alapadatokat. A fejlesztendõ
géppel szemben megfogalmazott fõbb elvárások a követke-
zõk voltak:

• legyen képes tuskós, gyomos, esetenként vágástéri
melléktermékkel borított területek kezelésére is, ezért
nem lehet folyamatosan a talajban járó munkaszerve;

• az injektálandó anyag halmazállapota folyadék;
• tartályméret: 100-150 dm3;
• injektálandó mennyiség alkalmanként: 10-20 cm3;
• sortáv: 1,5-2,5 m;
• injektálási vonal: a csemetesor mellett kb. 40 cm-re;
• injektálási lehetõség: a csemetesor egyik vagy mindkét

oldalán;
• injektálási távolság: 40-60 cm;

• injektálási mélység: 20-30 cm;
• könnyen szállítható legyen (traktorra függesztve vagy

terepjáró személygépkocsi rakfelületén);
• környezetbarát legyen a technológia, hogy talajfertõt-

lenítõ szerrel ne az egész erdõrészlet területét kelljen
kezelni, csak a csemeték gyökerének közvetlen kör-
nyezetét.

A fejlesztés eddigi folyamatában elkészült egy kísérleti
gép, egy prototípus gép és a sorozatgyártás elsõ gépe (HUNI-
PER-100).

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép 
jellemzése, mûködése

A forgókaros injektálógép (1. ábra) – amelyet a Huniper Kft.
(Herceghalom) gyárt – erdõsítések cserebogárpajorok elleni
talajfertõtlenítésre szolgál, folyékony vegyszer (injektálószer)
gyökérzónába juttatásával. Mûvelt és gyomborított, tuskózott
és tuskózatlan erdõsítési területen egyaránt alkalmazható,
mivel a forgókaros rendszer károsodás nélkül képes áthalad-
ni az akadályokon (tuskó, kõ stb.). 

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép mobil,
traktorral üzemeltethetõ munkagép. Olyan konstrukciójú
eszköz, amely szállításnál függesztett, munkavégzés közben
pedig részben a csúszótalpain, részben munkavégzõ eleme-
in – a forgókaros injektáló elem-páron – keresztül támaszko-
dik a talajra. A gép kétsoros, állítható sortávolságú, forgóka-
ros, a karok végein keresztül, a karok alsó, talajban járó 60º-
os szöghelyzetében injektáló berendezés.

A gép fõ szerkezeti részei:
• függesztett vázszerkezet;
• injektáló elemek;
• vegyszer-injektáló rendszer;
• hidraulikus rendszer.
A függesztett vázszerkezet hordozza a forgókaros injektá-

lógép további szerkezeti elemeit, és biztosítja az erõgéphez
kapcsolódást. A függesztett vázszerkezet hegesztett kivitelû és
a traktorhoz a három ponton – a két pár alsó, és az egy pár fel-
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Forgókaros injektálógép fejlesztése
Prof. dr. Horváth Béla – intézetigazgató egyetemi tanár, NymE EMK EMKI

A Nyugat-magyarországi Egyetem ERFARET Nonprofit Kft.

szervezésében 2009-ben indult kutatás-fejlesztési pro-

jektben – az együttmûködõ külsõ partnerek elvárásaival

összhangban – több eredményes gépfejlesztés is megva-

lósult. A projekt egyik részfeladata forgókaros injektáló-

gép fejlesztését célozta – közösen a Nyírerdõ Zrt.-vel és a

KEFAG Zrt.-vel –, a gép tervezésén, kísérleti fejlesztésén,

gyártásán, vizsgálatán, tesztelésén keresztül.

1. ábra. HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép
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sõ függesztõ furaton – keresztüli csatlakozást teszi lehetõvé. Al-
só részét a munkamélység-tartást segítõ csúszótalp-pár alkotja.

Az injektáló elemek (kettõ) juttatják a folyékony vegy-
szert (talajfertõtlenítõ szer) a talajba. A függesztett vázszerke-
zethez keresztirányban állíthatóan csatlakoznak. Az injektá-
lószer az injektáló elemek forgó, íves késpárjának segítségé-
vel jut a talajba. Az injektáló elemek munkamélysége saját tö-
megük hatására áll be a tartókötél hossza által meghatározott
értékre. Kötöttebb talajok esetén a biztos munkamélység-tar-
tás pótsúlyozással érhetõ el.

A vegyszer-injektáló rendszer a
folyékony injektálószer (talajfertõtlenítõ
szer) szabályozott mennyiségû kijuttatá-
sát biztosítja. A folyékony injektálószert
a függesztett vázszerkezetre szerelt
vegyszertartály tárolja. Onnan az injek-
táló elemek forgó, íves késpárjának ten-
gelyéhez kapcsolt térfogat-kiszorításos
szivattyú juttatja azt – vezérlõelemen ke-
resztül – a forgó, íves késpárokhoz kap-
csolt vezetékbe, majd a talajba.

A hidraulikus rendszer az íves kés-
pár hajtását (forgó mozgását) teszi lehetõ-
vé. A hidrosztatikus hajtást a traktor teljesítmény-leadó tengelyé-
rõl kardántengely közbeiktatásával mûködtetett fogaskerék-szi-
vattyú biztosítja. Mindkét íves késpárt külön hidromotor hajtja.

A forgókaros injektálógép mûszaki és üzemeltetési adatai:
Szélessége:  minimum: 1200 mm, maximum: 1900 mm;
Hosszúsága: 1600 mm, Magassága: 1500 mm;  Tartálytérfo-
gata: 100 dm3; Öntömege: 390 kg, Tömege feltöltve: 490
kg, Tömege feltöltve és pótsúlyozva: max. 650 kg, Pótsúly
tömege: 20 kg, Pótsúlyok száma injektáló elemenként:
max. 4 db;  Injektálási sortávolság: 900-1500 mm, Injektá-
lási távolság: 400-600 mm, Egy adagban injektálható
mennyiség: 6-20 cm3, Munkamélység (injektálási mély-
ség): 250-300 mm, Egy menetben injektálható sorok száma:
2, Kezelt állomány sortávolsága: 1,5-2,5 m, Munkasebes-
ség: 1,5-2,5 km/h, Teljesítményigény: min. 30 kW, Teljesít-
mény-leadó tengely fordulatszám-igénye: 1000 1/min.

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép
üzeme

A forgókaros injektálógépet egy gépkezelõ, az erõgép vezetõ-
je mûködteti. A gép kívánt munkamélysége – szükség esetén,
elsõsorban kötöttebb talajoknál – pótsúlyozással érhetõ el.

A forgókaros injektálógép a traktor függesztõberendezé-
sének úszóhelyzetében mûködik helyesen. Akkor tud a for-

gó, íves késpár a csúszótalpak által meghatározott mélységig
a talajba hatolni, illetve akkor képes a gép a kb. 300 mm-nél
nem magasabb akadályokon (pl. tuskók, kövek) külsõ be-
avatkozás nélkül áthaladni (2. ábra). Ezt az íves kések spe-
ciális kialakítása teszi lehetõvé. A tuskókon való áthaladást a
függesztõberendezés megemelésével a traktoros segítheti.

Üzem közben a traktor haladhat a csemetesor felett (ha a
csemeték mérete ezt megengedi) vagy a sorközben. Cseme-
tesor feletti haladáskor a két injektáló elem közrefogja a sort
(3. ábra), és két oldalról juttatja az injektálószert a csemeték

gyökérzete mellé. Sorközben haladás-
kor a két injektáló elem egyik-egyik ol-
dalról közelíti a sort (4. ábra), majd a
sor másik oldalát a szomszédos sorköz-
ben járva érinti.

A géppel elérhetõ mûszakidõ alatti
területteljesítmény: 0,5-1,0 ha/h, a mun-
kasebességtõl, a talajkötöttségtõl, a terü-
let jellemzõitõl, az injektálási szélesség-
tõl és a gépkihasználástól függõen.

Összefoglalás
Megvalósult a cserebogárpajor elleni vé-

dekezést megoldó injektálógép kialakítására irányuló erdõvé-
delmi gépfejlesztés, melynek során a kísérleti és a prototípus
gép vizsgálati eredményeit felhasználva elkészült a gép soro-
zatgyártását biztosító tervdokumentáció és a sorozatgyártás
elsõ gépe. A fejlesztés folyamatában kialakult gép mûszakilag
biztos megoldás a folyékony injektálószer kiadagolásához.

A GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû kutatás-fejlesztési pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Irodalom
Fenyvesi L. – Hajdú J. – Horváth B. – Jóri J. I. – Wachtler I. (2005): A klí-
maváltozás befolyása a mezõgazdasági és erdõgazdálkodási technológi-
ák gépesítési feladataira. „AGRO-21” Füzetek. 46:38-55.

Babics I. – Vízvári O. (2006): Egyfajta védekezési technológia a cse-
rebogárpajor károsítása ellen. Erdészeti lapok, CXLI. 11:350-353.

Horváth B. (2001): Az erdõgazdaság gépesítésének helyzete, fejlesz-
tési lehetõségei. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok
Osztályának 2000. évi tájékoztatója. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.,
Budapest. 192-198. p. 
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2. ábra. Az injektáló elem áthaladása a tuskón 3. ábra. Csemetesor felett haladó injektálás

4. ábra. Sorközben haladó injektálás
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A korábbi évszázadokban sokfelé ko-
moly jelentõségû agroerdészet Francia-
országban a közös agrárpolitika (KAP)
kötelezõ ugaroltatási rendszerével egy
idõben, a nyolcvanas évek második fe-
lében, a kilencvenes évek elején került
újra elõtérbe a gyakorlatban. Akkor,
amikor egyes régiókban kifejezetten
nagy mezõgazdasági területeken szûnt
meg a szántóföldi növénytermesztés. 

Ez a változás két következménnyel
járt: a gazdálkodók erdõsítésbe kezdtek
és áttértek az erdõgazdálkodásra, vagy
pedig a mûvelés fölhagyásával megkez-
dõdtek az erdõtársulások kialakulásá-
hoz vezetõ természetes szukcessziós
folyamatok. Ezek a jelenségek például
Auvergne régióban azt eredményezék,
hogy a korábban 11%-os erdõsültség
mára 30% lett – de pontosan ezek a fo-
lyamatok vezettek oda is, hogy elindul-
tak az agroerdészet európai megerõsö-
déshez vezetõ kutatások. Amikor a ku-
tatómunka megkezdõdött és a termelõi
érdeklõdés az agroerdészet felé fordult,
Franciaországban – és szinte egész Eu-
rópában – már csak nyomokban volt
fellelhetõ ez a korábban elterjedt ha-
gyományos termelési mód, míg a világ-
ban még mindig sokfelé, fõleg a trópu-
si és szubtrópusi vidékeken ma is napi
gyakorlat. 

Franciaországban  a 2000-es évek
elején mintegy 160 ezer hektárt lehetett

besorolni agroerdészeti kultúrába. Ezek
elsõsorban a hegyvidéki területeken
(Massif Central, Alpok, Korzika, Pire-
neusok) találhatók és különbözõ agrár-
és erdészeti növényfajok együttes ter-
mesztésérõl vagy gyümölcs és erdésze-
ti fafaj, illetve legeltetéses állattartás
összekapcsolásáról lehet esetükben be-
szélni. 

Az INRA (a francia Nemzeti Agárku-
tató Intézet) 1995-ben 50 hektáron indí-
totta el az elsõ, kifejezetten agroerdé-
szeti kutatási programját számos erdé-
szeti és mezõgazdasági partner – köz-
tük az agrárkamara – részvételével
Montpellier közelében. 2006–2007-ben
már hat régióban folytak ezek a kísérle-
tek a mezõgazdasági minisztérium
anyagi támogatásával megvalósuló ag-
roerdészeti kutatási program kereté-

ben, 2008-ban pedig már közel 300 kí-
sérleti vagy gyakorlati agroerdészeti
projekt futott az országban. A gazdák
indíttatása más és más, de a 2009-ben
meghirdetett nemzeti ültetvénytámoga-
tási program – köszönhetõen a szakmai
szervezetek és az agrárkamara erõteljes
lobbijának – már az agroerdészeti pro-
jektek támogatását is lehetõvé teszi, és
ez több ezer hektár ilyen irányú haszná-
latát ösztönözte. Az igénybe vehetõ tá-
mogatás fölsõ határa 70, kivételes ese-
tekben 80%, a támogatás igénylésének
föltételeit regionális szinten határozzák
meg. 

2000 elõtt az agroerdészeti parcella
nem számított sem erdészeti, sem me-
zõgazdasági területnek, utána semmi-
lyen támogatást nem igényelhetett a
gazda a KAP elsõ pillérébõl. A helyzet
érdemben 2006-ban változott meg, on-
nantól kezdve mezõgazdaságilag mû-
velt területnek ismerték el az agroerdé-
szeti kultúrát, amennyiben a fák sûrûsé-
ge nem haladta meg az ötvenet hektá-
ronként. Ezt az értéket 2010-ben 200-ra
emelték és ezt jogszabályban is kihir-
dették. (Svédországban a támogatás ak-
kor vehetõ igénybe, ha ez az érték leg-
följebb 60 fa/ha.) A KAP 2008–2009-es
fölülvizsgálatát követõ agrár-környezet-
gazdálkodási intézkedések és az ezek-
kel bevezetett ekvivalencia-értékek föl-
értékelték az agroerdészet szerepét. 

Visszatekintés egy 2011-es
francia agroerdészeti 

konferenciára
A gyakorlat elõretörését jól szemlélteti,
hogy egy 2011-ben rendezett európai
agroerdészeti konferencián Christian
Dupraz (az INRA munkatársa) közel
két évtizedes gyakorlati tapasztalatokat
ismertetett,  egyebek között a 14 évig
folytatott nyár-õszi búzatársítás ered-
ményeit. Ezek azt mutatták, hogy
egyértelmûen jobb a vegyes kultúrák
fényhasznosítása, mint a monokultúrá-
ké (búza vagy nyárerdõ külön-külön),
nagyobb a biomassza-hozam és más a
növények viselkedése is. Ez egyebek
között megmutatkozik abban is, hogy
pl. a nyárfák gyökérzete sokkal mé-
lyebbre hatol, mint az erdészeti mono-
kultúrákban. 

Martin Pigeon (CEO, Belgium) az eu-
rópai kutatás agroerdészeti orientációjá-
nak fontosságát hangsúlyozta, egyben

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Agroerdészet Európában
Dr. Somogyi Norbert – mezõgazdasági és környezetügyi szakattasé, Magyarország Párizsi Nagykövetsége

Figyelembe véve a klímaváltozás
már mutatkozó hatásait, Európa
számos területén és több kultúrá-
ban elértük a lehetõ legnagyobb
agrárhozamokat. A környezet káro-
sítása, vagy nagyon jelentõs több-
letköltség nélkül nem lehet tovább
növelni ezeket az értékeket. Ezért
minden olyan terület kiemelt figyel-
met érdemel, ami más ígéretes le-
hetõséget kínál. Az egyik ilyen az
agroerdészet. 

Amerikai dió és kalászos tarló, háttérben nyárültetvénnyel
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kiemelte, hogy az új KAP-ban az agrár-
innováció nevesítése és az erre a célra el-
különített 5 milliárd euró jó kezdemé-
nyezés és ez messzemenõen alkalmaz-
ható az agroerdészeti kutatásokra is. Az
európai SAFE projekt 2001-2005 között
egyértelmûen erõs lökést adott annak,
hogy az agroerdészet érdemben megje-
lenhetett a KAP-ban, az elsõ és a máso-
dik pillérben egyaránt, legalábbis jogilag.
Az viszont már más kérdés, hogy ezt az
egyes országok miként alkalmazzák. 

A franciák szerint nem lehet egyetlen
és egységes agroerdészeti gyakorlatról
beszélni, ez ugyanis rendkívül sokolda-
lú tevékenység lehet, nem írható le
annyival, hogy fákat ültetünk. Arra van
szükség, hogy a KAP jogszabályi kör-
nyezete tegye lehetõvé a fás kultúrák
integrálását a klasszikus mezõgazdasági
kultúrákba, az egyes intézkedések pe-
dig (elsõsorban környezetgazdálkodás)
segítsék ennek érdemi megvalósítását. 

A szakmai szervezetek álláspontja
szerint mindenekelõtt arra van szükség,
hogy az agroerdészeti parcellákat fölté-
tel nélkül elismerjék mezõgazdasági te-
rületnek. Annak kapcsán viszont meg-
oszlanak a vélemények, hogy szükség
van-e a fás szárú növények számának
maximalizálására vagy sem.

A hozzáértõk szerint az elsõ pillér
esetében két fõ célt kell elérni: az agro-
erdészeti parcellákra a fás szárú növé-
nyek sûrûségétõl függetlenül legyen ér-
vényes a közvetlen támogatások rend-
szere, valamint vegyék figyelembe az
ilyen területek környezetvédelmi hasz-

nát és ezt kapcsolják össze a közvetlen
támogatások kifizetésével. A második
pillér vonatkozásában a vidékfejlesztési
szempontokat kívánják figyelembe ve-
tetni és ennek alapján egy kifejezetten
agroerdészeti parcellák telepítésére
megnyitott támogatást bevezetni. Te-
kintettel arra, hogy az agroerdészet te-
rületén még nagyon komoly kutató-
munkára van szükség, minden szakmai
szervezet ennek erõsítését javasolja.
Akár úgy is, hogy a most életbe lépõ
KAP agrárkutatási büdzséjének egy ré-
szét kifejezetten erre a célra fordítsák. 

A nemzetközi kitekintésben a legin-
kább érdeklõdésre számot tartó orszá-
gok között elsõsorban Spanyolorszá-
got, Portugáliát és Görögországot kell
említeni, 3, másfél, illetve 1 millió hek-
tárnyi agrárerdészeti területtel, amik
nagysága sajnálatosan folyamatosan
csökken. Spanyolország és Portugália
esetében elsõsorban a legeltetéses állat-
tartás – ideértve természetesen a para-
tölgy/ibér sertés kettõst – a meghatáro-
zó, míg Görögországban inkább a kis-
gazdaságok és a biogazdaságok gya-
korlatára jellemzõ ez a termesztési
mód, fõleg a növénytermesztésben. 

A 2011-es agroerdészeti konferenci-
án hozzászóló Szedlák Tamás, az Euró-
pai Bizottság Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Fõigazgatóságának erdészeti
szakértõje, Magyarországot Franciaor-
szággal és Olaszországgal egyetemben
azon néhány ország között említette,
amelyeknek kiemelkedõen magas szín-
vonalú agroerdészeti hagyományai vol-
tak – elsõsorban a mezõvédõ erdõsá-
vokkal – évszázadokon keresztül, és
ahol jelenleg komolyan igyekeznek
ezeket részlegesen feléleszteni, alkal-
mazni. Egyebek között azért, mert a klí-
maváltozáshoz alkalmazkodás során
ezeknek az erdõsávoknak különösen
fontos szerepe lehet az elsivatagosodás,
valamint az aszály elleni védekezésben.
Minden jelenlévõt arra bátorított, hogy
tegyenek meg minden tõlük telhetõt az
agroerdészeti gyakorlat minél széle-
sebb körû elterjesztéséért, hiszen az ag-
roerdészeti kutatók szerint ezek a rend-
szerek lényegesen – átlagosan 36%-kal

Legeltetéses állattartás és dióültetvény párosa (Massif Central)

Hagyományos agroerdészeti kultúra Provence-ban, olíva, szõlõ, levendula
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– hatékonyabbak, mint a „tiszta” kultú-
rák. Azaz ha különválasztjuk a mezõ-
gazdasági és az erdészeti részt, akkor
136 hektáron termelhetõ meg az a
mennyiség, amit az agroerdészeti rend-
szerek 100 hektáron adnak. Szedlák Ta-
más hozzátette, hogy Magyarországon
a Dunántúlon még ma is vannak nyo-
mai a korábbi legelõerdõknek, ahol
esetleg „spanyol mintára” minõségi ser-
téstartást is lehetne folytatni. A 2014–20
közötti idõszakra szóló vidékfejlesztési
rendeletben a létesítési támogatáson kí-
vül már az elsõ három évben támogat-
nák az ápolás költségeit is, így minden-
képpen érdemes lenne ezt a lehetõsé-
get alaposabban körüljárni. 

Mi történt azóta?
Franciaországban 2012 nyarán kor-
mányváltás volt, az új mezõgazdasági
miniszter, Stéphane Le Foll egyik leg-
fontosabb intézkedése az agroökoló-
giai program elindítása volt. Annak az-
zal is hangsúlyt kívánt adni, hogy a
francia mezõgazdaság jövõjérõl a Nem-
zetgyûlés által januárban elsõ olvasat-
ban már megszavazott törvénytervezet
egyik fejezete gyakorlatilag errõl szól.
Mirõl is van szó tulajdonképpen és ho-
gyan függ ez össze az agroerdészettel?

Az agroökológia fogalma igazán
hangsúlyosan a 2012-es kormányváltás
nyomán került be a szakmai köztudat-
ba, ami egyértelmûen Stéphane Le Foll
miniszter hivatalba lépésével függ
össze. A tárcavezetõ azóta számtalan-
szor kifejtette, hogy érdemi dinamikát

szeretnének a vidéken teremteni , ami a
kutatással együttmûködve kollektív fo-
lyamatokat indít el, és utat nyit az öko-
lógiailag erõs és gazdaságilag hatékony
termelési módok alkalmazásának. A mi-
niszter mindenekelõtt az „építkezésre”
helyezi a hangsúlyt, szerinte elébe kell
menni az eseményeknek, nem pedig a
környezeti károkat kell megpróbálni
utólag csökkenteni. Úgy véli, ha a kör-
nyezetet szennyezzük, azzal pazaroljuk
a természeti erõforrásokat, ezen keresz-
tül pedig fölösleges költségeket oko-
zunk a társadalomnak. Ha ezt a
szennyezést megszüntetjük, jelentõs
anyagi forrásokat takaríthatunk meg,
amik fölhasználhatók a termelés egyéb
vetületeiben.  A szakminiszter szerint 5-
10 évre van szükség az érdemi elõreha-
ladáshoz az agroökológiai mezõgazda-
sági rendszerek alkalmazásában, mint
amilyen az agroerdészet is.

A francia és vele az európai mezõgaz-
daság jövõjével mindinkább összefügg a
fönntarthatóság kérdése. Elsõsorban a
mezõgazdasági termelés ökológiai von-
zatain keresztül kerül elõtérbe és a lehet-
séges utak között mind többen említik
az agroerdészetet. Ez a termelési mód
Franciaországban lassan, de biztosan
terjed és bírja a jelenlegi mezõgazdasági
miniszter, Stéphane Le Foll támogatását
is. A miniszter fölkérése nyomán 2013
nyarára elkészült az újszerû, környezet-
kímélõ termelési módokat leíró és alkal-
mazási lehetõségeiket elemzõ, tudomá-
nyos igényû anyag is. Ezt Marion Guil-
lou (az INRA volt elnök-fõigazgató
asszonya, jelenleg az Agreenium agrár-
kutatási és –fölsõoktatási konzorcium el-
nöke, a FACCE-JPI1 elnök-asszonya) ta-

valy június 11-én ismertette a sajtó kép-
viselõivel és átadta a miniszternek. Az
anyag egyik legfontosabb tanulsága,
hogy nincs egységes és általánosan al-
kalmazható eljárás, az egyes ökológiai
és agrotechnikai elemekbõl, a helyi ter-
mészeti, gazdasági és humán adottságok
függvényében kell fölépíteni a helyben
legjobb eredménnyel alkalmazható ter-
melési módszert. 

