


Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még 

számos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében:

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!

Országos  Erdészeti  Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Országos  Erdészeti  Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!
Az Országos Erdészeti Egyesület 145. Vándorgyûlésének 

Szervezõbizottsága nevében, fogadják szeretettel meghívásunkat a

2014. június 13-14-én Sopronban 
megrendezésre kerülõ soron következõ vándorgyûlésre.

Vándorgyûlést rendezni mindenki számára nagy megtiszteltetés, de egy-
ben nagy felelõsség is. Különösen igaz ez utóbbi megjegyzés az erdészszakma hazai bölcsõjének számító
városunkra. A vándorgyûlés várható résztvevõinek döntõ többsége ugyanis ebben a városban végezte ta-
nulmányait, s ezer szállal kötõdik nemcsak az Alma materéhez, hanem magához a városhoz, a város lakói-
hoz is. A rendezõk helyzetét könnyíti talán, hogy hamarabb elnézik neki, ha bár nem szeretne, de mégis
hibázik, ugyanakkor az elvárás is egy kicsit más. Mi azon leszünk, hogy mindezeket figyelembe véve ma-
radandó élményt nyújtsunk a vándorgyûlésen résztvevõ kollégáinknak és vendégeinknek.
A tatai vándorgyûlés gyakorlatát követve, a vándorgyûlést közvetlenül megelõzõen kerül sor az „Év Erdé-
sze” versenyre. Ennek szervezõje és házigazdája a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollé-
gium lesz. A verseny eredményhirdetésére az ünnepi közgyûlésen kerül sor.
Bízunk benne, hogy a vándorgyûlés programja, az Alma mater szellemisége és az együtt töltött órák fe-
lejthetetlen élményt fognak nyújtani a vándorgyûlésen résztvevõ – nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen-
tõs számban „hazalátogató” – vendégeink számára.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk Sopronba 2014. június 13-án és 14-én.
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Dr. Jámbor László
a Szervezõbizottság elnöke

Részletes információk a www.vandorgyules.hu honlapon érhetõek el.
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A harmadik oldal
„Gondoskodnunk kell, hogy már az iskolában megszeret-
tessük az ország népével a fát és az erdõt.” Ezt írta Kaán
Károly 1920-ban a „Jövõ erdõgazdasági politikánk felada-
tai” címû munkájában.

Szövetségeseket kell keresnünk, ha pedig megtaláltuk, ápol-
ni kell a szövetséget, hogy el ne hamvadjon a parázs, amit
szítottunk. A pedagógus szakma természetes partnerünk.
Ugyanúgy hosszú távon kell gondolkodnia, mint az erdész
szakmának. Ugyanúgy generációk tudása épül egymásra,
miközben az eredményekrõl érkezõ visszajelzések csak gyé-
ren és nagy sokára csörgedeznek.

Az erdõ különleges ismeretszerzési hely. Egy hatalmas
szertár, ahova nem kell behordani a szemléltetõ tárgya-
kat, mert ott vannak. Az üzenetet kell magunkkal vinni,
amiket annak segítségével kell átadni, amivel éppen talál-
kozunk. Az erdõ különösen alkalmas arra, hogy a tantár-
gyakra tagolt tudáselemeket összekapcsoljuk, hiszen az er-
dõ kerek egész, minden benne van. Ugyanakkor az erdõ
másfajta közeg is, mint egy tanterem. Életszerûbb, össze-
tettebb. Másképpen kell mozogni, szerepelni benne. Jobban
kell a társainkra támaszkodni. Nemcsak a versenyre, ha-
nem az együttmûködésre, a szövetségkötésekre is tanít.
Természetesen ezeken túl lehetõséget teremt a játékra és a
kalandokra is. Nem csoda tehát, hogy az erdõ az egymás
megismerésének és elfogadásának, az eredményes együtt-
mûködéseknek, a helyes döntéseknek is a tanítómestere.

A gyermekek genetikailag kódolt érdeklõdéssel és nyi-
tottsággal fordulnak a természet, így az erdõ értékei, érde-
kességei felé. Ez azonban csak a 4 és 14 éves kor közötti
korosztályt jellemzi. Aki ezt az idõszakot lekési, többszörös
energiával is csak részsikereket érhet el. 

A pedagógusoknak és az erdészeknek meg kell ragadni
ezt a lehetõséget, egymást segítve, egymással szövetségben.
Egyesületünk Elnöksége ezért szorgalmazta a Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti Verseny támogatását. A
helyi csoportok és az erdõgazdaságok a megyei döntõk
patronálásában vehetik ki a részüket. De szükség van az
országos megmérettetés támogatására is! 

Természetesnek és szükségszerûnek tartom, hogy a tá-
mogatások mellett erkölcsileg is elismerjük azokat, akik év-
tizedek óta a vállukon viszik ezt az ügyet. A szövetséget
ápolni kell! Ezért hangzottak el érvek dr. Krizsán Józsefné,
a versenybizottság titkára mellett a Díj Bizottság és az El-
nökség ülésein. Meggyõzõdésem, hogy a támogatás és a
Kaán Károly Emlékérem a legjobb helyre kerülhet. 

Helyes döntésünk gyümölcseit azonban mindkét szak-
ma – a pedagógus és az erdész is – csak évek múltán arat-
hatja le. Ez kapcsol össze bennünket.

Puskás Lajos



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április)106

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK

I./ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl
Nagyon nagy terjedelmû, átfogó joganyag. Az Országgyûlés
a 2013. 02. 11-i ülésnapján fogadta el. Kihirdetés: Magyar

Közlöny 2013. 31. szám.
Hatálybalépés: 2014. március 15.

A törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint
szabályozza a személyek alapvetõ vagyoni és személyi vi-
szonyait. Monista (egységes jogrendszer) elven épül fel, az
üzleti világ, a kereskedelem, vagyis a vagyoni forgalom pro-
fesszionális szereplõinek és a magánszemélyek magánjogi
viszonyait egyaránt átfogja. A 284 oldalas, korszerûen tagolt
hatalmas joganyag (kódex), mely az erdõgazdálkodás ala-
nyaira, cselekményeire és jogügyleteire is értelemszerûen
kiterjed, 8 könyvre, azon belül részekre, fejezetekre és cí-
mekre (a teljesség igénye nélkül néhány kapcsolódó fejeze-
tet példaként kiemelve) tagolódik: 1. Bevezetõ rendelkezé-
sek, 2. Az ember mint jogalany (Jogképesség, Cselekvõké-
pesség, Személyiségi jogok, Szerzõi jog és iparjogvédelem)
3. A jogi személy (A jogi személy általános szabályai, Egye-
sület, Gazdasági társaság, Szövetkezet, Egyesülés, Alapít-
vány) 4. Családjog (Alapelvek, Házasság, Az élettársi kap-
csolat családjogi hatásai, A rokonság, A rokontartás, A
gyámság) 5. Dologi jog (A birtok, A tulajdonjog: pl. a XVI.
fejezet A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése, A
korlátolt dologi jogok: pl. a XXXII. fejezet A használat, Az
ingatlan-nyilvántartás) 6. Kötelmi jog (A kötelmek közös
szabályai, A szerzõdés általános szabályai, Egyes szerzõdé-
sek: pl. a XLIII. fejezet A bizalmi vagyonkezelési szerzõdés,
vagy pl. a XLV. fejezet A haszonbérleti szerzõdés, Felelõsség
szerzõdésen kívül okozott kárért, Az értékpapír, Egyéb köt-
elemkeletkeztetõ tények) 7. Öröklési jog (Általános szabá-
lyok, Végintézkedésen