A miniszter már tavaly május köze-
pén, azaz az agroökológiai tanulmány
elkészülte elõtt fölhívást tett közzé. 2,5
millió eurót szán a tárca „ökonómiai és
környezetvédelmi csoportok” (groupe-
ments d’intérêt économique et envi-
ronnemental, GIEE) megalakítására.  A
GIEE-k az adott vízgyûjtõ területek átfo-
gó szemléletû kezelését, az agroerdé-
szet fejlesztését, az erdõsávok (újra)te-
lepítését és a biogáztermelés bõvítését
hivatottak elõremozdítani. 

Az agroerdészet nem jár 
egyedül…

A francia agroerdészeti egyesület (Asso-
ciation Française d’Agroforestrie) már
2013. februári hírlevelében (Agroforest-
ries) hangsúlyozta, hogy a Stéphane Le
Foll miniszter által kezdeményezett há-
roméves méhészeti program sikeréhez
érdemben hozzájárulhat az agroerdé-
szet is, hiszen a különbözõ fafajok je-
lentõs szerepet tölthetnek be a méhek
táplálásában. Ezen állításukat arra ala-
pozzák, hogy a természetben elõfordu-
ló és az agroerdészetben is hasznosítha-
tó fák és cserjék számottevõen meg-
nyújthatják a méhek természetes táplál-
kozási ciklusát a hagyományos gazdál-
kodásban termesztett növényfajokhoz
képest. Példaként a legkorábbi pollena-
dóknak a fûzfajokat és a mogyorót hoz-
ták, de megjegyezték azt is, hogy a par-
cellákat, vízfolyásokat, utakat szegélye-
zõ cserjék és fák gyakorlatilag a teljes
tenyészidõszakban védelmet és táplálé-
kot nyújtanak a méheknek – teljesen in-
gyen. Az egyesület szerint az agroerdé-
szeti rendszereknek számos kedvezõ
hatása van a méhekre, nem csak méhle-
gelõként szolgálnak, de növelik a flóra
és a fauna változatosságát, csökkentik
az eróziót, tompítják a klimatikus szél-
sõségeket, kedvezõ mikroklímát terem-
tenek és változatosabbá teszik a tájké-
pet is. Meggyõzõdésük, hogy az agroer-
dészet az általa alkalmazott transzverzá-
lis megközelítésnek köszönhetõen va-
lóban idõben tartós megoldást nyújthat
és érdemben hozzájárulhat a termelést
és környezetvédelmet ötvözõ és zöl-
debb KAP megvalósításához. 

1 Joint Programming Initiative on Agriculture,
Food Security and Climate Change

Kalászos gabona és amerikai dió párosa Délnyugat-Franciaországban
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ERDÉSZETTUDOMÁNY

Az agroerdészet olyan földhasználati
rendszer, amelyben a folyamatosan
fenntartandó fás kultúrákat tudatosan
integrálják a mezõgazdasági növényter-
mesztés vagy állattartás tevékenységé-
be ugyanazon földterületen. A fogalmi
meghatározás tehát lényegesen bõvebb
annál, mintsem egy meghatározott kul-
túra (pl. energetikai faültetvények léte-
sítése mezõgazdasági földterületen)
mûvelésére szûkítsük le ezt a komplex
gazdálkodási formát. Tágabb értelem-
ben ide sorolhatjuk a szántók körüli
mezõvédõ erdõsávok, véderdõsávok
létesítését is.

Az agroerdészeti rendszerek bizonyos
szervezeti és mûködési elveket feltételez-
nek, ezek összehangolásával adott ter-
mészet- és gazdaságföldrajzi viszonyok
mellett felfuttatható és fenntartható lehet
ez a gazdálkodási forma. Véleményünk
szerint Magyarországon elsõsorban az
egyéni (kisgazdaságok) mezõgazdálko-
dás, valamint a magán-erdõgazdálkodás
keretei között valósítható meg ez az ösz-
szetett növénytermesztési mód. 

Az integrált földhasznosítás külön-
bözõ megvalósítási formáinak története
több évszázadra, esetlegesen évezredre
nyúlik vissza. 

Az ún. silvopastoral (legelõerdõ)
rendszer kb. 7500 évvel ezelõtt kezdõ-
dött Délkelet- és Közép-Európában,
6000 évvel ezelõtt Nagy-Britanniában,
Északnyugat Németországban és Dá-
niában és mintegy 4000 éve a Baltiku-
mon és a Skandináv országokban. A ró-
mai idõkben az olíva- (Olea europaea
L.) és a narancs- (Citrus sinensis L. Os-
beck) ültetvények legeltetése általáno-
san elterjedt volt. Az Ibériai-félsziget
délnyugati részén a legeltetést már 4500
évvel ezelõtt alkalmazták. 

A világ fejlett országaiban a gépesí-
tés intenzívebbé válása, a kemikáliák
egyre kiterjedtebb alkalmazása, vala-
mint a tulajdonviszonyok nagybirtokok
felé történõ jelentõsebb elmozdulása az
erdõgazdálkodás (fatermesztés) és a
mezõgazdasági növénytermesztés elkü-
lönüléséhez vezetett. Ebbõl következõ-
en az agroerdészeti gazdálkodási forma
csak marginálisnak nevezhetõ területe-
ken maradt fenn. 

A napjainkban világszerte alkalma-
zott agroerdészeti-rendszerek, amelyek
az Európai Unióban is fellelhetõk: 

• silvoarable – erdõ-szántó rendszer
• silvopasture – erdõ-legelõ rendszer
• forest farming – erdészeti gazdál-

kodás
• riparian buffer strips – part menti

védõsávok
• improved fallow – javított ugar
• multipurpose forest tree produc-

tion – többcélú erdészeti rendszer
• forest garden – kertészeti erdõ-

mûvelés. 
E rendszer osztályai között nem min-

dig húzható éles határvonal, hiszen a
magán földtulajdonosok szakmai és
gazdasági érdekei saját földterületük
nyereséges mûvelése érdekében sokfé-
le kombinációjú termesztési technoló-
giát eredményezhetnek.

A hagyományos agroerdészeti rend-
szerek eltûnése negatív hatások soroza-
tát idézte elõ. Feledésbe merültek a far-
merek szakmai ismeretei, tapasztalatai,
a tájkép leegyszerûsödött, fokozottab-

ban jelentkeztek a különféle környezet-
védelmi problémák, mint pl. talajeró-
zió, szélerózió (deflációs károk), víz-
szennyezés, jelentõs mennyiségû szén-
felszabadulás, a biodiverzitás csökke-
nése, a károkozók természetes ellensé-
geinek élõhely-beszûkülése, miközben
a gazdálkodók is elvesztették alternatív
jövedelemforrásaik jelentõs részét. 

Az agroerdészeti rendszerek alkal-
mazása elõnyösen hat a szénmegkötés-
re is, összehasonlítva pl. a monokultú-
rás szántóföldi növénytermesztéssel.

Különbözõ felmérések alapján Eu-
rópában 90 millió hektár terület felel-
ne meg agroerdészeti gazdálkodási
célra. Ebbõl mintegy 65 millió hektár
lenne hasznos különbözõ környezet-
védelmi célokra, mint pl. a nitrogén-
kimosódás kockázatának csökkenté-
se, talajerózió mérséklése stb. Ha eze-
ken a területeken a farmerek 20%-a al-
kalmazná az agroerdészetet a föld-
jeinek 20%-án, akkor ez 2,6 millió
hektár silvoarable (erdõs szántó) terü-
letet eredményezne.  

Közép-Európában egyedüli ország-
ként a közelmúltban Magyarország meg-
kezdte az EU 222-es intézkedés végrehaj-
tását (agrár-erdészeti rendszerek elsõ létre-
hozása mezõgazdasági földterületeken
intézkedés). Az intézkedés célja, hogy le-
hetõséget adjon fás legelõk létrehozására
és hasznosítására, a hagyományos tájjelle-
gû gazdálkodás fenntartására és a mozai-
kos tájszerkezet kialakítására. Az intézke-
dés elõsegíti a lakosság helyben tartását és

Agroerdészet Magyarországon
Dr. Keserû Zsolt – tudományos munkatárs, NAIK* Erdészeti Tudományos Intézet

Magyarországon ma még kevésbé
használatos termesztési mód, de a vi-
lág számos száraz (szemiarid) térségé-
ben ismételten elõtérbe került a fás
kultúráknak a mezõgazdasági növény-
termesztéssel és/vagy állattartással
való harmonikus, együttes fenntartá-
sa, illetve a velük való együttes gaz-
dálkodás, közismertebb néven az ag-
roerdészet (agroforestry). 

* Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 2. szám (2014. február)50

bõvíti jövedelemszerzési le-
hetõségeit, és biztosítja a
gazdálkodás fenntartását
kedvezõtlen adottságú te-
rületeken és Natura 2000
területek esetében is. A tá-
mogatás az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) történik
és a 46/2009. (IV.16.)
FVM- rendelet szabályoz-
za. A rendeletet 2010-ben
két ízben módosították. A
rendelet egyaránt szabá-
lyozza a támogatás mérté-
két, a telepíthetõ fafajok
körét, a telepítési paramé-
tereket, amelyek részlete-
zésétõl most eltekintünk.
A rendelettel kapcsolatban szeretném
megjegyezni, hogy érdemes lenne a tá-
mogatást más agroerdészeti rendszerek-
re is kiterjeszteni (pl. kalászosok-fák
együttes termesztése), hiszen a gazdál-
kodók (egyéni mezõgazdálkodók, ma-
gán-erdõtulajdonosok) termelési érde-
keltsége, termelési köre más és más.

Az idén a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um KFI projektjének keretében a NAIK
– Erdészeti Tudományos Intézetben új

kutatási munka indult, az agroerdészet
témakörben. A kezdeményezés hazai
agroerdészeti termesztési technológiák
kialakítását célozza. Ennek keretében
döntõen tág hálózatú akác (Robinia
pseudoacacia L.), nemes nyár (Populus
× euramericana), kései meggy (Pru-
nus serotina Ehrh.), fehér nyár (Popu-
lus alba L.), közönséges dió (Juglans
regia L.), fekete dió (Juglans nigra L.)
valamint hibridjük (Juglans × interme-

dia) faültetvényekben, il-
letve ezek tág hálózati va-
riációiban 4-5 féle mezõ-
gazdasági köztes növény
elhelyezését tartjuk el-
képzelhetõnek. Köztes
növények lehetnek pl. a
gabonafélék, a burgonya,
a kukorica, és a különbö-
zõ aromanövények. 

Az évenkénti vizsgála-
tok során a fás növények
és a mezõgazdasági nö-
vényi kultúrák együttes
termesztésének ökoló-
giai, fiziológiai (hozam)
és ökonómiai összefüg-
géseit kívánjuk meghatá-
rozni. A munka jelenlegi

szakaszában a kísérletek kiviteli tervé-
nek összeállítását végezzük, valamint
egyéni gazdálkodók, magán-erdõtu-
lajdonosok részvételével szakmai fór-
umokat tartunk annak érdekében,
hogy elsõsorban a nyugat-európai
(francia, belga, holland) tapasztalatok,
szakirodalmi feldolgozások alapján át-
fogó képet nyújtsunk az agroerdészet
jelenlegi helyzetérõl, jövõbeni kilátá-
sairól. 

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Mint arról már korábban is beszá-
moltunk, a Mezõgazda Kiadó az
utóbbi években több természet-
védelemmel kapcsolatos szak-
könyvet jelentetett meg. Így a
Természetvédelmi állattan, a Ter-
mészetvédelmi növénytan, a Ter-
mészetvédelmi élõhelykezelés
után a Természetvédelmi élõhely-
ismeret c. mûvet tarthatjuk most a
kezünkben. A szerzõ, aki az elõ-
zõ köteteknél szerkesztõként, il-
letve fejezetek írójaként is kivette
részét, most önállóan adta közre
az élõhelyismerettel kapcsolatos
aktuális ismeretanyagot. A kötet
elsõ részében a vegetációtan álta-
lános fejezeteit találjuk, amelyet a
Föld biomjainak bemutatása kö-
vet. Az ezután következõ nagy
fejezet a Kárpát-medence élõhe-
lyeit részletezi könnyen áttekint-
hetõ, a szerzõ által felállított saját
rendszerben. Kiemelendõ, hogy
nemcsak a mai Magyarország jel-
lemzõ társulásait ismerhetjük

meg, hanem a nagy természetföl-
drajzi régió és egyben egység, a
Kárpát-medence sajátosságait
taglalja e fejezet. Az ismertetett
élõhelyek kompatibilisek az Ál-
talános Nemzeti Élõhely-osztá-
lyozási Rendszerrel, továbbá a
közösségi jelentõségû élõhelytí-
pusokkal is. A Függelékben fon-
tos és eddig máshol nem közölt
statisztikai adatokat tanulmá-
nyozhatunk, továbbá 48 táblán
112 színes fénykép segíti a vizuá-
lis tájékozódást. Az illusztrációk
sorát a Kárpát-medence rekon-
struált természetes vegetációtér-
képe zárja. E kötet jellegébõl fa-
kadóan a természetvédelmi sza-
kembereken, egyetemi hallgató-
kon túl az erdészeknek, mezõ-
gazdászoknak is jó szívvel ajánl-
ható ismereteik bõvítésére, de
hasznos segítség lehet a Natura
2000 területek fenntartási tervei-
nek készítésénél is.

Dr. Markovics Tibor

Bartha Dénes: TERMÉSZETVÉDELMI ÉLÕHELYISMERET 
Mezõgazda Kiadó, Budapest, 2013.



ÚJ FORD RANGER
 5 csillagos Euro NCAP minősítés

Akár 1100 kg teherbírás, 3500 kg vontatókapacitás, kategóriájában legnagyobb 
gázlómélység**: előnyeivel a legszigorúbb szakmai bírákat is lenyűgözi.  
Sőt, a Ford Ranger a legelső olyan pick-up, ami 5 csillagos eredményt ért el  
az Euro NCAP töréstesztjén, több pontot szerezve, mint a 2. és 3. helyezettek  
összesen. Igazán keménynek született.
ford.hu

 Ford Ranger duplakabinos, XL 2.2 150 LE, klímával  
már nettó 5 249 000 Ft-tól***

A 2013-as Év Pick-upja 
díj* nyertese

International 
Pick-Up Award  2013.

* „A Ford Ranger, kiváló többcélú jármű, ami kényelmes és stabil, közúton és terepen is hibátlanul teljesít.” – fogal-
mazott Jarlath Sweeney haszonjármű-szakújságíró, az „Év Pick-upja” zsűri ír tagja.
** 800 mm gázlómélység.
*** Az ajánlat Ford Ranger duplakabinos, XL 2.2 l TDCi (150 LE), 4x4 M6, klímaberendezéssel felszerelt modell vá-
sárlása esetén 2014. január 1. és március 31. között megkötött vevőszerződésekre érvényes. A modell bruttó ára: 
6 666 230 Ft. További információ és részletek a márkakereskedésekben, a www.ford.hu oldalon és a Ford Vonalon 
(06 40 200 024). Az autó illusztráció. CO2-kibocsátás: 199–261 g/km, vegyes átlagfogyasztás 7,6–9,9 l/100 km.
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Glattfelder Béla (Fidesz) európai par-
lamenti képviselõ az akác üldözésé-
nek abbahagyására szólított fel a
mézrõl szóló irányelvtervezet január
15-i plenáris vitájában. A képviselõ
emlékeztetett, hogy a méhészet támo-
gatása mind az Európai Unióban, mind
Magyarországon kiemelt politikai és
társadalmi célkitûzés. 

Hazánkban a legnagyobb a fajlagos
méhsûrûség az Európai Unióban. Átla-
gos évben a méhek 20-25 ezer tonna
mézet állítanak elõ. Ezen mennyiség
legnagyobb része akácméz. Minden
eszközzel támogatni szükséges a ma-
gyar méhészeket abban, hogy az akác
telepítése és az akácméz szüretelése te-
rén minden szükségtelen akadály nél-
kül tevékenykedhessenek.

Az akác biomassza-termelés céljára ki-
válóan alkalmazható fajta, tüzelõértéke át-
lag feletti. Elfogadhatatlan minden olyan
uniós és magyar törekvés, amely az akác
fafaj telepítését akadályozza, annak ható-
sági üldözéséhez vezet, vagy az akác kiir-
tását célozza. „Sajnos a közelmúltban
megjelent, az idegenhonos özönfajokról
szóló bizottsági tervezet és a hozzá kap-
csolódó EP jelentéstervezet éppen ennek
a rossz felfogásnak nyújtana határtalan le-
hetõségeket. Ehhez kapcsolódóan a kö-
zös agrárpolitika végrehajtását elõsegítõ
bizottsági jogszabálytervezet nem enged-
né meg a nem õshonos fafajok – könnyen
az akác is ebbe a csoportba kerülhet – te-
lepítését az ökológiai jelentõségû területe-
ken, így ellehetetlenítené a méhészeti és
megújuló energetikai beruházásokat. Az
ilyen gazdaellenes törekvéseket még csí-
rájukban el kell fojtani, a magyar EP-kép-
viselõknek és a magyar kormánynak eb-
ben vállvetve kell küzdeniük” – hívta fel a
figyelmet a néppárti politikus.

Ezt követõen a MEGOSZ már más-
nap jelezte levelében, hogy a magyar
magán-erdõtulajdonosok és gazdálko-
dók nagy örömmel és egyetértéssel ol-
vasták a parlamenti felszólalást az akác
védelmében. Leszögezték, hogy szá-
mukra ez a fafaj nem csupán gazdasági,
környezet- és természetvédelmi hasznai
miatt fontos, de a magyar vidék „kenyér-
adó fájaként” sok tízezer erdészettel,
méhészettel, mezõgazdasággal foglal-
kozó család megélhetésének záloga is.
Részletesen kifejtették azokat az érve-
ket, amelyek az akác mellett szólnak és
biztosították támogatásukról az ehhez
kapcsolódó kezdeményezéseket. Az

ügyben a MEGOSZ MTI-közleményt is
megjelentetett, aminek lényegét az
alábbiakban közöljük:

„A magyar magánerdõsök leghatáro-
zottabban tiltakoznak az ellen, hogy az
akác termesztését uniós szinten bármi-
lyen módon korlátozzák, vagy kizárják
bármilyen támogatásból!

Az akác gyenge termõhelyeken is al-
kalmazható, gyors növekedésû, kiváló
faanyagának pedig egyik legnagyobb
felhasználási területe a mezõgazdaság.
Pótolhatatlan talajvédõ, szélerózió elle-
ni alkalmazása közismert. 

Az akácból készült magyar termékek
keresettek és évi több milliárdos árbevé-
telt, számos munkahelyet jelentenek. Ha
az Európai Parlament rendelete az akácot
is a veszélyt jelentõ fajok közé akarja so-
rolni, akkor az hazánkra beláthatatlan, tel-
jesíthetetlen és pénzben ki nem fejezhetõ
mértékû kötelezettségeket jelentene.
Ezért a MEGOSZ mindent megtesz azért,
hogy az uniós döntéshozók minél széle-
sebb körét is tájékoztassuk, mert létkér-
dés, hogy egyoldalú vélemények alapján
ne korlátozhassák ennek a rendkívül érté-
kes fafajnak a további alkalmazását.” 

2014. január 27-én Akác Koalíció ala-
kult az akác és akácméz védelmére és
elismertetésére az alábbiak szerint: 

„Alulírottak a mai napon létrehoz-
zuk az Akác Koalíciót, mint a szerveze-
teink közötti együttmûködési fórumot.

Célunk az akác és a hozzá kapcsolódó
tevékenységek, különösen a méhészet vé-
delme az egyre szaporodó támadásokkal
és korlátozási szándékokkal szemben.

Magyarország akác és akácméz
nagyhatalom.

Hazánkban van Európa akácerdejé-
nek a fele, ami a hazai erdõterület egy-
negyedét adja. A nemzetközi hírnévnek
örvendõ magyar méztermelés bevételei-
nek jóval több, mint a fele akácméz ér-
tékesítésébõl származik. Okkal lehetünk
büszkék azokra az eredményekre, ame-
lyeket elõdeink ennek a fafajnak a hasz-
nosításával ez idáig elértek. Az akác
óriási lehetõségeket kínál a jövõben is.

A korlátozások és a támadások nem
csak a hagyományok megõrzését, de a
jövõbeni lehetõségek kihasználását is
veszélyeztetik. Különösen nagy aggo-
dalommal figyeljük azokat az EU jog-
szabálytervezeteket, amelyek az akác-
nak mint nem õshonos növénynek a
„betiltásához” vezethetnek.

A magyar érdekek, munkahelyek és
vállalkozások megvédése azt követeli,

hogy szembeszálljunk a felelõtlen és
rosszindulatú törekvésekkel. Nem ele-
gendõ azonban a mostani támadások
elhárítása, azt is el kívánjuk érni, hogy
az akác és az akácméz megfelelõ társa-
dalmi elismerésben részesüljön.

Ezért kezdeményezzük az akác és az
akácméz hungarikummá minõsítését.
Ez az erdészek, a méhészek és mindazok
munkájának elismerését jelentené, akik
oly sokat tettek az akácnak köszönhetõ
nemzetközi sikerekért. Reméljük, hogy a
hungarikummá minõsítés hozzájárul a
megalapozatlan támadások elhárításá-
hoz, megteremti a termesztés és a hasz-
nosítás hosszú távú biztonságát.”

A koalícióban résztvevõ szervezetek
és magánszemélyek a következõk: Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar, Országos Magyar Méhésze-
ti Egyesület, Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Országos Szövetsége,
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége, Nemzeti Bio-
massza Egyesület, Országos Erdészeti
Egyesület, Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõmérnöki Kara, Fagazdasági Or-
szágos Szakmai Szövetség, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Simonyi Károly Mû-
szaki Faanyagtudományi és Mûvészeti
Kara, Nemzeti Agrárkutatási és Innováci-
ós Központ Erdészeti Tudományos Inté-
zet, Alföldi Erdõkért Egyesület, Glattfel-
der Béla európai parlamenti képviselõ.

Az akác és az akácméz hungarikummá
nyilvánításának elsõ lépéseként 2014. feb-
ruár 7-én az említett és további csatlakozó
szervezetek ünnepélyesen aláírták a „Ma-
gyar Akác” és a „Magyar Akácméz” hun-
garikummá nyilvánítását célzó kérelmet.

Idõközben ifj. Pályi Zoltán erdõmér-
nök elektronikus aláírásgyûjtést kezde-
ményezett az akác védelmében, amihez
több erdészeti hírportálon keresztül le-
het csatlakozni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium feb-
ruár 4-én „Gondoskodunk az akácról”
címmel közleményt adott ki, amelynek
bevezetõjébõl idézünk: „A magyar Kor-
mány nem támogat semmilyen olyan
új uniós rendelkezést, amely ellehetetle-
nítené az akáccal foglalkozó erdõgaz-
dákat és méhészeket. Az akácos ültetvé-
nyek teljes felszámolása hazánkban le-
galább annyira elképzelhetetlen, mint
amennyire például a kukorica termesz-
tésének megszüntetése.”

Dr. Sárvári János
MEGOSZ 

MAGÁNERDÕBEN

Megalakult az Akác Koalíció
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SZAKMAI MINDENNAPOK

2009-ben Körmenden a Hegyalja úton
beteg fa miatt történt baleset. Az utat két-
oldalt piramis tölgy (Qvercus robur „Fo-
stigiata”) fasor szegélyezte. A fák kora
mintegy 410 év volt. Egy 107 cm tõátmé-
rõjû fa akkor dõlt az útra, amikor az arra
szabályosan közlekedõ személygépko-
csi 5,5 m-re volt a fa vonalától. Az ütkö-
zés következtében az autóban ülõ idõs
házaspár maradandó sérüléseket szen-
vedett. A ledõlt fa 107 cm-es tõátmérõjé-
bõl 8-9 cm-es szijácsrész volt élõ, a
gesztrészt teljes mértékben elkorhasztot-
ta a Daedalea quercina, vagyis a törzs
teljesen elvesztette a szilárdságát.

A bíróság az anyagi kár mellett jelen-
tõs nem anyagi jellegû kártérítést ítélt
meg, melyet a fa tulajdonosainak kellett
megfizetni. Zalaegerszegen – egyebek
között – a Zrínyi úti platánsort (Plata-
nus occidentális) is vizsgáltam. A fákat
1880 és 1890 között ültették, 30-32 m
magasak, mellmagassági átmérõjük 90
cm és 115 cm között változóak. Az
egyik fán 11 m magasságban egy letört
ág helyén nagyméretû korhadást ta-

pasztaltam. Mivel a fa egy nagy forgal-
mú intézmény bejáratánál állt, a kivágá-
sa mellett döntöttem. A törzs a korhadt
ághelytõl a törzsrésig üregesen elkor-
hadt. A visszamaradt tõ egymásra merõ-
leges átmérõi 198 cm, 176 cm voltak és
ebbõl az üreg azonos irányú méretei
pedig 135 cm, illetve 127 cm.

A leírt fák terebélyes szép koronával
rendelkeztek. Ilyen esetekben a laikus
közvélemény tiltakozik a fák kivágása el-
len. Nem tudják, hogy az egészséges szi-
jácsrész szállítja a tápanyagot és emiatt
ugyan kívülrõl egészségesnek tûnik a fa,
de a gesztrész attól még lehet elkorhadt.
A korhadás következtében elveszti a szi-
lárdságát, és könnyen balesetet, eseten-
ként halálos balesetet és jelentõs anyagi
kárt okoz.

Zalaegerszeg közterületein több mint
350 helyi védettség alatt álló fa vizsgála-
tára kaptam megbízást. Köztük több
mint 400 éves szelídgesztenye, (Casta-
nea sativa) és 200-220 évesre becsült
kislevelû hárs (Tilia cordata) is volt.

A hársfát 1930-ban villámcsapás érte,
egy hatalmas oldalága leszakadt és a
helyén egy 60 cm széles és 190 cm
hosszúságú sebfelület keletkezett,
amely bekorhadt. A sebhelyet kitisztí-
tottuk és védõkezeltük. A meglévõ ág-
akat acélpántokkal összefogtuk, így
bíztunk abban, hogy a fát megmentet-
tük az utódoknak. 

A fák egészségi állapotának vizsgála-
ta többféle módon végezhetõ. Több
esetben elégséges a szemrevételezés. A
gyakorlatban alkalmazható a 6-8 mm át-
mérõjû meghosszabbított fúrószár kézi
fúróba befogva. A fatörzs állapotára

nagy biztonsággal lehet következtetni a
fúrószerszám által kihordott forgács álla-
potából. Amennyiben nincs forgács,
vagy az por alakú, akkor a fatörzs üreg-
része korhadt, vagy elõrehaladott vörös-
korhadt állapotban van. Összeálló for-
gács esetében a fa egészséges.

A hangsebességen alapuló mérés a
FAKOPP nevû mérõmûszerrel végezhe-
tõ. A start és a stop detektorokat a fatörzs
ellentétes oldalán kell a faanyagba beüt-
ni úgy, hogy a fa rostjaival maximum 30
fokos szöget zárjanak be és egymás felé
nézzenek. A start detektorra nem túl

nagy, de határozott ütéseket kell mérni.
Egy adott helyzetben 3-4 mérést ajánla-
tos végezni. A kijelzõrõl a terjedési idõk
olvashatók le és ezek átlagát kell figye-
lembe venni. Amennyiben a fa belseje
korhadt, akkor a stop érzékelõhöz érke-
zõ elsõ hanghullám a korhadt részt kike-
rülve, hosszabb úton halad át a fatör-
zsön, tehát nagyobb terjedési idõt mé-
rünk, mint az egészséges fánál.

A kisroncsolásos módszerek közül a
leggyakrabban alkalmazott a fúrás. A
legkorszerûbb változata a német fejlesz-
tésû RESISTOGRAPH nevû mûszer. A
fúrószerszám egy 3 mm átmérõjû tûfú-
ró, amely megfelel az évgyûrû-analízis
céljának is. A készülék grafikusan ábrá-
zolja a fúráshoz használt teljesítményt és
a faanyag sûrûsége közötti összefüg-
gést. Ha a fúró nagyobb sûrûségû
anyagban halad, akkor nagyobb teljesít-
mény szükséges a szerszám elõtolásá-
hoz, mint a kisebb sûrûségû anyag ese-
tében, például kicsi és korai pászta,
vagy korhadt faanyag esetében. 

A beteg fák vizsgálatának tapasztalatai
Müller Imre – okl. erdõmérnök, okl. mérnöktanár, igazságügyi szakértõ

Több évtizedes igazságügyi szakértõi

tevékenységem alatt jelentõs szám-

ban kellett veszélyes fákat vizsgál-

nom. A bírósági ügyekben általában

az volt a kérdés, hogy vizsgálat alap-

ján felismerhetõ lett volna-e a fa be-

tegsége és ennek következtében a ve-

szélyessége? Amennyiben a veszé-

lyessége megállapítható lett volna,

úgy az okozott kár a fa tulajdonosát

terheli.

Ujjal vörös porrá morzsolható geszt

Acélpántokkal összefogott ágak



Nekünk, a mindennapi munkába bele-
merülõ erdõgazdálkodóknak mindig
felkelti az érdeklõdésünket, ha a kör-
nyékünkön valamely intézmény tudo-
mányos kutatásokat végez. Mi több,
megtiszteltetésnek érezzük, hogy e vi-
déket a tudomány mûvelõi figyelemre
méltónak tartják. Külön öröm, ha be-
pillanthatunk a tudományos munka
mûhelytitkaiba, bekapcsolódhatunk
egyes témakörök megfigyelésébe, fel-
mérésébe, nemkülönben, ha a kutatá-
sok eredményeit is megismerhetjük.

A Bükk hegységben két nagy ívû kuta-
tást van alkalmunk figyelemmel kísérni.
Eger határában a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai
Kara végez kutatást „Síkfõkút Project”
néven, egy 64 hektáros erdõtömbben.
Felsõtárkány határában pedig a Magyar
Tudományos Akadémia Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete kutat egy 94
hektáros magterületû erdõtömböt, sok-
szoros nagyságú védõzónával. Ezekben
a tájra jellemzõ cseres-tölgyes, gyertyá-
nos-tölgyes és bükkös erdõrészletek
egyaránt szerepelnek.

Az egri területen komplex bioszféra-
kutatás folyik, a felsõtárkányin pedig
erdõrezervátum-kutatás. Gyakorlatilag
tehát mindkét terület „elindulhatott” az
õserdõvé alakulás útján. Erre azért is ki-
váló az alkalom, mert a két terület már
a kutatás megkezdése elõtt is évtizede-
ken át mentes volt minden emberi be-
avatkozástól. A természet erõi szaba-
don érvényesülhetnek, semmi nem
szab gátat az ökoszisztéma alakulásá-

nak, felépítésének, önszabályozó folya-
matainak. A feltételezések és várakozá-
sok szerint az ökoszisztéma önfenntar-
tóvá válik. A tájra jellemzõ, õshonos fa-
fajokból álló, klimax-közeli erdõ foko-
zatosan megújítja önmagát, és az õs-
erdei folyamatok „mûködnek” az idõk
végezetéig. (Bár az aggályoskodók kö-
rében némi kétely is felmerül, amire ha-
marosan rátérek.)

Mindkét kutatási területen részletes
mérések, vizsgálatok történtek, zajla-
nak. Különösen az egri területen: ott
minden vizsgálat megtörtént, ami egy
erdõterületen egyáltalán végezhetõ. Ta-
lán csak egyetlen dologban látok némi
hiányt: nevezetesen a makktermések
megfigyelésében, hosszú távon való
regisztrálásában. Mikor, milyen volt a vi-
rágzás, volt-e szélvihar, kései fagy?
Hány szem makk hullott egy négyzet-
méterre, hány mázsa egy hektárra? Meny-
nyi volt az ép és mennyi a károsított? Át-
vészelte-e a zord telet, volt-e elég ned-
vesség a csírázáshoz és az életben mara-
dáshoz? Okozott-e kárt a kései fagy,
majd a nyári aszály? Az elhalt, idõs fák
nyomán keletkezett lékekben milyenek
a fényviszonyok, elegendõek-e a cse-
meték növekedéséhez? Be tudják-e töl-
teni a csemeték a keletkezett lékeket,
versenyben az igencsak virulens erdei
cserjékkel, amelyek egyébként szintén
részei az ökoszisztémának? S nem utol-
sósorban: mennyire turkálta fel a vad-

disznó a makkos fák koronavetületét?  A
továbbiakban pedig: mi a sorsa a cse-
metéknek egy év, két év, X év múlva?

Ilyen kérdésekre irányuló kutatások-
ról nem kaptunk hírt a kutatási jelenté-
sekben. Pedig, ha az õserdõvé válás ne-
tán nem a várakozásaink, reményeink
szerint következne be, ezen vizsgálatok
nélkül nagyon nehéz lesz rá magyará-
zatot találni. Ezek most legalább annyi-
ra befolyásolják az ökoszisztéma sorsát,
mint a jövõben bekövetkezõ (?) klíma-
változás. Az említett megfigyelésekkel
sajnos, máris több évtizedes késésben
vagyunk. Ezek nélkül nehezen tudjuk
követni az õserdõvé válás, vagy nem
válás folyamatát. Azért is fontos a meg-
figyelések ilyen irányú kiterjesztése, ne-
hogy a következõ kutatásban arra ke-
ressék a választ, hogy hány millió fo-
rintba kerül egy elvadult, elbozótoso-
dott terület újra erdõsítése. A tét nem ki-
csi! Nem tizedhektáros parcellákról, ha-
nem több száz hektáros erdõtömbökrõl
van szó.

Irodalom:
Az erdõrezervátum-kutatás eredményei. A Ma-

gyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Bo-

tanikai Kutatóintézete, 2001.

Erdészettudományi Közlemények 2013/1

Debreceni Egyetem Természettudományi és

Technológiai Kar. Negyven éve az erdõökoló-

giai kutatás szolgálatában: a Síkfõkút  Project

Reményfy László
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DISPUTA

Megjegyzések a Bükk hegységben folyó
erdészeti kutatásokhoz
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A juhar nemzetségnév szláv jövevényszó, már egy 1232-bõl
származó oklevélben olvashatjuk ihor írásképpel. A tudomá-
nyos fajnév, a campestre a latin campus = mezõ szó mellék-
névi alakja, s a mezei tag arra utal, hogy e faj gyakran a síkvi-
dékek, alacsonyabb régiók mezõkkel ölelt kisebb erdõfoltjai-
ban, facsoportjaiban, mezsgyéiben nõ. A latin eredetû fajnév
nemcsak a magyar fajnévben öltött testet, hanem sok európai
nyelvben is. Így a német Feld-Ahorn, az angol Field maple, a
francia Èrable champêtre mind erre utal. Korábban használ-
ták nálunk a fodor juhar, csipke juhar megnevezést is, amely
elõtagok a faanyag hullámos rostjai alapján ragadtak e fajra.
Érdekesség, hogy az elsõ magyar dendrológia szerzõje, Gros-
singer János Keresztély 1797-ben még csak két juharfajt említ,
az Acer majus alatt a hegyi juhart, míg az A. minus alatt a me-
zei és korai juhart egyaránt értette.

Alaktana
E fafajt idõsebb korban ma zömében 10–15 m magas egye-
dek képviselik, holott jó termõhelyeken akár a 20–30 m ma-
gasságot is elérheti. Ilyen egyedeket ma már alig lehet találni,
mivel évszázadok óta gyomfaként üldözik, s a gyengébb mi-
nõségû termõhelyekre szorították vissza, ahol a gyakori faki-
termelések és a sarjaztatás miatt „letörpült”. A mai egyedek
alapján az is nehezen hihetõ, hogy e fafaj akár 150–200, de
egyes irodalmi források szerint 300–350 évig is elélhet. Ilyen
matuzsálemi korú egyed nálunk már nem található.

Gyomfaként való üldözése arra is visszavezethetõ, hogy
nem nevel hosszú, egyenes törzset, s szürkésbarna, kicsi,
szögletes és morzsolható kéregcserepekkel fedett törzse a
föld felett rendszerint már hamar elágazik, vastag, felálló ágak-
ra bomlik. Ezek gyakori továbbágazódásával sûrû, kerekded
lombkorona alakul ki. Hajtásrendszerében sok a rövidhajtás,
ezért lombozata sûrû. Van egy érdekes alakja (f. suberosum)
is a mezei juharnak. Ez a másodéves gallyain paraanyagokból
álló léceket fejleszt, amelyek a szárcsomóknál befûzõdnek. Ez
a parás mezei juhar nagyon gyakran csak cserjetermetû, sok
egyforma, tõben elágazó törzset nevel, s gyakran lehet vele
erdõszéleken, mezsgyéken találkozni. Az a vélekedés, hogy a
nem parásvesszejû alapfajhoz képest szárazságtûrõbb, még
nem bizonyított. E fafaj nagyon jól sarjad kivágás után tuskó-
ról, de gyökérsarjakat is tud nevelni, amelyekkel távolabb
gyalogolhat. Törzse édes nedvet tartalmaz, amelybõl koráb-
ban a törzs megcsapolásával cukrot fõztek.

A mezei juharban az Acer nemzetség szürke eminenciását
tisztelhetjük, mivel elsõ látásra sem levelében, sem virágzatá-

ban, sem termésében nem lehet semmi különlegeset felfe-
dezni. Meglehetõsen kicsi, 4–10 cm hosszú és széles levelei
vannak, rendszerint öt, ritkábban három karéjra tagolódnak.
A középsõ három karéjon gyakran mellékkaréjok képzõd-
nek. A karéjok e fajnál tompák, az acer szóval ellentétben
nem hegyesek. A levél egyetlen érdekessége, hogy nyelében
tejedények futnak, ezért annak megsértésekor fehér tejnedv
folyik ki belõle. Igaz, a tejnedv-termelés nem olyan intenzív,
mint a korai juhar esetében.

Virágzatai általában 25 éves kor felett, lombfakadással egy
idõben jelennek meg a hajtásvégeken, a kevés virágú sátoro-
zó bugák kezdetben felfelé állnak, majd lekonyulnak. Sárgá-
szöld, kicsiny virágai alig tûnnek szemünk elé, leginkább a
beporzást végzõ hártyásszárnyúak szorgoskodása hívja fel rá-
juk a figyelmet. 

Ha közelebbrõl vizsgáljuk a virágokat, akkor egy érdekes
jelenségre figyelhetünk fel. A morfológiailag kétivarúnak tet-
szõ virágok funkcionálisan valójában egyivarúak. Az egyik
virágban a jól fejlett termõ mellett rövid porzószálú porzókat
találunk, amelyeknek a portokja nem is nyílik fel. Ezen nõjel-
legû virágok fejlesztenek késõbb termést. A másik típusú vi-
rágban a jól fejlett és mûködõképes porzók mellett csökött
magház található. Ezek a porzós virágok a virágzat külsõ vi-

A mezei juhar (Acer campestre)

botanikai jellemzése
Prof. dr. Bartha Dénes – intézetigazgató egyetemi tanár, NYME EMK NTI

www.azevfaja.hu

A tudományos nemzetségnév Linnétõl, 1753-ból szárma-
zik, ám a juharokat már Ovidiusnál és Pliniusnál is acer
latin köznéven találjuk, amely név kétséges, hogy össze-
függ a latin acer = éles, hegyes vagy a görög akrosz =
csúcs szavakkal. Egyesek ezt a szót az indogermán ak- =
hegyes tõre vezetik vissza, s vélhetõen a korai juhar he-
gyes karéjai alapján ragadt a nemzetségre az acer név. 

Mezei juhar. Csapody Vera akvarellje



rágai. A mezei juhar is jól példázza, hogy az õsibb juharok-
nak kétivarú virágai voltak, míg az evolúciósan fiatalabb fa-
joknak már egyivarú virágaik vannak, azaz a fejlõdés a két-
ivarúságtól az egyivarúság irányába mutat. Sõt bizonyos ju-
harfajok (például a hazánkban özönfajként terjedõ zöld ju-
har) már kétlakiságot mutat, azaz külön egyedeken fejlõdnek
a porzós, más egyedeken a termõs virágok. A mezei juhar
egyedek között is felfedezhetünk olyanokat, igaz csak 1–2%-
os arányban, ahol az ivari szétválás már tökéletes.

Ikerlependék termései kicsik, a szárnyak egymáshoz ké-
pest egyenes szögben állnak, így felsõ élük vízszintes vonal-
lal határolható. A fiatal termések gyakran vörösesen futtatot-
tak, a meg nem termékenyült virágokból léha, azaz csírázás-
ra képtelen termések fejlõdnek.

Elterjedése
A mezei juhar elterjedésének súlypontja Közép- és Dél-Euró-
pában van. Érdekes módon megtaláljuk Afrikában is, Algéria
legészakibb részén, viszont hiányzik az Ibériai-félsziget java
részérõl, szórványos Szicíliában, a Peloponnészoszi-félszige-
ten és Kis-Ázsiában. Megtalálható viszont a Kaukázusban és
a Kaszpi-tengertõl délre esõ területeken is. Északon Skócia
déli részéig, Dániáig hatol, a Skandináv-félszigetnek csak a
legdélibb csücskében él. Kelet-Európában majdnem a Volgá-
ig hatol, de a Fekete-tengertõl és a Kaukázustól északra hú-
zódó sztyepp-övezetben már nem fordul elõ. Elterjedési tér-
képére pillantva még az is szembetûnik, hogy a magashegy-
ségek (pl. Pireneusok, Alpok, Kárpátok, Szudéták, Kauká-
zus) felsõbb régióit elkerüli. Ez a tény az elterjedési területé-
bõl is adódó nagymérvû hõigényével hozható összefüggés-
be, amit csak az alacsonyabb régiók hosszabb vegetációs
idõszakú helyein kap meg. A jégkorszak alatt négy Földközi-
tenger melléki menedékterületen, ún. refúgiumban vészelt
át, az interglaciálisokban és a jégkorszak után ezekbõl
hódította meg a mai területeket.

Elõfordulása
Hazánkban a sík- és dombvidéke-
ken található meg elsõsorban, de
felkapaszkodik a középhegysé-
gekbe is, igaz 500 m tengerszint
feletti magasság felett már alig ta-
láljuk meg. Ennek oka a már emlí-
tett magas hõigénye. A Kárpát-me-
dencei vertikális megjelenését az 1. táb-
lázat szemlélteti. Legmagasabban a Petro-
zsény melletti Piatra Rosi-n kapaszkodott fel

(1196 m), de ott már csak cserjetermetû. Tapasztalt tény,
hogy a magashegységekben a patakvölgyekben nyomul fel.

Sokféle erdõtársulásunk jellemzõ elegyfája, így gyakori a
cseres-tölgyesekben, a mész- és melegkedvelõ tölgyesekben,
az erdõssztyepp-tölgyesekben. A gyertyános-tölgyesekben
és a keményfás ligeterdõkben már ritkábban kerül szem elé,
de ennek az is oka, hogy ezeken a jobb termõhelyeken
visszaszorították a korábbi erdõhasználatok. Érdekes, bár
csaknem megsemmisült társulás a hazánkból Fekete Gábor
által 1965-ben leírt mezei juharos-tölgyes. A Gödöllõi-domb-
vidékrõl jelzett, s korábban az Északi-középhegység alacso-
nyabb, kontinentális klímahatásnak kitett részein, platókon,
enyhe domboldalakon megjelenõ társulás ökológiai tekintet-
ben a gyertyános-tölgyes és a cseres-tölgyes között áll. A
gyertyán ebben a társulásban kevésbé érzi jól magát, csak
szórványosan jelenik meg, viszont a második lombkorona-
szintben tömeges az árnyalást jól elviselõ mezei juhar.

Magyarország legnevezetesebb mezei juhar egyede a gyu-
lai vár melletti parkban állt vihartól tépázva. E közel négy mé-
ter törzskerületû fa alatt komponálta a hagyomány szerint Er-
kel Ferenc a Bánk bán dallamát.

Változatossága
A juhar nemzetségben jelenleg 124 faj ismert, amelyeket 16
szekcióba sorolnak. A szekciók között jelentõs különbségek
fedezhetõk fel morfológiai és vélhetõen evolúciós tekintet-
ben. A mezei juhar a Platanoidea szekcióban kapott helyet,
ebbe tartozik a korai juhar is.

A mezei juhar fajon belüli változatossága leginkább a leve-
leknél és a termésnél jelentkezik. Ez alapján három alfaját kü-
lönítjük el, a subsp. marsicum alfaj esetében a levél három-

karéjú és a termésfallal burkolt mag moly-
hos. A subsp. campestre és subsp.

hebecarpum alfajok esetében a
levél 5 tagolatú, elõbbinél ko-
pasz, utóbbinál molyhos a mag-

ház és a levélfonák is. Ezeket az al-
fajokat eddig kevésbé kutatták, így

elõfordulásuk, termõhelyi igényeik te-
kintetében nem rendelkezünk biztos in-

formációkkal.
A juharfajok között a természetben alig

jellemzõ a hibridizáció. A mezei juhar eseté-
ben is csak két természetes úton
keletkezett hibridfaj ismert. A Dél-
Európában élõ francia juharral
alkotott hibridjét (A. × bornmuelle-
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1. ábra. A mezei juhar elterjedési területe

Nagytáj Felsõ határ (tszfm. m)
Északnyugati-Kárpátok 750
Közép-Kárpátok 700
Északkeleti-Kárpátok 810
Keleti-Kárpátok 810
Déli-Kárpátok 720
Dél-magyarországi hegyvidék 750
Erdélyi-szigethegység 720
Magyar-középhegység 750
Horvát Alpok 940
Átlag 740

1. táblázat. A mezei juhar vertikális megjelenése a Kárpát-
medencében (Forrás: FEKETE - BLATTNY, 1913)

2. ábra. A mezei juhar hazai 
elõfordulása (Forrás: Magyar Flóratérké-

pezési Program, 2013, Sopron)
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ri) Borbás Vince nagynevû botanikusunk írta le a Balkán-fél-
szigetrõl, míg a szintén dél-európai tompakaréjú juharral alko-
tott hibridet (A. × jakelyanum) tavaly fedezték fel az Isztriai-
félszigeten. Kertekbõl ismert a hegyi juharral mesterségesen
létrehozott hibridfaj is (A. × ramosum). A legismertebb mes-
terséges hibrid (A. × zoeschense) a híres német dendrológus,
Schwerin gróf zoescheni faiskolájában jött létre, a mezei juhar
mellett a másik szülõfaj az Appennini-félsziget déli felében élõ
olasz juhar. E hibridet díszkertészeti célokra használják.

Bár maga az alapfaj kevésbé mutatós,  37 kultúrváltozat is-
mert, amelyek habitusban, a levél színében, mintázatában
különböznek. Hazánkban öt fajtát árusítanak a díszfaiskolák,
közülük a keskeny tojásdad koronájú, egyenes törzsû ’Zentai’
magyar nemesítés eredménye.

Figyelemre méltó taxon a parádi vagy más néven mátrai
õsjuhar. Ezt Papp József botanikus fedezte fel 1954-ben a
Mátra hegységben tett kirándulása során a Tarna völgyében.
Kezdetben a mezei juhar egy érdekesebb levélváltozatának,
atavisztikus alakjának gondolta, majd további vizsgálódások
és összehasonlítások után faji rangra (Acer acuminatilobum)
emelte. Rövid idõn belül védelem alá is helyezték az akkor is-
mert egyetlen egyedet, s botanikus kertekben elkezdték ve-
getatív úton szaporítani. A magyar botanikusok körében sok
vitát váltott ki ennek rendszertani helyzete, de egyértelmû ál-
láspont nem született mind a mai napig, hogy önálló faj-e
vagy sem. Papp József már a taxon leírásakor jelezte, hogy
sok hasonlóságot mutat a felsõ-miocén szarmata-rétegébõl
származó fosszilis juharfajokkal. Az utóbbi években a Mátra-
alján Aldebrõ közelében újabb, de fiatalabb egyedeket talál-
tak ezen érdekes juharból, ami azért is örvendetes, mert az
eredeti fa ma már rossz egészségi állapotnak örvend.

A mezei juhar az éghajlati szélsõségeket, az erõs téli hide-
get és a tartós szárazságot jól viseli, széles ökológiai amplitú-
dója miatt a száraz-félszáraz termõhelyû tölgyeseink leggya-
koribb elegyfája. A vadrágásnak jól ellenáll, ezért igazán
megérdemelné már, hogy megfosszuk a gyomfa címtõl, s
ökológiai szerepét felismerve nagyobb teret szánjunk neki
egyre jobban átalakuló erdeinkben. 

AZ ÉV FÁJA

A mátrai õsjuhar hajtása és virágzata

Megújult az Erdészettudományi

Közlemények honlapja  

Letölthetõek az erdészeti tudományos 
szakfolyóirat lapszámai

Letisztult minimalista formában, áttekinthetõ menürend-
szerrel, felhasználóbarát szerkezetben újult meg az Erdé-
szettudományi Közlemények honlapja. A weboldal egyik
legnagyobb elõnye, hogy a szaktudományos folyóirat eddig
megjelent összes lapszáma – az Erdészeti Lapok digitális ar-
chívumához hasonlóan – lapszámonként egyben, illetve
cikkenként is letölthetõ, pdf formátumban. Az archívum
mellett megismerhetõ a folyóirat szakmai küldetése, tudo-
mányos céljai, a szerkesztõbizottság személyi összetétele.
És ami szintén nem mellékes, a jövendõ szerzõk is részletes
formai, tartalmi instrukciókat, útbaigazítást szerezhetnek
publikációik, kézirataik beküldése elõtt. Ennek határideje a
következõ kötethez már nincs is túl messze, 2014. március
10-ig várják az írásokat! A szakfolyóirat megújult honlapja a
www.erdtudkoz.hu webcímen érhetõ el.

Nagy László

Új belépõk

Gyõr-Moson-Sopron megyei Magánerdõ
Gazdálkodási és Környezetvédõ Helyi

Csoport: Giczi Dávid egyetemi hallgató,
Giczi Róbert egyéb felsõfok, Németh Attila egyéb

középfok; Vértesi Helyi Csoport: Németh Márta egyéb fel-
sõfok; Debreceni Helyi Csoport: Takács Péter tanuló, Ba-
logh József tanuló, Bálega Zsolt erdésztechnikus, Stelcz Nor-
bert erdésztechnikus; Miskolci Helyi Csoport: Fidrus Gá-
bor egyéb középfok, Török Gábor erdõmérnök, Gáspár Lász-
ló egyéb felsõfok; Szombathelyi Helyi Csoport: Dr. Csa-
naki Eszter egyéb felsõfok; Székesfehérvári Helyi Cso-
port: Dr. Gombás Katalin erdõmérnök; Zalaegerszegi
Helyi Csoport: Lukács Péter erdésztechnikus, Belsõ László
egyéb felsõfok, Stropka Dávid erdésztechnikus; Balassa-
gyarmati Helyi Csoport: Bolgár Róbert erdésztechnikus;
Kecskeméti Helyi Csoport: Nagy Anett egyéb felsõfok,
Csikós Béla Gábor erdésztechnikus, Király Zsuzsanna er-
désztechnikus; Erdélyi Helyi Csoport: Lurcza János erdõ-
mérnök, Molnár Gábor erdõmérnök, Kiss Dénes erdõmér-
nök, Farkas Attila egyéb felsõfok, Széles Anna erdõmérnök;
Nagykanizsai Helyi Csoport: Heilig Petronella erdész-
technikus, Lukács Viktória Katalin erdésztecnikus, Vándor
Péter egyéb felsõfok; Csongrád megyei Helyi Csoport:
Traj Lajos; Bajai Helyi Csoport: Bodor László erdõmér-
nök; Gyõr Erdõgazdaság Helyi Csoport: Kökény Ger-
gely Levente erdõmérnök; Egri Helyi Csoport: Bányai Bé-
la egyéb felsõfok, Boldizsár Tibor Bence, Ecsegi László erdõ-
mérnök, Simon Péter erdésztechnikus; Kaposvári Helyi
Csoport: Vitman László erdésztechnikus.
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Bedõ Albert neve a halálát követõ év-
tizedekben lassan kezdett feledésbe
merülni. Ezen igyekezett változtatni az
Országos Erdészeti Egyesület egyebek
között a Bedõ Albert Emlékérem 1957.
november 4-ei alapításával. 

A hétköznapi nyelven Bedõ-díjnak ne-
vezett emlékérem az egyesület legré-
gibb szakmai díja, amelyet dr. Király
Pál szerint a szakmai közvélemény a
legmagasabb elismerésnek tart. E kitün-
tetésben az egyesület azon erdészeti
végzettségû élõ tagjai részesülhetnek,
akik a névadó szellemiségéhez méltó
munkásságot folytattak és kiemelkedõ
szakmai tevékenységük mellett jelentõs
szerepet vállaltak az egyesületi célok
megvalósítása érdekében. Napjainkban
a Bedõ Albert Emlékérem kitüntetés-
ben évente legfeljebb három személy
részesülhet.

A díj alapítása után alig néhány évvel
Obermayer György, a szegedi erdészeti
technikum és az ásotthalmi erdészeti
szakiskola akkori közös igazgatója kez-
deményezésére 1961 novemberében a
Földmûvelésügyi Minisztérium mint fõ-
hatóság engedélyezte az ásotthalmi Er-
dészeti Szakiskolának a Bedõ Albert
név felvételét. A névválasztás igen sze-
rencsés volt, hiszen az ásotthalmi isko-
lához sok szállal kötõdött Bedõ Albert.
Vélhetõen napjaink hazai erdészeti is-
kolai közül az egyetlen, amelynek meg-
álmodásában, majd az iskola alapításá-
ban is meghatározó szerepet vállalt. Az
iskola épületegyüttesében bizonyítha-
tóan többször is járt. Az 1883. október
10-ei megnyitó ünnepségen is jelen volt
Bedõ, aki a helyszínen felvett jegyzõ-
könyv szerint ünnepélyes keretek kö-
zött vette át az iskolát Pálffy Ferenc sze-
gedi polgármestertõl. Ünnepi köszön-
tõjét az Erdészeti Lapok 1883. évi októ-
beri száma közölte. A kezdeti években
Bedõ Erdõ-õr címû könyvébõl tanultak
az iskola tanulói. Az elsõ osztály 1884.
szeptember 30-án vizsgázott az elsõ év
tananyagából.  Az elsõ vizsgabizottság
elnöke is Bedõ volt. Az utóbbi több
mint fél évszázad során az Országos Er-
dészeti Egyesület mellett az ásotthalmi
szakiskola is élen járt Bedõ Albert emlé-
kének ápolásában. Napjainkban az is-
kola teljes neve Bedõ Albert Erdészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium.   

Bedõ Albert Emlékérem kitüntetés-
ben az elmúlt 57 év során több mint 170
személy részesült. Közülük nyolcan a
szakiskola diákjai vagy tanárai voltak. Is-
mereteink szerint az iskola egykori diák-
jai közül elsõként Beck Antal (1927-
2004) erdész vehette át kitüntetését
1974-ben Egerben. Az erdész szakiskola
1948-as elvégzését követõen 1950-56
között a Pécsi Erdõtelepítési Állomás ve-
zetõje volt. Azt követõen a Mecseki Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaságnál tevé-
kenykedett fásítási elõadóként. Nagy-
mértékben szakértelmének és pontos,
fáradhatatlan munkájának köszönhetõ-
en jöttek létre a Dél-Dunántúlon a köz-
remûködésével akkor létesített fásítások. 

Szeverényi Ist-
ván (1924-) erdész
1984-ben Kecske-
méten vehette át
kitüntetését ki-
emelkedõ munká-
jáért. Az Erdész
Szakiskolát 1951-
ben végezte el.
Szakmai életét a

Duna-Tisza közén, a Kiskunsági Erdõ-
és Fafeldolgozó Gazdaságnál töltötte.
Évtizedeken keresztül volt erdészetve-
zetõ Nyárjason. Visszaemlékezéseiben
ezt írta: „A szakiskolától, annak tanári
karától kimagasló útravalót kaptam.
Egyéni szorgalmam és ambícióm mel-
lett elsõsorban ennek tulajdonítom,
hogy mintegy négy évtizeden át helyt
tudtam állni.”

A szakiskola öt,
korábban az isko-
lában is tevékeny-
kedõ tanára része-
sült Bedõ Albert
Emlékérem kitün-
tetésben. Idõrendi
sorrendben elsõ-
ként Kovács József
(1910-1970) er-

dész vehette át kitüntetését halála elõtt
két hónappal, 1970-ben Nyíregyházán.
A II. világháború elõtt hat évig szolgá-
latvezetõ erdészként tevékenykedett a
szakiskolában. A háborút követõen a
Felsõtiszai Erdõ- és Fafeldolgozó Gaz-
daság erdõmûvelési csoportvezetõje-
ként ment nyugdíjba. Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében mintegy 8 000
hektár erdõfelújítás és 4 000 hektár er-

dõtelepítés hirdeti az utókornak lelkiis-
meretes munkáját.

Iharos Frigyes
(1915-2000) erdõ-
mérnök szintén a
háború elõtt taní-
tott a szakiskolá-
ban 1939-1943 kö-
zött. Két iskolai tab-
lón is megtalálható,
akkor még a Kurcz
Frigyes nevet hasz-

nálta. Nevét késõbb magyarosította. A
háború után elõbb a Balatonfelvidéki Er-
dõgazdaságnál tevékenykedett erdõmû-
velési fõmérnökként, majd a MÉM
Veszprémi Állami Erdõrendezõség igaz-
gatóhelyetteseként ment nyugdíjba. Ki-
emelkedõ szakmai munkásságát 1976-
ban Balatonfüreden ismerték el. 

Dr. Tuskó László
(1920-1984) erdõ-
mérnök 1950-ben
néhány hónapig
látta el az iskolave-
zetõi teendõket.
1950. október else-
jével kinevezték az
akkor létrehozott
soproni Erdészeti

Technikum igazgatójának, ahol 1980-ban
történõ nyugdíjazásáig oktatott. Kimagas-
ló pedagógiai munkásságáért 1977-ben
Debrecenben vehette át kitüntetését.

Dr. Szõnyi László (1921- ) erdõmérnök
1946–49 között tanított a szakiskolában
matematikát, mezõgazdaságtant, erdésze-
ti igazgatást és jogot. Azt követõen közel
két évtizeden keresztül az ERTI tudomá-
nyos munkatársa, majd fõosztályvezetõje
volt. Nyugdíjazása elõtti évtizedben a
MÉM Erdõrendezési Szolgálat osztályve-
zetõjeként tevékenykedett. Sokrétû és ki-
emelkedõ kutató és tudományszervezõ
munkássága elismeréseként 1983-ban Sop-
ronban vehette át szakmai kitüntetését.

Dr. Kollwentz
Ödön (1912-2008)
erdõmérnök 1950-
51 között erdõmû-
velést, erdõbecslést
és erdõrendezés-
tant tanított a szak-
iskolában. Majd a
debreceni erdészeti
technikumban ta-

nított négy évet. Végül a Mecseki Állami

SZAKMAKULTÚRA

A Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola
Bedõ-díjasai
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SZAKMAKULTÚRA

Fényes dátuma 1883. október 10-e a
magyar erdészet történetének. Ezen a
napon adta át rendeltetésének a szak-
ma által a legnagyobb magyar erdész-
ként tisztelt kálnoki Bedõ Albert orszá-
gos fõerdõmester az elsõ magyar állami
erdészképzõ iskolát Ásotthalmán.

Generációk régóta melengetett vá-
gya vált ezzel valóra azok körében,
akik a hazai erdõk sorsa, jövõje iránt, e
hatalmas nemzeti kincs iránt felelõssé-
get éreztek. S akik az 1867-es kiegye-
zést követõ idõkben, az ország szédítõ
ütemû fejlõdése közepette az erdõgaz-
dálkodásnak, ennek a tisztes, de egy-
szerû, primitív szinten álló õsfoglalko-
zásnak korszerû szakmává fejleszté-
sén, a modern magyar erdészet meg-
teremtésén fáradoztak. Akik arról
ábrándoztak, hogy ne kelljen többé a
magyar földet és nyelvet alig ismerõ,
külföldi iskolákban végzett közvet-
len termelésirányítókat idegenbõl
importálni (fõleg a német nyelvte-
rületrõl). Hanem itthon, magyar
nyelvû szakiskolában magyar szak-
tanárok által kiképzett és a szülõ-
föld iránti mély vonzalommal át-
hatott ifjak kezébe kerüljön a magyar
erdõk kezelése, sorsuk intézése.

Százharminc esztendõ telt el azóta,
és ez már történelmi mércével mérve is
nagy idõ. S ez alatt a hosszú idõ alatt –
a kedvelt erdészhasonlattal élve – az
elvetett kis makkból derekas tölgyfa
lett. Mert, hála az iskola mindenkori fe-

lelõs vezetõinek és mindazoknak, akik
sorsának alakulására befolyással voltak,
a múló évek hosszú sora alatt vastago-
dott is a fa. Hol egy új épület, hol egy

kis emlékmû vagy gyûjtemény
létesíté-

se, hol a park vagy
a tanulmányi erdõ fejlesztése jelentette
a gyarapodást, az évgyûrûk lerakódá-
sát, a fa terebélyesedését. Az iskolának
a különbözõ kerek számú évfordulói al-
kalmából megjelentett korábbi kiadvá-
nyai, a szaksajtóban megjelentetett köz-

lemények szépen, részletesen ismerte-
tik ezt a fejlõdési folyamatot.

Érzékeltetik azonban azt is, hogy ez a
százharminc éves fejlõdés nem volt min-
dig sima, töretlen sikertörténet. A törté-
nelem viharai az országnak ebbe a kissé
félreesõ zugába is betörtek és rázták,
meg-megtépázták a növekvõ fát. A leg-
súlyosabb széltörést talán 1968-ban szen-
vedte el, amikor is – 85 évi mûködés után

– megszûnt már fogalommá vált két-
éves erdészképzõ szakiskola lenni. 

Ám maga az intézmény nem
szûnt meg, hanem (hála az iskola
korabeli igazgatóinak és tansze-
mélyzetének) túlélte a súlyos sérü-
lést, csak más módon szolgálja a ma-
gyar erdészetet és a tanulni vágyó
magyar ifjúságot. S él és fejlõdik, vi-
rágzik mindmáig. Így vált az erdõgaz-
dálkodás legfontosabb szakmai alapel-
vének, a tartamosságnak a szimbólu-
mává intézményi vonalon.

A tartamosság régi elve azonban nap-
jainkban már változott. Értékelhetjük
úgy is, hogy magasabb fokozatra lépett
és „fenntartható fejlõdés” lett belõle.

E könyv fejezetei meggyõzhetik a T.
Olvasót arról, hogy az ásotthalmi Bedõ
Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kol-
légium esetében ez az alapelv-változás
nem üres, szépelgõ retorikai fordulat, ha-
nem a szorgos mindennapok valósága.

Miközben ehhez a fejlõdéshez az is-
kola teljes személyzetének és növendé-
keinek magam is az eddigiekhez ha-
sonló további szép sikereket kívánok,
jó szívvel ajánlom ezt a könyvet minden
kedves érdeklõdõ szíves figyelmébe.

Dr. Király Pál

Erdõgazdaság erdõmûvelési osztályveze-
tõjeként ment nyugdíjba 1973-ban. Ki-
emelkedõ szakmai és kiterjedt szakiro-
dalmi munkásságáért 1993-ban Kaposvá-
ron vehette át szakmai kitüntetését.

Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó
(1961-) erdõmér-
nök 1986-tól a szak-
iskola tanára, majd
1996-tól napjain-
kig az intézmény
igazgatója. Az is-
kola tanárai közül
az egyetlen, aki az

egyesületi tevékenysége mellett a sza-
kiskolában végzett kiemelkedõ szak-
mai és pedagógiai munkásságáért ré-
szesült a legmagasabb szakmai elisme-
résben 2012-ben Miskolcon. 

Andrési Pál, Nagy László

ÉLETUTAK, TÖRTÉNETEK



Az OEE Egri Helyi Csoportja szakmai
napot szervezett az Egererdõ Zrt. tá-
mogatásával az erdészeteknél dolgozó
kollégák részére 2013. november 5-én
az Egri Erdészet területén. A program
az egerbaktai ún. Rábca-völgyben
kezdõdött, ahol a 25 érdeklõdõt Dob-
re-Kecsmár Csaba vezérigazgató, cso-
porttitkár, és Nahóczki László erdé-
szetvezetõ köszöntötte. Azt követõen
volt erdészetvezetõként jómagam vil-
lantottam fel néhány érdekességet az
erdészet tevékenységébõl. 

A régi marhahajtó út mellé telepített je-
lenleg 80 éves erdei fenyõ elegyes – fe-
ketefenyves. Az érvényes üzemterv tar-
vágást követõ kocsányos tölgy felújítást
írt elõ. Az üzemtervtõl eltérõ kérelemmel
a használat fokozatos felújító vágásra
módosult. Az erdõrészletben a szomszé-
dos KST és CS állományokból már idõ-
sebb egyedek is betelepültek, az ígéretes
természetes KST-CS újulatot pedig makk
alákapálással egészítettük ki. A helyen-
ként nagyobbra sikeredett lékekben fel-
nõtt „óriáscsalán” mutatta, hogy a mély
lejtõhordalék talajokon milyen keserves
lett volna a mesterséges erdõfelújítás.

Egerbakta 8E. A környék a 70-es
évek végéig katonai kitelepülési körzet
volt. Ezért a kb. 20 X 20 m-es sátorhe-
lyeket növényzetmentesen tartották. Az
erdõrészlet tölgy elegyes cseres, kora
jelenleg 72 év. Az állományt 37 éves ko-
rában, 1966-ban gyérítették elõször. Azt
követõen az 1976–86 közötti üzemterv-
ben növedékfokozó gyérítést írtak elõ,
amely elmaradt. Vélhetõen a katonai je-
lenlétre gondolva, az üzemterv gyenge
növekedést, károsodást, záródáshiányt
jelez. Az 1987–96 közötti üzemterv szin-
tén gyérítés elõírást tartalmaz, amelyet
szintén elhagytak. A károsítást ez az
üzemterv is említi. 1997–2007 között
nincs elõírás. Üzemtervtõl eltérõ kére-
lemmel 2004-ben gyérítést hajtottunk
végre cser és FF eltávolításával. 2006-
ban az Egerbakta – Parád közút mellett
szegélyvágást végeztünk. A jelenlegi
kezelési terv nem tartalmazott elõírást,
de az állományt jónak írja le. Napjaink-
ban a szegélyvágás szépen felújult, a
közút felõl takarja az erdészeti beavat-
kozásokat. A sátorhelyeken 1-4 m-es
újulat, fiatalos fejlõdött, cáfolva a tölgy
és cser nagy fényigényét. Érdekesség,
hogy amíg az anyaállományban a cser
elegyaránya jóval nagyobb a tölgynél,
az újulatnál ez fordítva igaz.

Egerbakta 22A. Talajvédelmi ren-
deltetésû erdõrészlet. 2000-ben üzem-
tervtõl eltérõ kérelmet adtunk be kísér-
leti jellegû talajvédelmi rendeltetést
fenntartó szálalóvágásra, amelyet nem
kaptunk meg. Akkor egészségügyi ter-
melést végeztünk a tölgyszáradással
legjobban érintett szintvonalirányú sáv-
ban és a letermelt terület egy részét be-
kerítettük. Döbbenetes a különbség a
kerítésen belül és kívül. A vadtól elzárt
terület többkorú újulata valóban betölti
a rendeltetését, a terület többi részét tõ-
magasságig lekoptatta a vad. A résztve-
võk megállapították, hogy a „nyûgös te-
rületek” talajvédelmi erdõvé kinevezé-
se és magára hagyása vadjárta területen
meg sem közelíti a rendeltetési célt.

Szarvaskõ 24A. A nagy összefüggõ
egykorú erdõtömb a Bükki Nemzeti
Park része. Bár a klasszikus értelem-
ben még nem vágásérett, de a mozai-
kosság miatt 2002-ben az üzemtervtõl
eltérõ kérelem után részterületeken
bontást, illetve léknyitást végeztünk.
Az egyik lék vágásvezetési hiba folytán
meghaladta a 0,5 ha-t és a nagy vad-
nyomás miatt hézagosan újult fel. En-
nek következtében, illetve szálalási
változások miatt jelenleg problemati-
kus a helyzete, annak ellenére, hogy
sok (úgy tûnik haszontalan) költséget
ölt bele az erdészet.

Bélapátfalva 76A. Mikro-tarvágásos
erdõfelújítás égeresben. A Berva–patak
mellett, kiemelt kirándulóhelyen

hosszan nyúlik el az erdõrészlet. Az er-
dészet számára nyilvánvaló volt, hogy
tájképvédelmi okból, illetve a várható
vadkár miatt a vágásérett éger klasszi-
kus tarvágással nem termelhetõ. Mikro-
tarvágásokkal, a természetes újulat ki-
egészítésével jól kialakítható a termé-
szetes erdõtársulás. Az éger tanúsította
árnyéktûrõ képességét.

A helyszínek megtekintése után rö-
vid ideig belefojtotta a szót a „túraveze-
tõbe” a kis erdei ebéd a hozzávaló ita-

lokkal. Rövid pihenés után követke-
zett.a további helyszínek megtekintése. 

Bélapátfalva 49A. Az elsõ tudatos
szálalóvágás az Egri Erdészetnél. Az
1987-1997 közötti üzemterv az erdõrész-
letre tarvágás utáni LF erdõsítést írt elõ.
Az erdészetnél akkor másutt már je-
lentkeztek az LF száradás jelei, ezért az
üzemtervi elõírást nem hajtották végre.
Ehelyett egy 1995-ös kombinált gyérí-
téssel megteremtették a szálalóvágás
alapjait. (Megjegyzem, akkor nem,
hogy a szálalás, de még az SZV üzem-
tervi elõírása is gondot okozott.) Az ál-
lományt jelenleg igen változatos erdõ-
társulások jellemzik, a gyertyános-töl-
gyes mellett megjelenik a bükkös és a
patakparti égeres is. A tölgy több lék-
ben együtt fejlõdik a gyertyánnal, a
magasságuk változó, de néhány eléri a
3 m-t.

Mónosbél 5E. Csertelenítés utáni
erdõkép. A természetes erdõtípus a GY,
T, ill. B határán lenne, de az anyaállo-
mány B ill. CS néhány KTT eleggyel. Az
erdészet 10 éve üzemtervtõl eltérõ ké-
relemmel gyérítést hajtott végre CS és
MJ eltávolításával. Azóta az eredeti er-
dõkép jelentõsen átalakult, a cser
visszaszorult, az „újulati szintet” a kez-
deti szálalóképnek megfelelõ többkorú
B alkotja.

Bélapátfalva 2D. Tudatos szálaló-
vágás. Kezdõ lépése az üzemtervtõl
eltérõ növedékfokozó gyérítés volt
akáctalanítással kombináltan 2003-

ban. 2010-ben SZV. Jelenleg ígéretes-
nek mutatkozó kezdõ szálalókép a
Gy-T-re jellemzõ elegyfafajokkal több-
korú, többméretû tölgy fácskákkal. Az
„újulat” néhány tölgy egyede megha-
ladja a 3 m-t.

Amikorra az erdõrészletbõl kijutot-
tunk, a „Szomjas Csukában” már meg-
fõtt az estebéd, melynek elköltése után
rábíztuk magunkat a cigányzenére.

Garamszegi István
OEE Egri HCs. 
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A rendezvény kezdetét vadászkürt je-
lezte, bevezetõül pedig Zoli barátunk
unokája, Varga Szabolcs szavalta el
Áprily Lajos Vadlúd voltam címû versét.
A megemlékezõ szavakat Felföldi Zol-
tán erdõmérnök, nyugalmazott erdé-
szetvezetõ mondta, amelybõl az aláb-
biakat idézzük.

„Kedves Barátaim! Ide ma Szederké-
nyi Zoli, erdész kolléga iránti közös
tiszteletünk, megbecsülésünk hozott
bennünket. Nem gyászolni jöttünk, azt
megtettük halálának hírére. Ide most
ünnepelni érkeztünk. Ünnepelni azt,
hogy amíg élt, közénk tartozott és kö-
zénk tartozik most is. Tudjuk, hogy a
csatamezõn elhunyt nagy harcosok sír-
dombjára társai mementóul a kopjáját
tûzték, hogy hirdesse a visszamaradot-
tak számára az elhunyt dicsõségét. Így
tûztük mi is ide ezt a kopjafát, hogy aki
erre jár és rátekint, egy gondolat erejéig
megemlékezzen arról az emberrõl, ar-
ról az erdészrõl, aki életének nagyobb
részét itt élte, itt dolgozott, munkájával
és szeretetével alakította kedves Tõs-
erdõjét. Hamvai itt vannak elszórva a
nagy Ibolyásban, kedvenc magaslese
környékén, hisz életének az erdészke-
dés mellett a vadászat volt a másik leg-
nagyobb szerelme. Családja mellett
ezek töltötték ki gondolatait, napjait.
Tõle tudom, mert mesélt nekem róla,
hogy amikor kisgyermek volt, édesapja,
aki szintén erdész volt Nagymaroson,
gyakran vitte hátizsákjában erdei útjain,
ha már elfáradt a lába a szaladgálásban.
Ebben közös sorsa volt édesapja ked-
venc tacskójával, aki szintén gyakori
utasa volt a hátizsáknak. Hát itt és így
indult el egy erdész pálya, ami hivatás-
sá nemesült, és itt ért véget Tõserdõ-
ben.  Történelmileg rendkívül változa-
tos idõszakban kellett erdészkednie.
Hátizsákos kisgyermek korában édes-
apja uradalmi erdész volt, õ viszont már
az ún. szocialista nagyüzemi gazdálko-
dás kezdeti idõszakában, az alföldfásí-
tás õskorában szerezte meg az erdész-

technikusi képesítését Sopronban. Az
akkori káderpolitikai gyakorlatnak
megfelelõen egyszerûen idehelyezték
az Alföldre, s néhány kezdeti hónap
után Tõserdõben találta magát. Itt is
maradt haláláig, és amint a kopjafa hir-
deti, halála után is. 

42 év szolgálat után, valamilyen for-
mában, itt minden fa viseli keze munká-
ját. Az emberi kapcsolatai is ide kötik,
úgy az erdészet, mint a vadászat terüle-
tén. Itt találta meg feleségét, Cönikét,
aki tanító néni lévén idehordta kisisko-
lásait, hogy itt szívják magukba a termé-
szet szeretetét. Munkatársai tisztelték és
elfogadták akkor is, amikor munkahelyi
vezetõként irányította õket, és akkor is,
amikor független alvállalkozói viszony-
ban dolgoztak vele. Precíz, megfontolt
ember volt. Az igazáért kiállt. Rend
uralkodott a lelkében, és ezt kisugároz-
ta a környezetére is. Hozzá küldték az
erdészgyakornokokat, hogy a szakma
tiszteletét elsajátítsák. Ízig-vérig közös-
ségi ember volt, szerette a fiatalokat, és
feltétel nélkül átadta a tudását. Igazi ta-

nítómester volt. Baráti körben két bece-
neve volt. Nõi munkatársai úgy emle-
gették, hogy a „Szép Erdész”. S mi, fiúk
kissé humoros összekacsintással úgy
emlegettük, hogy a „Nagy Sas”. Gyak-
ran képviselte szakmánkat szakmai fór-
umokon, és hivatalos vadászatokon.
Elismerésül megkapta az „Alföldi Erdõ-
kért” és a „Kiskunsági Erdõkért” kitün-
tetéseket. Sportvadászként 1960 óta ha-
láláig tagja, közben elnöke és vadász-
mestere is volt az Alpári Vadásztársa-
ságnak. Kiváló vadászkutya idomító
volt és koronglövõ sportemberként
számtalan országos verseny nyertese
lett. És most, hogy fölállítottuk, mit
üzen, mit mond, mit sugall nekünk ez a
kopjafa?

Üzeni, hogy Szederkényi Zoltán em-
lékére állíttatott, s egyben, hogy igaz
ember volt, és méltó módon kívánnak
megemlékezni róla munkatársai.

Üzeni, hogy szabad elkötelezetten
élni és cselekedni, mert csakis így érde-
mes.

És üzeni azt is, hogy ez a kopjafa az
egyszerû zöld ruhás erdész emlékére áll
itt, aki embertársai részére a természet
nagykövete.”

A megemlékezés és a tisztelet koszo-
rúinak elhelyezése után a támogató KE-
FAG Zrt. és az Észak-Kiskunsági Erdé-
szet meleg gulyással látta vendégül a
megjelenteket. A gyönyörû késõ õszies
idõben sokáig tartott az erdészbarát
hangulatú beszélgetés.

Koczka Zoltán 
titkár, OEE Kecskeméti HCs

EGYESÜLETI ÉLET

Kopjafa-avatás Szederkényi Zoltán emlékére
November 20-án szinte pontosan egy
évvel Szederkényi Zoltán volt erdész
tagtársunk halálát követõen, a Kecs-
keméti Helyi Csoport tagjai, volt kol-
légái, vadásztársai mintegy hatva-
nan megemlékezésre gyûltek össze a
KEFAG Zrt. Tõserdei Kastélyának
parkjában, hogy méltó emléket állít-
sanak egy igaz erdésznek.
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Inokai Balázs ismertette szakmai pá-
lyafutását, beszélt erdész felmenõirõl,
különös tekintettel nagyapjáról, vitéz
Szekeres Károlyról, aki igen változatos,
küzdelmes életpályája során a Magyar
Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segéd-
személyzet Országos Egyesületének
(MEVME) utolsó elnöke volt. Ezután az
elnök vázolta, hogy a jövõben a fõ té-
mák mellett/után folytatjuk a megkez-
dett hagyaték jellegû tapasztalatok köz-
readását, illetve DVD-vetítéseket, kultu-
rális jellegû programokat iktatunk be.
Majd az ülés érdemi részének bevezetõ-
jeként röviden ismertette a véleménye-
zésre kiküldött mûködési rend terveze-
tének lényeges elemeit és vázolta a ter-
vezetrõl szóló vita rendjét.

A vitába konstruktívan bekapcsolód-
tak: dr. Halasy Gyula, Tollner György,
Czebei Sándor, Zachar Miklós, dr.
Szász Tibor, Kondor Endre, Bóna Jó-
zsef, Virágh János, Köveskuti György, il-
letve Fehér István írásban tett figyelem-
re méltó, a Tanács alakulása során is
felmerülõ javaslatot.

Halász Gábor titkár a vitát nem le-
zárva, inkább ahhoz csatlakozóan tar-
tott ismertetõt a mûködési rend készíté-
sének elõzményeirõl, körülményeirõl,
továbbá az OEE mûködésével kapcso-
latban a titkárságtól érkezett dokumen-
tumokról, a Tanács munkáját is befolyá-
soló Kitüntetési Szabályzatról és arról a
fejleményrõl, hogy a Fõvárosi Törvény-
szék 2013. október 22-én jóváhagyta az
OEE Alapszabályát. Beszámolt arról is,
hogy 2013. november. 20-án a Budapes-
ti Erdõrendezési Helyi Csoport ülésén
módja volt Csépányi Péter régió képvi-
selõtõl tájékoztatást kérni, hogy az új
Alapszabályban meghatározott „tiszte-
letbeli tagság” és az OEE legmagasabb
rangú kitüntetéseként ismert „Tisztelet-
beli Tagsági Díszoklevél” adományo-
zottjai közötti fogalmi különbözõséget
hogyan kívánja rendezni az Elnökség.

Csépányi Péter tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy ezt a problémát érzékelték
és a kitüntetésekrõl szóló szabályzat-

ban kívánják megoldani. Ugyanis a
„tiszteletbeli tagság” fogalmát a PTK le-
foglalta és másként értelmezi, mint a mi
korábbi magas rangú kitüntetési értel-
mezésünk volt. A Tiszteletbeli Tagság
helyett bevezetik az „Örökös Tagság”
fogalmát, amelyet a Kitüntetési Szabály-
zatban részletesen kidolgoznak. 

A közreadott ismertetõje alapján vá-
zolta még Szeniorok Tanácsa megalakí-
tásának az Erdõ szaklapunkban rögzült
néhány korábbi eseményét, nevezete-
sen a Tanács eredeti célját, keletkezése
körülményeit, indíttatását, majd annak
idõbeli változásait, melyet a Tanács új
mûködési szabályainak lefektetése elõtt
érdemes megismerni. 

A rendelkezésünkre álló adatok sze-
rint az Országos Erdészeti Egyesületnél
elsõ alkalommal 1982 második felében
jelent meg a szeniorok ügye, amikor „a
Kormány felkérte a Mûszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetségét,
hogy a nyugdíjas mûszaki értelmiség
problémáinak feltárásában, ezek meg-
oldására tervezett intézkedésekre javas-
lataival mûködjön közre.” A MTESZ, az
OEE-et is bevonta a munkába. A
MTESZ Szeniorok Tanácsában egyesü-
letünket Fila József képviselte.

Az Erdõ 1983. szeptemberi számá-
ban Fila József, az OEE Szeniorok Taná-
csának elnöke arról számolt be, hogy az
Elnökség – dr. Herpay Imre elnöklése
és dr. Király Pál fõtitkársága idején –
létrehozta a Szeniorok Tanácsát azzal a
céllal, hogy a szakma nyugdíjasai szer-
vezetten – a helyi csoportok közremû-
ködésével – tudjanak részt venni erdõ-
gazdaságunk fejlesztésében. Az Elnök-
ség szakmai-társadalmi fórumot kívánt
teremteni, ahol a nyugdíjasok kifejthe-
tik szakmai véleményüket és ahol rend-
szeres szakmai tájékoztatást kaphatnak. 

Az idõsebb korosztály iránti tisztele-
tet példázó gazdag cselekvési tervbõl
érdemes idézni: „Szeretnénk nyugdíja-
sainkat a szakmai közéletbe érdem-
legesen bekapcsolni, a szakemberek
nemzedékei között a kölcsönös bizal-
mat, megbecsülést, harmonikus együtt-
mûködést elõsegíteni, az idõsebb szak-
emberek szakmai és emberi elszigetelõ-
dését megelõzni, feloldani. Törekszünk
sokoldalúan fejleszteni a nyugdíjas és
aktív szakemberek közös klubéletét.
Programunkban szerepel szakmánk
múltjának ápolása, a szakmai emlék-
helyek feltárása, gondozása, nyilván-
tartása, a jelentõsebb szakmai életmû-

vek, tevékenységek megörökítése, közis-
mertté tétele, a szakmai memoáriroda-
lom ösztönzése útján.”

A nyugdíjas szakemberek aktivizálá-
sa mellett kitûzték feladatul, hogy folya-
matosan figyelemmel kísérik a nyugdí-
jas tagjaink életkörülményeit, szociális
ellátottságát és megadják e téren a le-
hetséges segítséget, reális, tartós megol-
dásokat kezdeményeznek.

„Számba kell vennünk nyugdíjasa-
ink életkörülményeit jellemzõ tényeket,
szándékaikat, törekvéseiket, esetleg sérel-
meiket. A munkaadóknak és szakszerve-
zeti bizottságuknak az eddigieknél na-
gyobb figyelemmel kellene a nyugdíjvá-
rományos dolgozók közérzetét gondoz-
ni, hogy sérelemérzet nélkül kerüljenek
nyugdíjba és volt munkaadójukkal,
munkaközösségükkel nyugdíjas állapot-
ban is tartalmas, hasznos emberi és
szakmai kapcsolatuk lehessen.”.

Az ügy gondozását tekintve jelzés ér-
tékû, hogy a Szeniorok Tanácsa és a he-
lyi csoportoknál alakult nyugdíjas bi-
zottságok áldozatos és kitartó munkájá-
nak – meg a Kormány hajlandóságának
– köszönhetõen Gáspár Hantos Géza
az 1986. évi fõtitkári beszámolójában
igen eredményes tevékenységrõl adha-
tott számot: 

A Szeniorok Tanácsa kialakult fela-
datait kísérõ fejlemény volt, hogy 1988-
ban az OEE Elnöksége dr. Szász Tibort
kérte fel az egész ország erdész-nyugdí-
jasainak ügyeivel is foglalkozó tevé-
kenység korszerûsítésére. A kidolgo-
zott, majd elfogadott javaslat alapján, az
1989-tõl átalakult Szeniorok Tanácsá-
nak (SzT) irányítását kezdetben  Boros
György –  tiszteleti elnök –, dr. Szász Ti-
bor, Hibbey Albert társelnökök és Cso-
bánci Erzsébet titkár látták el, az új vá-
lasztásokig.

A SzT 1990-tõl korszerûsödõ szer-
vezeti kereteit, majd célkitûzéseit
1992-ben tovább fejlesztették. Az OEE
választmányának 1994. március 25-én
tartott ülésén elfogadott Alapszabály-
módosítások szerint, a Szeniorok Ta-
nácsa, az OEE szakosztály jogállású ta-
nácsadó szerveként folytatta munkáját.
Ebben az elnökségi ciklusban (1994-
1998) fogalmazta meg újólag a SZT sa-
ját célkitûzéseit és feladatait, amelyet a
„A Szeniorok Tanácsa megalakulása,
célja, 1990 – 2010 közötti tevékenysé-
ge” címmel az OEE Elnöksége felkéré-
sére, 2010. januárban készült összeállí-
tásban rögzített.

A Szeniorok Tanácsa évzáró rendezvénye
A megnyitóban, dr. S. Nagy László el-
nök köszöntötte a névnapjukat, illet-
ve, születésnapjukat a közelmúltban
ünneplõ szeniortársakat. Üdvözölte a
Szeniorok Tanácsa tevékenysége
iránt érdeklõdõ, Inokai Balázs tag-
társunkat és felkérte rövid bemutat-
kozásra. 
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Az elõadottak és az elõzmények
megismerését követõ hozzászólások-
ban a következõ témakörökhöz tettek
észrevételeket, javaslatokat, illetve ezek
a tisztázandó kérdések maradtak: 

• A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok
Tanácsa (továbbiakban: Tanács),
milyen direkt, vagy más módon se-
gítheti az Elnökség munkáját?

• Milyen legyen a Tanács kapcsolata
az OEE különbözõ szervezeti egy-
ségeivel, különös tekintettel a he-
lyi csoportokkal és az Erdész Csil-
lag Alapítvánnyal mint alapítása
közremûködõjének?

• Mi legyen a Tanács tevékenységé-
ben a vállalható feladatok súly-
pontja, az eddigi mûködési gyakor-
latot miben kell újrafogalmazni?

• Hogyan érvényesüljön a szeniori-
tás, tapasztalás elismertsége, és
hogyan alakuljon a tagságon belül
a különbözõ jogállású tagok hely-

zete, tiszteleti, törzs-, (illetve dön-
tési jogú) és tanácskozási jogú
tagság megtartása stb.?

• A Küldöttközgyûlés által válasz-
tott tagokon túl, a létszámnak le-
gyen-e felsõ határa, vagy csak a
korlátlan létszámú tagságból au-
tonóm módon választott döntési
jogú, „törzstagság” létszáma le-
gyen meghatározva?

A vélemények, javaslatok elhangzá-
sa után összegezve a napirend történé-
seit, a tagság úgy döntött, hogy az el-
hangzott észrevételek figyelembevéte-
lével módosított tervezetet, ad hoc
munkacsoporttal megvitatja. Az így ki-
alakult anyaggal kezdeményez tisztázó
egyeztetést az SzT elnöke és titkára az
Elnökség illetékesével. Az egyeztetés
eredményeként kerülhet az „átalakult”
Mûködési rend a tagság elé elfogadásra.

Az évzáró ülés második felében dr. S.
Nagy László elnök, ünnepélyes hangu-

latban a Szeniorok Tanácsa által 2003.
évben alapított Emléklapok, illetve szö-
vegeinek idézésével köszöntötte azokat
a szeniortársakat, akik ebben az évben
töltötték be a 75., 85. és 90. életévüket:

– 75 éves életkori emléklapot vett át
Hegedûs János és Kondor Endre,

– 85 éves életkori emléklapot kapott
dr. Ghimessy László,

– 90 éves életkori emléklappal ünne-
peltük Lutonszky Zoltán és dr. Szász
Tibor dicsõ firma tagtársainkat.

Köveskuti György szeniortársunk, az
általa készített vaddisznót formázó
deszkalapokkal ajándékozta meg az
ünnepelteket. Gratulálunk, az évfordu-
lójukat ünneplõ szeniortársainknak!

Az elnöki zárszóval és az ünnepi jó-
kívánságok jegyében, majd egy afrikai
természetfilm megtekintésével fejeztük
be évzáró rendezvényünket.

Dr. S. Nagy László, elnök,  
Halász Gábor, titkár

Az Országos Erdészeti Egyesület Szom-
bathelyi Helyi Csoportjának vezetõsé-
ge 2013. december 12-én a Saághy
István Konferencia Központban tartott
évzáró rendezvényre hívta a tagtársa-
kat. Színvonalas és izgalmas élmény-
beszámolókat hallgathattunk az elõ-
adásokra felkért tagtársaktól.

Az évzáró rendezvény programterveze-
te szerint elsõként Bakó Csaba elnö-
künk köszöntötte az egybegyûlteket,
valamint értékelte a 2013-as évet. Az

elõzõ év legfontosabb rendezvényei-
nek sora a hagyományos Családi Nap-
pal kezdõdött, májusban a veszprémi
Helyi Csoportnál tett szakmai utunkkal,
júniusban a zalai kollégák látogatásá-
val, júliusban pedig a tatai 144. OEE
Vándorgyûléssel folytatódott. Majd
szeptemberben a Vértesi Helyi Csoport
tagjai látogattak a Szombathelyi Erdé-

szeti Zrt. mûködési területére. Október
elején a Szajki-tavak környékén elterü-
lõ erdõkben végzett átalakító üzemmód
eddigi tapasztalataival ismerkedhettek
meg tagtársaink, majd a hónap végén a
Zalaerdõ Zrt.-nél tett tapasztalatcserén
vehettek részt. 

Ezután Zsuppán Ernõ titkárunk tájé-
koztatása következett a decemberi kül-
döttközgyûlésrõl, egyesületi hírekrõl,
továbbá a tagsági kedvezmények igény-
bevételének lehetõségeirõl és módjáról.
Az idénre tervezett programok alapján

ismét mozgalmas évnek
nézünk elébe.

Az évértékelõt és az
egyesületi híreket köve-
tõen Németh Máté ter-
mészetfotós munkájából
nyílt kiállítás „Erdõk, Me-
zõk, Éjszakák” címmel.
A kiállítást Varga László
tagtársunk nyitotta meg,
felolvasva Máté levelét,
mivel õ sajnos személye-
sen nem lehetett jelen. A

képek lenyûgözõ, varázslatos látványt
közvetítettek.  

Dr. Borovics Attila fõigazgató a cso-
dálatos Dél-Koreába kalauzolt minket
az „Erdõk és erdõgazdálkodás Dél-Ko-
reában” címmel tartott elõadásában. A
rengeteg képpel illusztrált beszámolót
figyelve úgy érezhettük, mintha mi is
éppen ott járnánk a bemutatott helyszí-

neken. Elõször Dél-Korea átfogó bemu-
tatásával kezdte, hogy ráhangolja a tag-
társakat az ország történetére, kultúrájá-
ra, az ott élõk szemléletére, fejlettségé-
re. Hallhattuk, hogy az ERTI hároméves
szerzõdést kötött a dél-koreai Erdészeti
Tudományos Intézettel, az ottani akác-
termesztés technológiai fejlesztését
szolgáló feladatok elvégzésére. Az or-
szág területének 2/3-át domb- és hegy-
vidék alkotja, ahol a talajerózió megállí-
tására az akác tûnik a legalkalmasabb-
nak. Az akácerdõsítések döntõ többsé-
gét ismeretlen genetikai eredetû mag-
ból nevelt csemetével végezték és el-
maradt az akácosok szakszerû nevelése
is. A zömében a dombvidékek lejtõin
tenyészõ akácosokra nincs kidolgozott
és általánosságban alkalmazott ter-
mesztési technológia. A szakmai ta-
pasztalatok mellett élvezetes volt hall-
gatni az elõadót a kulturális és gasztro-
nómiai élményekrõl is.

A rendezvény végén Hunyadi Géza
tagtársunk vetített képeket a 2013-as év
eseményeibõl. A fotókon mindenki vi-
szontláthatta magát és kellemes emlé-
keket idézhette fel e szép délutánon.

A vezetõségnek köszönjük a mun-
kásságát a 2013-as évben rendezett tar-
talmas és színvonalas programokért!
Tagtársainknak sikerekben gazdag bol-
dog újévet kívánunk.

Aranyos Péter,
OEE Szombathelyi HCS

Évértékelés és fotókiállítás-megnyitó
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Az év végén szokásos, és sajnos alig
elkerülhetõ programtorlódásokat tom-
pítandó, a megszokottnál kicsit koráb-
ban, november végén tartotta évzáró
rendezvényét az OEE Soproni Helyi
Csoportja.

Az eseménynek tavaly is helyt adó erdé-
szeti technikumi étkezdébe a szépen terí-
tett asztalsorral, a fenyõgally díszítéssel
igyekeztünk egy kis karácsonyi, év végi
hangulatot becsempészni, s így gyûlt
össze az eseményre a tagság közel har-
mada, mintegy negyven fõs társaság. 

A meghirdetett programnak megfele-
lõen dr. Kárpáti László elnök köszön-
tötte a megjelenteket, majd a titkári be-
számoló hangzott el az év során elvég-
zett munkáról. A HCs az éves munkater-
vében meghatározott feladatait végre-
hajtotta, 10-12 programot szervezett ön-
állóan vagy társszervezõként. Ezzel tel-
jesítette legfõbb célkitûzéseit. Egyrészt,
hogy szakmai programok szervezésével a
tagság szakmai ismereteit bõvítse, más-
részt, hogy minél többször mutassa meg
magát a soproni és Sopron környéki kö-
zönség elõtt úgy, hogy az Országos Erdé-
szeti Egyesület nevét az emberek olyan
„hívó szavakkal” kössék össze, mint: az
erdõ megismertetése, erdõgazdálkodás,
az erdõ szeretete, az erdõ megóvása.

Ebben a munkában pótolhatatlan se-
gítséget nyújtott számunkra a Tanulmányi

Erdõgazdaság Zrt., amit ezúton is köszö-
nünk. Egyben köszönetünket fejezzük ki
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ságnak is. Részben a lehetõségért, hogy
minket is bevontak egy-egy természeti ér-
tékeket népszerûsítõ projektjükbe, és
hogy munkatársaikkal együtt segítettük a
gyermekek, fiatalok erdõvel kapcsolatos
ismerkedését, szép példát mutatva ezzel
az erdészek, természetvédõk együttmû-
ködésére. 

A beszámolót, értékelést követõen
dr. Jámbor László tagtársunk vezérigaz-
gatói minõségében ismertette a megje-
lentek elõtt a 2014. évi soproni 145.
Vándorgyûlés programtervezetét, ame-
lyet elõzõ nap terjesztett az OEE Elnök-
sége elé, annak soproni, kihelyezett el-
nökségi ülésén. Tájékoztatójában el-
hangzott, hogy a TAEG Zrt. és az OEE
Soproni HCs mellett a NyME Erdõmér-
nöki Kara, és a Fertõ-Hanság NPI is ki-
veszi részét a szervezési munkákból.

Következõ programpontként levetí-
tettük az „Erdõjárók” sorozat legutóbb
elkészült, soproni erdõkrõl szóló részét,
majd következett dr. Illyés Benjamin
tagtársunk „Egy 1956-ban IV. éves erdõ-
mérnök hallgató visszaemlékezései a
forradalom soproni eseményeirõl” címû
elõadása. Béni bátyánk nagyon szép kö-
zéleti, kulturális keretbe foglalt, korabeli
fotókkal, diákrajzokkal megspékelt elõ-
adásából elénk tárult az ötvenes évek
soproni egyetemi diákhangulata. Az,
ahogy a városból a politika akkor sem
tudta kiûzni azt a polgári légkört, kultú-
rát, ami mindig is jellemezte Sopront. Ér-
zékelhetõ volt az elõadásban az a drá-
ma, ahogy november 4-e után az esemé-
nyek alakultak, a megtorlástól való ért-
hetõ félelem, a hallgatók, oktatók dönté-
si kényszere, a forradalmi események
utáni retorziók, a hatalom oldalán, illet-
ve azzal szemben álló emberek viselke-
dése, egymáshoz való viszonyulása. Az
elõadás közben Béni bátyánk megszó-
laltatott két egykori bajtársat is, akik ak-
tív résztvevõi voltak a forradalmi esemé-
nyeknek. Így köszönthettük Németh
Kálmán és Kerekes Árpád akkori bánya-
mérnök hallgatókat, akik a közös gyöke-
rek alapján – megható módon – erdész
testvéreikként köszöntötték az Egyesület
megjelent tagjait, s akiktõl elsõ kézbõl
hallhattuk az 56-os történteket. Noha a
Soproni Hallgatói HCs is hivatalos volt a
rendezvényre, nem jött el senki (Vis ma-
jor esete állt fenn: szakest a KISZ-házban
– abszolút igazolt hiányzás), pedig érde-
mes lett volna a hallgatók minél széle-
sebb körének hallania ezt az elõadást.
Béni bácsi szívesen eleget tenne egy
ilyen irányú hallgatói felkérésnek, ami
remélhetõleg a közeljövõben meg is fog
történni. Az estet ünnepi vacsorával,
hosszas beszélgetésekkel, jó hangulat-
ban zártuk, azzal a reménnyel, hogy a
következõ év végén hasonló eredmé-
nyekkel a hátunk mögött, hasonló han-
gulatban, akár még népesebb létszám-
mal kívánhatunk egymásnak jó egészsé-
get, Boldog Új Esztendõt.

Köveskuti Zoltán
HCs titkár

Az OEE Soproni HCs évzáró rendezvénye

Értékes aprónyomtatványokkal egészült ki

könyvtári gyûjteményünk
Dr. Szikra Dezsõnek, Egyesületünk egykori fõtitkárának köszönhetõen árveré-
sen jutottunk hozzá tíz rendkívül értékes, az 1900-as évek elsõ felébõl szárma-
zó kiadványhoz. Külön ki kell emelni, hogy a dokumentumok között több olyan
kiadványt is találni, amivel eddig nem büszkélkedhetett könyvtárunk archív
részlege. 

Ilyenek például: 
• Benkovits Károly: Állami ellátás alatt álló erdõbirtokok egyesített kezelése

szövetkezeti alapon. Különös tekintettel a jövedelemelosztás és az erdõ-
rendezés szempontjaira. Sopron, 1941.

• Dr. Földváry László: A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész erdõterüle-
te és faellátásunk jövõje. Budapest, 1940.

• Dr. Pallay Nándor: A fa összeaszásának és térfogatsúlyának megállapításá-
ra szolgáló módszerek. Budapest, 1938. (dedikált!)

Nagy öröm, hogy birtokunkba került Volfinau Gyula: A kisiblyei dendrológiai
kert ismertetése Selmecbánya, 1914. kétnyelvû (magyar, német) 76 oldalas kiad-
ványa, amiben fajlista és 1:1000 méretarányú parcella térkép is található és kivá-
lóan egészíti ki a Tóth Aladár által adományozott 1896-ból származó a „Magyar
Királyi Erdõakadémia Kisiblyei erdejének általános erdõleírását.

Köszönet a könyvtár támogatóinak!
Dr. Sárvári János

a könytár õre 

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.azevfaja.hu

www.vandorgyules.hu
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Az 1950. évi nagy átszervezés a Mátrában két önálló erdõgaz-
daságot hozott létre: az Észak-Mátrai (Recski) és a Dél-Mátrai
(Verpeléti majd Mátrafüredi) Állami Erdõgazdaságokat. Ez az
állapot hét évig tartott, 1957-ben összevonták a két céget, at-
tól kezdve 1970-ig az egységes Mátrai Állami Erdõgazdaság
mûködött.

Az Észak-Mátrai cég, Recsk központtal, három nagy tér-
ség erdeit foglalta magába: a parádi, a nagybátonyi és a pé-
tervásárai erdõterületeket. A háború elõtti erdõbirtokok kö-
zül a legnagyobb az egykori Károlyi tulajdonú erdõtömb
(Debrõ-Parádi uradalom) a maga 20 000 kh területével, a
nagyobbak között említhetjük báró Solymosy kisterenyei er-
dõgazdaságát 4200 kh erdõvel és Almássy Erzsébet mintegy
3000 kh erdejét Nagybátonyban. Ezeken kívül sok kisebb-
nagyobb erdõvel rendelkezõ birtokos színesítette a tulajdo-
nosi palettát.

A Károlyi-család 1847-tõl uralta az ún. Debrõ-Parádi birto-
kát egészen addig, amíg Trianon után a gróf Károlyi Mihály
volt köztársasági elnök nevén szereplõ vagyont elkobozta az
állam. Hosszantartó pereskedés után 1929-ben a teljes va-
gyon a Nemzeti Közmûvelõdési Alapítvány kezelésébe került
mint állami birtok. Az Alapítvány létrehozása Klébelsberg Ku-
nó vallás- és közoktatási miniszter nevéhez fûzõdik, aki min-
den eszközt megragadott a nemzet közmûvelõdésének fel-
emelésére.

Már Károlyi idejében kialakították azokat a jól felszerelt
gondnokságokat, amelyek ’45 után az államerdészet kezelé-
sébe kerültek. A négy Károlyi idejében
létrehozott gondnokság közül a Sándor-
réti, a Fényespusztai és a Siroki (Darnó)
változatlanul mûködött tovább, a Sirok-
Kõkúti gondnoksági épületeket lebom-
bázták, ezért Verpeléten folytatta mûkö-
dését. Verpelét már a Dél-Mátrához tar-
tozott, rövid ideig az Erdõgazdaság köz-
pontja volt.

Az Alapítvány fõgondnoka bizonyos
Térfi Béla ny. miniszter volt, aki egyben
az Országos Erdészeti Egyesület alelnö-
ki tisztét is ellátta.

A fõgondnok gyakori látogató volt
mátrai gondnokságainál. A fotó a kõkú-
ti gondnokságon készült a ’30-as évek-
ben, amikor családjával Sirokban nya-
ralt. Lukács Károly kõkúti gondnok ja-
vaslatára akkoriban határozzák el a kis-
nánai vadászkastély felépítését, amit
Térfi Károly építész, Térfi Béla fia (az
1. képen az álló alak) megvalósít 1932-
ben. A Térfi-kastélyhoz (a környéken

így nevezik) fûzõdõ történet – az a bizonyos Ónody-ügy –
korábbi írásomból már ismert az olvasó elõtt. A Parádsas-
várról Szuhába menõ Térfi út szintén errõl a családról kap-
ta nevét.

A 2. képen egy szépen felújított épületet mutatunk be, ez
a kisterenyei Gyürky-Solymosy kastély, amely ’45 elõtt bizo-
nyos báró Solymosy Tibor tulajdona volt. Õ volt a tulajdono-
sa annak a 4200 kh erdõnek Mátramindszent, Szuha és Do-
rogháza határában, amely késõbb a Nagybátonyi – mai nevén
Bátonyterenyei Erdészet – kezelésébe került.

A kastély erdészeti szempontból annyiban érdekes, hogy
az épület hátsó üzemi szárnyában volt az 1950–55 között
fennálló Zagyvavölgyi Állami Erdõgazdaság székhelye. A
Solymosy-család emlékét õrzi egy 1938-ból fennmaradt
tölgyfakereszt a Mátramindszent feletti erdõben, a rajta lévõ
faragott fatáblával emlékeznek a Solymosy testvérek – Lizi-
ke és Tibor – apjukra, báró Solymosy Jenõre. Továbbhalad-
va a hegy felé, Tilonka közelében található az Ella-major, a
Solymosyak egykori épületegyüttese vadászházzal, gazda-
sági épületekkel. A háborúban széthordták, ma már csak ro-
mokat látunk a házak helyén. 

Erdészek az Észak-Mátrában I.
A Mátra egész hosszában végighúzódó ún. Mátra-gerinc
a hegységet két eltérõ adottságú területre osztja. Amíg
a déli oldalon jórészt száraz tölgyeseket találunk, ahol
az erdõmûvelés, az erdõk felújítása komoly feladat az
erdész számára, addig északon többnyire jó termõhelyek
vannak kiváló bükkösökkel, nagy fatömeggel. Nem vé-
letlen, hogy az Egererdõ területén ma is meglévõ mind-
három arborétumot az Észak-Mátrában (Recsk, Fenyves-
puszta, Rudolftanya) hozták létre elõdeink. 

1. kép. A Térfi család (1932)

2. kép. A kisterenyei kastély
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A Mátra északi lábánál fek-
võ települések életére a hábo-
rú elõtti idõkben a Soly-
mosyak mellett az Almássy-
család hatása volt jellemzõ.
Almássy Erzsébet közel 3000
kh erõ tulajdonosa volt ’45-ig.
Uradalmának központja a fel-
sõlengyendi épületegyüttes
volt, amely kisebb kúriával,
gazdasági épületekkel, istálló-
val, lakásokkal az Egri Állami
Erdõigazgatóság kezelésébe
került az államosítás során, és

1968-ig ott volt a Nagybátonyi Erdõgondnokság, Üzemegység,
majd Erdészet központja.

Az Észak-Mátra tulajdonosai sorában feltétlenül meg kell
említenem Dr. Tuzson Jánost, akinek nevét jól ismeri az er-
désztársadalom. Az erdõmérnök-botanikus 380 kh erdõvel
rendelkezett Tar község határában és 5 kh területû arborétu-
mot létesített Fenyvespusztán. Az arborétum gazdag exóta-
gyûjteményével ma is mûködik a Bátonyterenyei Erdészet
kezelésében.

Mátrakeresztes határában a Zirci Apátság tulajdonában
volt 370 kh erdõterület. Ez arra vezethetõ vissza, hogy az er-
dõ eredetileg a Pásztói Apátság birtokában volt, kétszáz éve
ezt egyesítették a Zirci Ciszterci Apátsággal. Mátrakeresztes
és a közelben lévõ Keresztes-hegy neve az egyházi eredet-
re utal.

Az államosítás után 1945–50 között erdõgondnokságok
mûködtek, és ezek a ’45-ben megalakult Egri Állami Erdõigaz-
gatósághoz tartoztak (’46–’49 között MÁLLERD Egri Erdõigaz-
gatósága). Az Észak-Mátra területén ezek a következõk: Sán-
dorrét, gondnokok: Pápay Domonkos majd Urbánfy István;
Fényespuszta, gondnokok: Galambos Gáspár (a háború
elõtt), Szeremley Zoltán, Sághi István; Sirok-Darnó, gondnok:
Oroszlány Endre; Nagybátony, gondnok: Rónay Géza; Kisbá-
tony (Pásztó), gondnok: Zelnik István. Az Észak-Mátrához
kapcsolódik két dombvidéki gondnokság: Bátor, gondnok:
Imrik Gusztáv; és Pétervására, gondnok: Bíró Lajos. Ebbõl az
idõszakból való a fotó, amely a Fényespusztai Gondnokság
csapatát mutatja be Sághi István erdõgondnokkal az élen.

A fotó ülõsorában láthatók: Szobonya Tibor, Zsigmond
Endre (Reményfy Lászlóné apja), Sághi István gondnok, Kö-
vessi Gyula irodavezetõ, Kozma Mihály, Fejes Pál (Fejes Dé-
nes apja) és végül Farkas Imre, akit mindenki a gyöngyösi
Parkettagyárból ismer.

A MÁLLERD-idõszakból, 1948-ból való az a fotó, amely a
parádsasvári iskola lépcsõzetén készült, és az erdészképzõ
tanfolyam oktatóit és résztvevõ tanulóit mutatja be.

Itt is, mint az országban több helyen, a MÁLLERD intézke-
désére tanfolyamot szerveztek, erdész-szakvizsgára készítették
fel a résztvevõket, ezzel igyekeztek enyhíteni a szakemberhi-
ányt. Az elméleti oktatásokat az országosan ismert szaktekin-

tély, dr. Torday Ervin tartotta (elõl középen), aki arról vált is-
mertté, hogy oroszlánrésze volt az 1935. évi erdõtörvény kidol-
gozásában. Urbánfy István (bal oldalt) és Sághi István (jobb ol-
dalt) elsõsorban a gyakorlati szakismereteket oktatta. Urbánfy
István a Mátra hegység szülötte, itt kezdte (Sándorréten) és fe-
jezte be gazdag szakmai pályafutását, erdõgondnok volt a Ká-
rolyiakhoz tartozó Fehérvárcsurgón, majd Lesencetomajon, azt
követõen újra a Mátrában, a tanfolyam idején Sándorrét gond-
noka. Sághi István szintén a Mátrában kezdett, a fotón már Fé-
nyespusztán gondnok. Nincs a képen Zsigmond Endre, a kivá-

ló erdész ember (Reményfyné Zsigmond
Katalin apja), aki a gyakorlatokat vezette. 

A képen szereplõ nagyszámú erdész-
csapatból sokan itt, ennél az erdõgazda-
ságnál dolgoztak, akiket azonosítani
tudtunk, a következõk:

Bakondi Ernõ recski igazgató 1952-
57 között, Sáfrány Géza a Szalajka-völ-
gyi pisztrángos vezetõje, Antal Pál fel-
sõtárkányi erdész, késõbb az erdõgaz-
daság párttitkára, Kakukk Pál Parádfür-
dõ, Zalavári György Parádfürdõ, Szekré-
nyes Vilmos Parádfürdõ, Fejes Pál Ru-
dolftanya, Zelei József Egri Erdészet, Te-
lek Pál Bükkszenterzsébet, Bognár Ig-
nác Bélapátfalva, Szobonya Tibor Ver-
pelét, Kabalyuk Mihály Kerecsend, Ver-
hóczki István Egri Erdészet, Erdélyi Já-
nos Felsõtárkány.

(Folytatjuk..)
Wágner TiborA Fényespusztai Gondnokság személyzete (1950)

3. kép. A Solymosyak emlék-
táblája

Erdészképzés Parádsasváron (1948)
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Kiss László általános alel-

nök, Szabó Vendel technikus alelnök,
Haraszti Gyula SZB elnök, Csépányi Pé-
ter, Cserép János, Szabó Tibor, Gencsi
Zoltán és Ripszám István régióképvise-
lõk (8 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna,
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke, Lomniczi
Gergely fõtitkár, dr. Sárvári János, a
Könyvtár õre, Nagy László EL fõszer-
kesztõ.

Kimentését kérte: Zambó Péter el-
nök, Mocz András magánerdõs alelnök,
Nagy Imre régióképviselõ.

Az ülést megnyitva Kiss László alel-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Haraszti
Gyulát, a hitelesítésre Csépányi Pétert
és Szabó Tibort kérte fel. Fentieket és a
napirendet az elnökség egyhangúan el-
fogadta.

Az elsõ napirendi pontban Kiss Lász-
ló ismertette Zambó Péter elnök 2014.
évi javaslatát az Örökös Tagsági Dísz-
oklevélre. A javasolt személy Haják
Gyula erdõmérnök, nyugalmazott fõta-
nácsos, aki az erdõgazdálkodás mûsza-
ki fejlesztésének, kiemelten az erdésze-
ti útépítés ügyének neves szakértõje. A
szakterületet egykor nemzetközi szer-
vezetekben is képviselte. Az Erdõfeltá-
rási Szakosztálynak ciklusokon át a tit-
kára volt, a szakosztály örökös tagjává
választotta. Tagja a Szeniorok Tanácsá-
nak. A Bedõ Albert Emlékérmet 1987-
ben vehette át.

1/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség egyetért az
elnök javaslatával és támogatja
Haják Gyula erdõmérnök Örökös
Tagsági Díszoklevél kitüntetésre
történõ elõterjesztését 2014-ben.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

Kiss László az elnökség tagjainak ja-
vaslatait kérte a Bedõ Albert, Kaán Ká-

roly és Decrett József Emlékérmek, va-
lamint az Elismerõ Oklevél 2014. évi ki-
tüntetettjeire, az új Kitüntetési Szabály-
zat szerint. Az elnökségi javaslatokat
március 10-ig kell átadni a Díjbizottság-
nak.

Az elnökség a kérdést és a javaslato-
kat tárgyalta, határozatot a régióképvi-
selõk információinak és a jelenleg tá-
vollévõ elnökségi tagok álláspontjának
ismeretében a következõ, a leadási ha-
táridõ elõtt tartandó ülésén hoz.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely ismertette az utoljára
2007-ben módosított Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatnak az Alapszabállyal
összefüggõ megújítására készült javas-
latot. 

A módosítás indokai közül kiemelte
a tagfelvételre, valamint a helyi csopor-
tok és a szakosztályok mûködésre vo-
natkozó szabályok rögzítésének szük-
ségességét.

Csépányi Péter álláspontja szerint az
SZMSZ-nek ismételnie nem, csupán hi-
vatkoznia kell az Alapszabály egyes ren-
delkezéseit, itt leírni csak az azokon felül
szabályozandó részleteket szükséges.

Bak Julianna felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az SZMSZ-nek elsõsorban az
OEE hivatali (döntési, hatásköri, fele-
lõsségi) kérdéseit kell szabályoznia, az
elvégzendõ feladatok referenseit pon-
tosítania. 

Szervezeti ábra megrajzolását, annak
szöveges megfogalmazását javasolja. In-
dítványozta az aláírási jogkörök pontosí-
tását. Egyes esetekben, gyakorlati okok-
ból az elnöki aláírási jog delegálásának
lehetõségét is javasolta megvizsgálni. 

A bankot érintõ ügyek aláírásánál a
banki szerzõdésnek való megfelelõség-
re hívta fel a figyelmet. Az iratmintákat
nem tenné az SZMSZ mellékletévé, ja-
vasolja, hogy azok fõtitkári hatáskörben
frissüljenek a honlapon.

Szabó Tibor javasolta, hogy a helyi
csoportok és a szakosztályok felsorolá-
sát sem az SZMSZ-ben, hanem a honla-
pon és a titkárság hivatalos nyilvántar-
tásában rögzítsük.

Cserép János indítványozta: az
SZMSZ-ben a régiókhoz tartozó megyé-
ket soroljuk fel – azzal, hogy az egyes
helyi csoportok a székhelyük fekvése
szerinti régióhoz tartoznak.

Kiss László kérte az EB elnökét, hogy
segítse a fõtitkár szövegelõkészítõ mun-
káját a számviteli törvénynek való meg-
felelésben. 

2/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felkéri a fõ-
titkárt, hogy az SZMSZ bemuta-
tott tervezetét az Ellenõrzõ Bi-
zottság elnökével és jogásszal
egyeztetve tovább finomítsa,
majd a módosított szöveget ter-
jessze az elnökség elé.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Harasz-
ti Gyula ismertette az Erdészeti Lapok
Szerkesztési és Kiadási Szabályzatának
frissített változatát – amit a Szerkesztõ Bi-
zottság a december 5-i ülésén megtárgyalt
és elfogadásra javasol az elnökségnek.

A szabályozás szükségességét az
Alapszabályból vezette le, a módosítá-
sokat a jogszabályi környezet változá-
saival, az életszerû mûködés és az egy-
szerûsítés igényével indokolta.

Elsõsorban a korábbi szabályzathoz
viszonyított eltéréseket mutatta be - ki-
emelve a fõszerkesztõ kiegészülõ felada-
tait, a pontosított felelõsségi köröket, a
digitális elérhetõség és az archiválás kér-
déseit, valamint a szabályzat mellékletei-
nek elhagyását. A szabályzatot iránymu-
tatások (médiaajánlat, szerzõi útmutató)
fogják kiegészíteni a honlapon. 

A SZB indítványozza, hogy a honla-
pokra vonatkozó szabályozás a tavasz
folyamán, külön dokumentumként ké-
szüljön el. 

3/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség elfogadja az
Erdészeti Lapok Szerkesztési és
Kiadási Szabályzatának elõter-
jesztett módosítását, valamint
szükségesnek tartja a honlapok-
ra vonatkozó külön szabályozás
elkészítését.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pont kereté-
ben Kiss László tájékoztatott az OEE
gazdálkodásának várható alakulásáról.
A bevételek lényegében befolytak, 55
MFt éves költségvetési nagyságrend
mellett, rendezett mûködésrõl adha-
tunk számot, a pozitív eredmény bizto-
sított. Kiemelte a Wagner Károly Alapít-
vány helyreállítását és megítélt támoga-

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének

2014. január 10-én, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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tásait. Céltartalék-képzés lehetséges,
azt az Ellenõrzõ Bizottsággal egyeztetni
kell. A végleges mérleg és eredményki-
mutatás hamarosan elkészül.

A jelen ülésen az ügyben határozatot
hozni nem szükséges.

Az ötödik napirendi pontban, a fõtit-
kár elõterjesztésében, az elnökség elõ-
zetesen egyeztetett az OEE 2014. évi
programjának, gazdálkodásának egyes
elemeirõl.

A vándorgyûléshez kapcsolt Év Er-
désze verseny szervezése összetett fela-
dat, ezért szükséges lehet a házigazda
erdõgazdaság, a referens alelnök és a
fõtitkár tevékenységét jobban segíteni. 

A lehetõségek mérlegelése után, az
elnökség szakmai részletkérdésekben
Dr. Rónai Ferenc igazgató (Róth Gyula
Szakközépiskola) konzulensi bevonását,
a jelentkezõ erdõgazdaságok irányában
való kommunikáció és koordináció terü-
letén szükség esetén Bakó Csaba erdõ-
gazdálkodási igazgató (Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.) közremûködésre való felké-
rését javasolja.

Az elnökség kéri a fõtitkárt és Szabó
Vendelt, hogy a szükséges egyeztetése-
ket tegyék meg – abba értelemszerûen
bevonva a TAEG Zrt. illetékeseit. Az el-
nökség áttekintette a vándorgyûlés szer-
vezésének néhány részletkérdését is.

Az Erdésznõk Találkozójának 2014.
évi házigazda-szerepére több felajánlás
érkezett. Közülük az elnökség a Mocz
és Társa Magánerdészet Kft. szíves aján-
latát fogadta el.

A fõtitkár tájékoztatott a Magyar Turiz-
mus Zrt. (MT Zrt.) erdei iskola kampá-
nyához való csatlakozásunk lehetõségé-
rõl. A feladat az Egyesület részérõl is or-
szágos szintû, határidõs szervezést igé-
nyel, ehhez az Erdészeti Erdei Iskola Sza-
kosztály kapacitásai nem elegendõek. Az
MFB támogatja az erdõgazdaságok rész-
vételét a programban, és elfogadta a kö-
zös szerepvállalást a magánerdõs szerve-
zetekkel is. Az elnökség egyetért az
Egyesület együttmûködésével, ennek ér-
dekében megfontolja egy projektrefe-
rens felkérését. Javasolja, hogy egy nagy
erdei iskola üzemeltetõi tapasztalattal bí-
ró erdõgazdaság (az MFB egyetértésével)
fogja össze a szereplõket, koordinálja a
programokat és tartsa a kapcsolatot az
MT Zrt-vel. Az OEE a referensén keresz-
tül mûködjön együtt a programmal. Az
elnökség kéri a fõtitkárt a szükséges
egyeztetések elindítására.

A gazdálkodást érintõ kérdések kö-
zött, az elnökség határozott a helyi cso-
portokat érintõ támogatások rendjérõl.

4/2014. (01. 10.) elnökségi hatá-
rozat: Az elnökség a helyi csopor-
tok mûködésére a 2014-es tagdíj-
befizetések alapján számolt lét-
szám adatokból számítva szemé-
lyenként 600 Ft, csoportonként
minimum 30 000 Ft költségkeretet
állapít meg. A korábbi évek ma-
radványkerete 2014. december 31-
ig felhasználható, 2015-re mûkö-
dési keret átvitele nem lesz lehet-
séges. A rendelkezésre álló összeg-
rõl a 2014. évi létszám adatok rög-
zítése után a titkárság értesíti a he-
lyi csoportokat.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

A szakosztályokat érintõ támogatá-
sokról az alábbi döntés született:

5/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a negyedé-
ves költségvetés, valamint a már-
cius végi határidõvel pontosított
taglétszámok ismeretének tükré-
ben fogja keresni a lehetõséget a
szakosztályok mûködésének tá-
mogatására.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

6/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Szeniorok
Tanácsa mûködésének megsegí-
tésére 2014-re 50 000 Ft mûködé-
si keretet állapít meg.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban dr. Sár-
vári János az alábbi javaslatot tette az
OEE elfekvõ készletként raktáron lévõ
könyveinek (mintegy 2200 kötet) hasz-
nosítására.

A Gyökerek és lombok köteteibõl
50 sorozatot tartsunk meg a Könyvtár-
ban. Egyes kötetekbõl 25-25 darabot
az erdészeti szakközép- és szakképzõ
iskoláknak, a NYME Erdõmérnöki Ka-
rának és a Selmeci Társaságnak, né-
hány példányt a Károlyi Mihály Mezõ-
gazdasági Könyvtárnak ajánlanánk fel.
A listában szereplõ egyéb kiadványo-
kat is a fentiek szerint, arányos
mennyiségben tervezzük ingyenesen
szétosztani.

Szabó Tibor javasolta, hogy a köte-
tekbõl arányosan juttassunk a helyi cso-
portoknak is.

7/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség elfogadja az
elõterjesztett javaslatot – azzal a
kiegészítéssel, hogy a juttatással
a helyi csoportokat is célozzuk
meg. Az elnökség arra kéri a fõ-
titkárt és a Könyvtár õrét, hogy
az elfekvõ könyv- és kiadvány-
készletek hasznosításáról még a
2013. pénzügyi évre vonatkozó-
an gondoskodjanak.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek között az alábbi témák-
ról esett szó:

Csépányi Péter érdeklõdött a 2014-es
év kiemelt nemzetközi erdészeti témája
iránt. Nagy László felkérést kapott,
hogy Csóka Péterrel kapcsolatba lépve
tájékozódjon a kérdésben.

A fõtitkár röviden beszámolt a Földesi
Gyula miniszteri biztossal (VM) folytatott
beszélgetésrõl a középfokú erdészkép-
zés ügyében. Szó esett az egyes intézmé-
nyek mûködési feltételeinek további biz-
tosításáról, a regionális helyett országos
szintû döntéshozatalról, az erdészeti és
vadászati képzés szétválasztásáról. Az el-
nökség köszönettel vette a tájékoztatást
és támogatja az elképzeléseket.

A fõtitkár tájékoztatott a Natura 2000
témában futó LIFE pályázat ügyének
helyzetérõl, a folyamatban lévõ hiány-
pótlásról.

Csépányi Péter kezdeményezésére
egyeztetés történt az Erdészeti Lapokba
egyfajta rovatként javasolt születésnapi
gratulációk lehetõségérõl. Az elnökség
támogatja a javaslatot – azzal a kikötés-
sel, hogy csak nyugdíjaskorú tagtársa-
kat (65 év felettieket) köszöntsünk
ilyen módon, és jogásszal is egyeztes-
sük a személyiségi jogokat nem sértõen
közölhetõ adattartalmat.

Kontrollként a Szerkesztõ Bizottsá-
got, a gyakorlati megvalósításra a fõ-
szerkesztõt, a szükséges adatszolgálta-
tásra a titkárságot kérte fel az elnökség.

A témák rövid összefoglalása után,
Kiss László alelnök megköszönte az el-
nökség munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Kiss László

általános alelnök
Haraszti Gyula

jegyzõkönyvvezetõ 
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ 

Szabó Tibor
régióképviselõ  
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E keserûen nosztalgikus költõi sóhaj öt-
lött elõször eszembe, amikor kaptam a
hírt: Telegdy Pál erdõmérnök életének
72. esztendejében hosszú, gyötrelmes
küzdelem árán családfõi, erdõõri és
minden más evilági feladatainak végzé-
se alól eltiltatott. Az ítélet jogerõs és
megmásíthatatlan. 

Pali Barátunk! 
Tudjuk, hogy az élet szárnyait mind-

nyájunknak a lehetségesnél rövidebbre
szabják az égiek. Tudjuk, hogy olyan
ellenféllel szemben vetted fel a kesz-
tyût, aki ellen ember legfeljebb csak
idõt, de háborút soha nem nyerhet. 

Tudtuk és mégis reménykedtünk, hi-
szen ismertük makacs és következetes
elszántságodat, optimizmusodat. Ilyen
az emberi természet. 

Mi elõször közel 60 éve egy IX. kerü-
leti úttörõ vagy DISZ rendezvényen ta-
lálkoztunk. Majd a Ferencváros Mester
és Liliom utcai sarkán cseréltünk gondo-
latokat a pályaválasztásról. Két flaszter-
koptató naiv gyerek vitatta meg elkép-
zeléseit az erdész élet szabadságáról. 

Te a Budapesti Állami Erdõgazdasá-
got választottad gyakornoki szolgálatod
helyéül. Egyszer büszkén említetted,
hogy elsõ szakmai mentorod a késõbbi
olimpiai bajnok Igaly Diána nagyapja
volt. Ezt követõen négy évig osztálytár-
sak voltunk Szegeden az Erdészeti
Technikumban. Sok közös „pesties” csi-
bészségnek és balhénak voltunk szer-
vezõi és ki nem derített részesei. A ta-
nulás mellett Te az önképzõkör elnöke-

ként vállaltál közösségi szerepet. Szá-
momra emlékezetes maradt versírói és
öblös hangodon elõadott versmondó
teljesítményed is. 

Kitûnõ eredményû érettségi okleve-
leddel az ERDÉRT Vállalatnál helyez-
kedtél el, ahonnan társadalmi ösztöndíj
segítségével kerültél az egyetemre. Idõ-
közben családot alapítottál, majd diplo-
ma megszerzése után (1967) az ERDÉRT
Vállalat központjában kezdted mérnöki
munkád (1967–1968). 

Az igazi kihívást és tanulóéveket a
Nagykörösi Termelõszövetkezetek Er-
dõgazdasága mûszaki igazgatóhelyette-
si beosztása jelentette. Késõbb a NE-
FAG Monori Erdészeti Üzemigazgatósá-
ga fõmérnöki feladatait bízták rád
(1978–88).

Korábbi munkahelyeiden észlelted,
hogy milyen hátrányos helyzetben
vannak a nem állami erdõgazdaságok
kereteiben gazdálkodó egyéni és tár-
sas erdõgazdálkodók. Az ellentmon-
dások és hátrányos helyzetek ledolgo-
zására a lehetõséget a szövetkezésben
és közös érdekképviselet megszerve-
zésében láttad. Jó idõben és jó érzék-
kel fogtál a magad elé tûzött célok
megvalósításához. Létrehoztad az elsõ
Magyar Magánerdõgazdasági Rt.-t,
majd alapító tagja és elsõ elnöke lettél
a Társas Erdõgazdálkodók Országos
Szövetségének. E szervezet volt való-
jában a mai is jól funkcionáló MEGOSZ
elõdje, melynek éveken át szintén el-
nöke voltál. 

Nyugdíjas „prémium éveidben” sem
hagytad magukra a magán-erdõgazdál-
kodókat. A MERSZ keretein belül keres-
ted az új erdõgazdák szakmai felkészí-
tésének és érdekképviseletének lehetõ-
ségeit. E munkádtól ragadott el a kór.
Attól a munkától, amely a sok küzde-
lem mellett sikereket és megbecsülést is
eredményezett. Nálad kiérdemelt hely-
re került a Pro Silva Hungariae díj.
(1999) Mintegy 44 éven át az OEE tagja-
ként munkálkodtál. 

Ha visszagondolunk arra, hogy mi-
lyen személyiségi tulajdonságok vezet-
tek e nagy ívû sikeres pálya teljesítésé-
hez, akkor meg kell említeni a lehetõsé-
gek és tennivalók gyors felismerésének
képességét, a konok céltudatosságot, a
kitûnõ kapcsolatteremtõ képességet, a
korrekt és önzetlen társadalmi szerep-
vállalástt. Mondják, hogy minden sike-
res férfi mögött egy nõ áll. Nos, eseted-
ben õt Manyikának hívják, aki egy sze-
mélyben volt titkárnõd és gondos sze-
retõd, drukkered és szelíd ellenzéked –
mikor mire volt szükséged. Magánéle-
tedben szeretted a baráti társaságot,
szerettél jókat enni és inni, pecázni, fes-
tegetni. Szeretted a szabad életet. Te
nem lakni, hanem élni pottyantál e vi-
lágra. Betegségedet is optimista termé-
szetességgel viselted. 

Palikám, Igaz Barátom! Takarja ham-
vaidat az Erdõ és a jelenünket habzsol-
va faló idõ lenge harasztja. Férfi munkát
végeztél, nyugodj békében!

Darabos István

IN MEMORIAM

„Hol vagytok Ti régi játszótársak?”
Rendhagyó megemlékezés Telegdy Pálról

„Öreg erdôm, hiszen mi elmegyünk 
Én is, Te is. Csak a Ritmus marad.
A Lélek örök rejtett ritmusa. 
Nekem Te adtad, én átadom másnak.
Öreg erdôm, hiszen mi elmegyünk.
És fittyet hányunk mégis a halálnak!” 
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Karnis Gábor
(1955–2013)

Karnis Gábor okleve-
les erdõmérnök türe-
lemmel viselt hosszú
betegség után, 2013.
december 24-én, éle-
tének 58. évében el-
hunyt. Szerettei, ba-
rátai, munkatársai és
a falubeliek 2014. ja-
nuár 4-én, szentmi-

sén vettek végsõ búcsút tõle Kemencén.
Karnis Gábor Bajóton született 1955. feb-

ruár 21-én, erdészcsaládban. Az általános is-
kolát még Bajóton járta, majd a nyergesújfa-
lui Irinyi János Gimnáziumban érettségizett.
Indíttatása a soproni Alma Materbe vezérel-
te, ahol 1979-ben kapta meg erdõmérnöki
oklevelét. Korosztályának kiemelkedõ ké-
pességû és közösségteremtõ egyénisége,
évfolyamának valétaelnöke volt. 

Az Ipolyvidéki Erdõ és Fafeldolgozó
Gazdaságnál, a Diósjenõi Erdészetnél
kezdte mérnöki pályáját, és onnantól lelke,
egész élete a Börzsönyhöz kötõdött. Az er-
dészet irányítására kiszemelt fiatal tehetség-
ként átkerült a Kemencei Erdészethez, ahol
1981-ben kapta meg erdészetvezetõi kine-
vezését. Lelkesítõ kihívást látott a tízezer
hektáros erdészet vezetésében. Különösen
motiválta – amint azt gyakran emlegette –,
hogy a folyami úsztatást kivéve az erdész-
szakma minden szeletébõl volt legalább egy
kicsi ennél az erdészetnél. Az erdõmérnöki
praktikum olyannyira a kisujjában volt, hogy
bármilyen erdészeti munkát elvégzett. Sokat
dolgozott ötletei megvalósításán. 

A számítógép és internet nélküli világban
is pillanatok alatt összeállította az üzleti terve-
ket. Könnyedén tervezett magasrakodót, utat.
Részleteiben foglalkozott a fahasználattal,
minden új technológia kipróbálására töreke-
dett. A börzsönyi zord körülményekhez meg-
felelõket adaptálta, így alkalmazott a Bör-
zsönyben az elsõk között a Kemencei Erdé-
szet kötélpályát, kihordószerelvényt. Maga
intézte a kereskedelmet és a fagyártmány-ter-
melést. Kiválóan ismerte az erdõ életközössé-
gét, életfolyamatait, kölcsönhatásait, az erdõ-
mûvelés fortélyait. Hozzáértéssel mûködte-
tett gépüzemet és erdei vasutat. A fogatüzem-
ben nem csak a kíméletes közelítés eszközét
látta. Szívbõl szerette a lovakat, „suttogó”
volt. A komiszabb lovakat is durvaság nélkül
bírta együttmûködésre, és ha kellett, õ etette,
vagy éppen gyógyította õket. Szerette azokat
az estéket, amikor tucatnyi közelítõ ló pihent
az erdészet istállójában. És a szíve csücské-
ben ott volt örök szenvedélye, a vadászat.

Karnis Gábor mestere volt a munkatársai
vezetésének, az emberi kapcsolatteremtésnek
is. Indulatosan szólni talán soha, senki sem
hallotta. Nem csak az erdészet fogadta be „Fõ-
nöknek”, munkatársai jó hírét vitték, így a kör-
nyékbeli falvak lakói is hamar megismerték és
megszerették. Kemence közösségi életében a
betegsége kezdetéig tevékeny szerepet vállalt.
Több cikluson át volt önkormányzati képvise-
lõ, a Szociális, Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottság elnöke. Alapítója, nyertes pályázato-
kat író tagja, majd elnöke lett a Kemence Köz-

ségért Közalapítványnak. Kuratóriumi tagja
volt az Alapítvány a Kemencei Általános és Ze-
neiskoláért Alapítványnak, tagja volt a Bör-
zsöny Baráti Kör elnökségének.

Karnis Gábor jószívû és segítõkész volt.
Nem tudott olyan döntéseket hozni, hogy
azok következtében emberi sorsok rossz
irányba forduljanak. Az 1990-es évek elején,
a nagy változások idõszakában, noha belátta
szükségességét, mégis nehezen viselte az er-
dészet kényszerû átszervezését. Az erdészet
megosztását, kapacitásainak kiszervezést úgy
hajtotta végre, hogy az a legkevésbé sértse a
munkatársai érdekeit, mindenkinek legyen
megélhetése. Mégis talán az átszervezés felet-
ti vívódás ásta alá elõször egészségét, és így
tört meg elõször az életpályája. 

Karrierje következõ lépcsõjeként, 2000-
ben fõmérnöki beosztást kapott, de akkor lel-
ke mélyén Gábor már nem akart semmi más
lenni, csakis régi kemencei erdészetvezetõ.

Karnis Gábor a legnagyobb nehézségek-
ben is hûséges volt feleségéhez, két gyerme-
kéhez, barátaihoz. Hivatásához és elsõ mun-
kahelyéhez, az erdõgazdasághoz, a késõbbi
Ipoly Erdõ Zrt.-hez  szintén mindvégig hûsé-
ges maradt. Adott szavától soha el nem tért.
Hûséges volt az élethez is, amíg tudott, küz-
dött a kór ellen. Családjához, Kemencéhez, a
Börzsönyhöz utolsó pillanatáig ragaszkodott.

Mindenki számára, aki féltette, az advent
gyötrelmes várakozással, rossz sejtéssel, de
az utolsó pillanatig azzal a reménnyel telt,
hogy Gábor talán mégis képes lesz megküz-
deni a betegséggel. 

Karnis Gábor a szorgalmánál, tehetségé-
nél, becsületénél fogva többre volt hivatott,
mint amit a sorsa megengedett. Szenteste a
harangszóra bizonyára megnyílt az ég, és
Gábor békességben, ahogyan egész életé-
ben ismertük, csendesen távozott. 

Hamvait kopjafával jelölt helyen, a bör-
zsönyi erdõ õrzi majd. A téli napforduló
múlt és jövõ, elmúlás és keletkezés, eleve-
nek és holtak találkozásának a napja. Aki
szerette Gábort, annak az emlékezés és a
hála napja is lesz azért, hogy ismerhette Õt. 

Nyugodjon békében!
Zoltán János 

Losonczi Zoltán
(1940–2013)

Losonczi Zoltán 1940.
február 24-én szüle-
tett Ártándon elsõ
gyermekeként. Édes-
apja, Losonczy Zoltán
a vasútnál dolgozott
v o n a t v e z e t õ k é n t ,
édesanyja, Varga Ró-
za a háztartást vezette.
Észak-Erdély felsza-

badítása után édesapját Máramarosszigetre
helyezték, a család is odaköltözött. Gondta-
lan, vidám kisgyermekkorát a front közeled-
te szakította félbe. Legszükségesebb holmi-
jukkal kellett menekülniük a közelgõ szovjet
csapatok elõl. (Késõbb felnõttként többször
is szívesen ellátogatott Máramarosszigetre.)

Viszontagságos kerülõk után ismét Ártán-
don, a dédszülõknél találtak új otthonra. A jó
képességû, értelmes, éles eszû gyermek ott

kezdte iskoláit társainál egy évvel korábban, 5
évesen. A debreceni Mechwart András Gépi-
pari Technikumban érettségizett 1957-ben.
Diáktársaival – akik közül többet bebörtönöz-
tek a megtorlás éveiben – részese volt az ’56-
os forradalom eseményeinek, ami egész éle-
tére hatással volt. 17 évesen a Budapesti Mû-
szaki Egyetem hallgatója lett, ahol 1962-ben
közlekedésmérnöki diplomát szerzett. A Szol-
noki Közúti Igazgatóságnál az útfenntartási
osztály vezetõjeként dolgozott 1991-ig. Majd a
kecskeméti Közúti Igazgatóság mûszaki igaz-
gatójaként 1995-ben ment nyugdíjba.

1966-ban feleségül vette a csongrádi
származású Piroska Rékát. Két gyermekük
született: Réka és Áron. A család 1991-ben
Szolnokról Csongrádra költözött, felesége
polgármesterré választása miatt.  Nyugdíjas
éveiben tevékeny életet élt, segítette felesé-
gét közéleti munkájában.

2001-ben megözvegyült. Feleségénél rá-
kos betegséget diagnosztizáltak, aki három
hónapos küzdelem után elhunyt. Zoltán ez
alatt mindvégig mellette volt, ápolta, de saj-
nos a felesége kezelésénél elkövetett orvosi
mûhiba következményeit nem lehetett
visszafordítani. Az elkövetett mulasztás
miatt perbe fogta a kórházat, évekig küzdött
az igazáért és a megítélt kártérítést beteg
gyermekek gyógyítására ajánlotta fel.

Nyugdíjas korát a munka, a közéleti tevé-
kenység és a legfontosabb: gyermekei és uno-
kái szeretete, az életükben való aktív részvé-
tel, a róluk való gondoskodás töltötte ki. A
csongrádi házat, gazdaságot, szõlõt gondozta.
Sokan ismerték és szerették zamatos rozé- és
vörösborait.

Tagja volt számos közéleti egyesületnek: a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, az
Erdélyi Baráti Körnek, a Szentes-Csongrádi Ro-
tary Klubnak. Számos hazai és határon túli jóté-
konysági kezdeményezést támogatott, nemzeti
kötõdése mindvégig fontos volt számára. 

Kárpótlások révén erdõterületeket is szer-
zett (szerénységére jellemzõ, hogy sok eset-
ben azokat, amik már nem kellettek mások-
nak). E révén került kapcsolatba a helyi cso-
portunkkal. Aktív, nyíltszívû, barátságos em-
bernek ismertük meg. Emlékezetes volt a
2009. decemberi kirándulásunk Csongrádra,
amit Õ szervezett meg és a házigazda-vendég-
látó szerepét is vállalta. A városnézés mellett
megtekintettük apósának dr. Piroska János né-
hai polgármesternek állandó kiállítását. Dr. Pi-
roska János festõmûvészt akvarelljei, tájképei
és csendéletei tettek híressé, és a 30-as évek-
ben a város polgármestereként jelentõs, a tele-
pülés mai arculatát is meghatározó építõ mun-
kát végzett. A polgármesteri hivatalból átsétál-
tunk a Nagyboldogasszony római katolikus
templomba, ahol orgonazenét hallgattunk és
megcsodáltuk a két éve hívõi adományból
felállított kristálycsillárt. A városnézés után
Wass Albert erdélyi író, költõ életérõl és mûve-
irõl tartott ismertetõt egyik tagtársunk. Érdekes-
ségként megnézhettük Losonczi Áron üveg-
beton mintadarabjait is. 

Természetesen a kirándulás után is aktí-
van részt vett a helyi csoport rendezvényein. 

Mindvégéig megtartotta református hitét,
de jó kapcsolatot ápolt a katolikusokkal is.
Kezdeményezésére állítottak szobrot a rend-
szerváltásunk elsõ miniszterelnökének, dr.

NEKROLÓG
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Antall Józsefnek. Mivel a város a közterületén
nem állította fel, Õ elérte, hogy a templomkert-
ben kapjon helyet a miniszterelnök szobra. A
csongrádi református gyülekezetben presbi-
terként is szolgált.

2013. szeptember 26-án váratlan hírtelen-
séggel hunyt el otthonában. Losonczi Zoltán
személyében értékes embert vesztett el or-
szágunk és benne az egyesületünk is! 

Emlékét megõrizve, családtagjai, tisztelõi
mellett sírjára koszorút helyezett el a Helyi
Csoportunk is. 

Sere Ferenc
HCs. titkár

Makkos Antal
(1956–2013) 

1956. augusztus 19-én
született Ajkán. Ott
nevelkedett és járt ál-
talános iskolába, kivá-
ló eredményeket fel-
mutatva. Középiskolai
tanulmányait Sopron-
ban, a Roth Gyula Er-
dészeti Technikum és
Szakközépiskolában

folytatta, 1974-ben tett sikeres érettségi vizs-
gát. Azt követõen kezdõ erdészként a Bala-
ton-felvidéki Állami Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság volt az elsõ munkahelye. 1976-ban
erdõgazdálkodási technikusi képesítést szer-
zett Sopronban. A következõ munkahelye Aj-
kán volt a HM Veszprémi Erdõgazdaságnál,
ahol kerületvezetõ erdészként a vadásztatás is
a feladatai közé tartozott. Közben 1979-ben
megnõsült és ugyanabban az évben megszü-
letett fiú gyermeke Antal, majd 1982-ben lá-
nya Eszter. 1980-ban a családdal együtt köl-
töztek Padragkútra erdészeti szolgálati lakás-
ba, amit késõbb megvettek. 1982-ben erdé-
szeti növényvédõ technikusi vizsgát tett. 

Az Ajkai Erdészetnél 1994-ig állt alkalma-
zásban. Azt követõen magánerdõ társulá-
soknál szakirányítói feladatokat látott el és
hivatásos vadászként dolgozott.

Haláláig három unokájának örülhetett. Lá-
nyától született Réka és Ábel 2010-ben, illet-
ve 2012-ben, fiától pedig Hanna 2011-ben. 

Tragikus hirtelenséggel, egyetlen hónap
leforgása alatt ragadta el a könyörtelen halál,
2013. szeptember 30-án. Temetésére Ajkán a
Hársfa utcai temetõben került sor 2013. ok-
tóber 11-én. Anti barátunk emlékét megõriz-
zük. Nyugodjon békében!

Gyenge Álmos

Telegdy Pál
(1942–2014)

1942 július 27-én szü-
letett Alagon, még
békeidõben, bár az
ország már hadiálla-
potban állt.

Iskoláit 1948-ban,
akkor kezdte, amikor
már eldõlt a hatalom
kérdése a politikai
játszótéren. A kisis-

kolás évek a Mester utcai nyelvszakos általá-
nos iskolában teltek, ahol többek között

Bujtor István és a politikussá lett irodalmár,
Speidl Zoltán voltak az osztálytársai.

Egy évre beállt erdei munkásnak a Buda-
pesti Állami Erdõgazdasághoz, és õt is, mint
számos szakmatársát megcsapta az erdõ jó
levegõje, elvarázsolta a természet szépsége
és megigézte a madarak koncertje. Elsõ
mestere Igaly György, a Kamaraerdõ erdész-
kerület vezetõje volt, akitõl késõbb is sok
emberséget és szakmai ismeretet tanult.

1957-ben erdészeti technikumba jelent-
kezett Szegedre. Itt már megmutatkozott
közéleti és humán érdeklõdése, mert ön-
képzõköri elnök és az iskolarádió szerkesz-
tõje lett. 1961-ben érettségizett, és szerzett
erdésztechnikus oklevelet.

Egy évet a praxisban töltött, majd 1962-
ben megkezdte tanulmányait a soproni Al-
ma Materban. Az egyetemen széles körû ro-
konszenv övezte a segítõkész, mindig jó ke-
délyû, humor-gazdag személyiségét.

1967-ben, az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Erdõmérnöki Karán erdõmérnöki okle-
velet szerzett.

Még az egyetemen, az évfolyamban az
elsõk között házasodott meg, és alapított
családot Manyikával.

A végzést követõen, az oklevél birtoká-
ban, ösztöndíjasként az Erdei Termékeket
Értékesítõ Vállalatnál (ERDÉRT) helyezke-
dett el. Elõbb áruforgalmi elõadó a 11. szá-
mú telepen, majd a 6. sz. telepen mérnök-
gyakornokként dolgozott. A kötelezõ gya-
kornoki idõ letelte után a vállalat központjá-
ban elõadói munkakörbe került.

Feladatai közé tartozott az ország építõ-
ipari cégei, a TÜZÉP Vállalat és az ÁFÉSZ te-
lepei fenyõ fûrészáruval való ellátásának
koordinálása, valamint a termelõszövetkeze-
tek fenyõ fûrészáru igényeinek kielégítése.

Instruktora volt az ERDÉRT alsózsolcai
telepének, majd pedig a cég tuzséri telepén
is betöltötte ezt a fontos feladatkört. De bá-
báskodott a Mátrai Állami Erdõgazdaság
gyöngyösi telepének beindításánál is.

A tuzséri részlegnél más képességei is ér-
vényesülhettek, ugyanis a középvezetõk ré-
szére továbbképzést, tanfolyamot vezetett.

Az ERDÉRT-nél eltöltött hét év után új
munkaterületre került, Nagykõrösre, a Ter-
melõszövetkezetek Erdõgazdaságához, mû-
szaki vezetõ beosztásba. Ennek az alföldi
városnak öt termelõszövetkezete volt, mint-
egy háromezer hektár erdõvel. Az ott folyó
szerteágazó szakmai munka irányítása volt a
feladata. Munkakörébe tartozott többek kö-
zött a város fásítása, valamint az úgynevezett
Pálfája erdõ parkerdõvé alakításának meg-
tervezése és a kivitelezés mûvezetése.

1976-ban a ceglédi Magyar-Szovjet Barát-
ság Termelõszövetkezet erdészeti-vadászati
ágazatvezetõje lett. Itt nem más volt a közvet-
len fõnöke, mint a tsz elnök Skultéti József,
akit a Nehéz emberek címû emlékezetes do-
kumentumfilm-sorozat egyik emblematikus
szereplõjeként ismert meg az ország.

A korszerû gondolkodására jellemzõ,
hogy részt vett a termelõszövetkezet kör-
nyezetvédelmi tervének kidolgozásában.

1978-ban került vissza az „igazi” szakmai
területre, a NEFAG Rt. Monori üzemigazga-
tóságának fõmérnökeként. Ez az üzemegy-
ség volt akkoriban az ország legnagyobb er-

dészete. Irányítása alatt öt mérnök, 37 tech-
nikus és 270 fizikai dolgozó tevékenykedett.

A 13 ezer hektár erdõ munkáinak irányí-
tása mellett hozzá tartozott a Budapesti Gép-
javító üzem, továbbá két fagyártmányüzem
is, önálló nehézgépüzemmel és mûhellyel.

A feladatok nagyságrendjét jól érzékelte-
ti az üzem évi 70 ezer köbméteres fakiterme-
lése, és az ez után keletkezõ 250-280 hektár
erdõfelújítás. Ezeket a feladatokat csak más-
féle termelési szerkezetben lehetett elvégez-
ni, így egyik kezdeményezõje volt az erdé-
szeti vállalkozások szervezésének.

Ezekbõl a vállalkozásokból fejlõdött ki az
Erdõszöv cégcsoport, amely kezdetben szak-
csoportként, majd szövetkezet, illetve betéti
társaság és kft. formában mûködött, majd ezek
összevonásával létrejött az Erdõszöv Elsõ Ma-
gyar Magán-erdõgazdasági Részvénytársaság.

Ezekben a szervezetekben vezetõ tisztsé-
geket töltött be, így a NEFAG Monori üzemi-
gazgatósága fõmérnöki munkakörétõl meg
kellett válnia.

Az Erdõszöv cégcsoportnál eltöltött évek
sok munkát, számos újdonságot és rengeteg
konfliktust hoztak az életébe. Erre az idõszak-
ra esett az ország életének egyik legnagyobb
fordulópontja, a rendszerváltozás is. Ez nem
sokkal késõbb az erdészeti ágazatban a rész-
leges magánosítást hozta magával.

Megérezte az „idõk szavát”, és alapítója,
majd 1994-tõl 2003-ig elnöke volt a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetségének.

Társadalmi aktivitását és elismertségét jól
jellemzi, hogy beválasztották a Magyar Mezõ-
és Erdõgazdálkodási Érdekképviseleti Szövet-
ség, a MAÉT elnökségébe, és hasonlóan el-
nökségi tagja volt a Társadalmi Uniónak, a Ci-
vil Szervezetek Országos Tömörülésének.

2004 decemberében megalakult a Magyar
Erdõgazda Szövetség, aminek a legutóbbi idõ-
kig az elnöke volt. Ennek a szervezetnek a kül-
detését így fogalmazta meg: a kisebb, fõleg
egyéni erdõgazdálkodók érdekképviselete,
erdészeti és természetvédelmi ismereteinek
fejlesztése. A szövetség keretében mintegy 400
erdõgazdának tartottak szakmai tanfolyamot.

Az oktatói vénája számos alkalommal kife-
jezésre juthatott, mert az erdészeti érdekkép-
viselet és a vállalkozások témakörben több al-
kalommal meghívott elõadó volt a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karán.
Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy a ma-
gán-erdõgazdálkodásról elõadást tarthatott az
MTA Erdészeti Osztálya keretében.

Korszerû szemléletét érzékelteti, hogy
egyike volt azoknak, akik az erdészszakmán
belül fölismerték a kommunikáció jelentõsé-
gét. Felelõs kiadója volt a négy évfolyamot
megélt ERDÕGAZDA címû folyóiratnak. Eb-
ben különbözõ témakörökben maga is pu-
blikált. Hosszú praxisa alatt néhány cikke
megjelent az Erdészeti Lapokban és a Kister-
melõk Lapja újságban is.

Tagja volt az Országos Erdészeti Egyesület
Közönségkapcsolatok Szakosztálynak. Szak-
mai munkásságát számos elismerés övezte:
Fásítási, Alföldfásítási emlékérem, Nagykõrös
város emlékérme. 1999-ben pedig megkapta
a szakma legmagasabb állami elismerését je-
lentõ Pro Silva Hungariae kitüntetést is.

Zétényi Zoltán
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Szegek, szerek, szórványok. Hazánk
Szlovéniával és Ausztriával határos dél-
nyugati, nyugati szegletének tájai – a
tájföldrajzi beosztások bizonytalansá-
gai ellenére is – e három jellegzetesen
kárpát-medencei településforma segít-
ségével jól elhatárolhatóak egymástól. 

A szeges településhálózat a Nyugat-ma-
gyarországi-peremvidékhez tartozó Kö-
zép-Zalai-dombságra vagy közkeletûbb
történeti-földrajzi nevén, a Göcsejre jel-
lemzõ. A szeg a korábbi erdõrengeteget
megbontó irtásföldeken megjelenõ hat-
tíz ház csoportját jelenti, melybõl öt-tíz
szeg alkotott egy települést. Ma falune-
vek õrzik tovább e hagyományos lakó-
helyformát, mint Kustyánszeg, Pálfi-
szeg, Milejszeg.

Göcsej északi határától, a Kerka folyó
vízválasztójától északnyugatra a szeres
településforma jelenik meg. Az Õrség
jelképévé vált szerek, szintén irtásfölde-
ken épített, jól védhetõ helyen emelke-
dõ kerített házak csoportját jelentik. 

Az Õrségtõl a Huszászi-patak völgye
választja el a szórvány településtípussal
jellemezhetõ vasi tájegységünket, a
Vendvidéket vagy pontos elnevezéssel
élve a Vendvidéki-dombságot. A termé-
szetileg és történetileg is egységes vidé-
ket, a mesterséges önkénnyel meghúzott
trianoni államhatárok szétszabdalták. A
mai Magyarországra a történeti Vendvi-
déknek – korábbi elnevezésével élve a

Tótságnak – csak egy kis szeletkéje jut,
míg nagy része Szlovéniához tartozik. 

A táj szoros geológiai rokonságot
mutat a Keleti-Alpok hazánk nyugati fe-
lére leereszkedõ hegylábaival. Az Alpok-
alja dombvidékei a pliocén és a pleisz-
tocén korokból származó, a magashe-
gyekbõl érkezõ folyók és patakok által
szállított kavicstörmelékekbõl épültek
fel. A korábban elegyengetett sík fel-
színre ezek a kõzetanyagok összeolva-
dó hordalékkúp-sorozatokként települ-
tek. A késõbbi geológiai korok során
pedig erõsen tagolt eróziós dombsággá
alakultak át. Ma a Vendvidéket 300 mé-
ter magasság fölé emelkedõ hátak, kes-
keny vízválasztó gerincek, kaviccsal ta-
kart dombok, meredek lejtõjû, széles
völgyek váltakozásai jellemzik.

A geológiai adottságokból képzõdött
savanyú anyakõzeten, a hûvös és csapa-
dékos éghajlaton, jellegzetes kilúgozott
erdõtalajok alakultak ki, melyek kedvez-
tek a különbözõ erdei fenyves erdõtársu-
lások (lombelegyes, mészkerülõ, lápos)
megtelepedésének. A botanikailag is sok
kiemelkedõ ritkaságokat õrzõ Vend táj, a
kelet-alpi flóravidék stájer flórajárásához
tartozik, mely ugyancsak jelzi a szoros ro-

konságot az Alpokkal. A csodálatos válto-
zatosságot pedig jól tükrözik a területen
fellelhetõ pannon, illír, szubmediterrán és
a jégkorszak utáni maradványfajok.

A tájba harmonikusan illeszkedõ szór-
ványtelepülések eredetét tekintve a kora
Árpád-korba kell visszanyúlnunk. A korai
magyar állam elsõrendû feladata volt ha-
tárainak megszilárdítása és védelme. A
gyakori betörések megfékezésére a határ
menti sávokba határõr lakosságot telepí-
tettek. Kezdetben a honfoglaláskor a ma-
gyar törzsekhez csatlakozott türk eredetû
néptöredékeket, akik a határsáv és a bel-
sõ lakott szállásterületeket elválasztó át-
hatolhatatlan erdõrengeteg zónában – az
ún. gyepüelvén – kialakított irtásföldeken
telepedtek meg. A kora Árpád korban
nagyszámú német telepes jelent meg az
addig lakatlan vendvidéki erdõségekben.
A 16. századtól kezdve délrõl fokozatos
szláv beáramlás kezdõdött. Ezt õrizte
meg a vend elnevezés is, mivel a magya-
rok a betelepült délszlávokat tótnak, a né-
metek windischnek nevezték el. A vend
szó használata csak a XIX. századtól ter-
jedt át a tájegység megnevezésére is.

Szerteágazó természeti, történeti, kul-
turális gazdagságot rejt ez a 100 km2-t el
sem érõ vidék. Érdemes felfedezni az itt
leírt és meg nem írt értékeket és vissza-
visszatérni a vándort megáldó keresztek-
kel gyakran szegélyezett erdei útjaira.   

Nagy László
Kép: Simon Attila, fotográfus
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HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi
szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu
oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2014-re szóló érvényesítõ matricákat azon ta-
gok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott év-
re vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Nem prefrálja az akáctelepítést
az idegenhonos özönfajokról
szóló uniós szabálytervezet

Európai Uniós parlamenti vita a méz-
rõl és az invazív fajokról

Az akác üldözésének abbahagyására
szólított fel a mézrõl szóló irányelvter-
vezet kedd esti plenáris vitájában
Glattfelder Béla fideszes európai par-
lamenti képviselõ. A magyar méhé-
szek által elõállított méz döntõ része
akácméz, ezért minden, az akác korlá-
tozására, kiirtására vagy támogatásból
történõ kizárására vonatkozó uniós
vagy magyar törekvés a méhészek ér-
dekeivel megy szembe – állítja az EP-
képviselõ. Ez a tendencia jelentõs ká-
rokat okoz továbbá a biomassza ter-
melést választó gazdák számára is. A
magyar méhészek ezért követelik,
hogy semmilyen szinten ne üldözzék
az akácot – derült ki a politikus közle-
ményébõl.

Forrás: hir24.hu/Gazdaság
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/akac_idegenhonos_szabalytervezet_unios



Elkészült a Nemzeti Biodiverzi-
tás Stratégia

2014-2020-as fejlesztési ciklusra szóló
dokumentum

Elkészült a 2014-2020-as fejlesztési ci-
klusra szóló, a biológiai sokféleség

megõrzését célul tûzõ Nemzeti Biodi-
verzitás Stratégia, amely még az Or-
szággyûlés jóváhagyására vár – hang-
zott el a Be-Natur nevû, nemzetközi
természetvédelmi projekt záró-konfe-
renciáján Tihanyban csütörtökön.
A rendezvényen Greguss Ditta, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium vezetõ taná-
csosa elmondta, a biodiverzitás straté-
gia újdonsága lesz, hogy immár nem a
nemzeti környezetvédelmi program ré-
szeként, hanem önálló programként
fogják elfogadni.

Forrás: hirado.hu, MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/biodiverzitas_startegia_2014



Kérdõíves felmérés a folyama-
tos erdõborítás termõhelyi vi-

szonyainak elemzéséhez 
Február 28-ig kérik a kutatók a kitöl-

tést és a visszaküldést
Az NYmE Erdõmérnöki Kar Környe-
zet- és Földtudományi Intézetének
Termõhelyismerettani intézeti tanszék
kutatói a folyamatos erdõborítás ter-
mõhelyi viszonyainak elemzéséhez vé-
geznek felmérést, elektronikus kérdõ-

ív kitöltetésével. Kérjük a kollégákat,
tagtársakat segítség a kérdõív pontos
kitöltésével a tanszék munkáját! A kér-
dõív a honlapon keresztül a híranyag-
ban érhetõ el, melyet a kitöltés után
Szabó Orsolya doktorandusz, intézeti
munkatárs e-mail címére kérünk feb-
ruár 28-ig elküldeni. Köszönjük az
együttmûködést!

Forrás: NYME EMK KFI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ker-

doiv_folyamatoserdoboritas_termohely_viszony



Nagyobb a bevétel és az ered-
mény a vadgazdálkodásból az

elmúlt vadászati évben
1,4 milliárd forintos pozitív egyenleg

az ágazatban
A tavalyi, 2012-13-as vadászati évben a
teljes ágazati bevétel 20,3 milliárd forint
volt, amibõl a vadhúsból származó
összeg 5,3 milliárd forintot tett ki, ez
utóbbi elõször haladta meg a külföldi
bérvadászatból származó bevételeket -
közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium.
A tárca közleménye szerint az ágazat 1,4
milliárd forintos pozitív egyenlege majd-
nem kilencszerese a négy évvel ezelõtti-
nek, ami segíti a bizonytalan anyagi
helyzetben lévõ vadgazdálkodókat. 

A minisztérium értékelése szerint az
elmúlt négy év kormányzati intézkedé-
sei között több, a vadgazdálkodási ága-
zatnak kedvezõ változás volt. 

Forrás: VM, MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/vadgazdalkodas_ered-

meny_bevetel_nagyobb

Partnereink:

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!



ANDREAS STIHL KFT. 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (06-23) 418-054  ·  Fax: (06-23) 418-106
www.stihl.hu  ·  E-mail: info@stihl.hu
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MMMoMooMooMMM bibibbb lrlrl aa ooptimalizálva

Törzsvendég 
az erdôben!

Termékeinket keresse honlapunkon 
és szakkereskedéseinkben vagy tekintse meg személyesen 
2014. március 21–23. között a Gardenexpon!

A látszat néha csal! Minden erdész jól tudja, hogy a STIHL motorfûrészek nem kedvelik a csendes tétlenséget. Ezek a gépek 
munkára születtek és az erdôben érzik igazán otthon magukat. Elektronikus motorvezérlésük pedig garantálja, hogy minden 
körülmények között megbízhatóak maradjanak! Nyugodtan bízza magát az M-TRONIC rendszerre, amely valamennyi üzemállapotban 
szabályozza a gyújtási idôt és az üzemanyag adagolást, a hômérséklettôl és más paraméterektôl függôen. A STIHL motorfûrészek 
ennek köszönhetôen folyamatosan optimális motorteljesítményt, megfelelô fordulatszámot és nagyon jó gyorsulási jellemzôket 
biztosítanak. Nem hiányozhatnak egyetlen erdészházból sem.

HL MS 261 C-M

STIHL MS 362 C-M

se meg személyesen 
Gardenexpon!
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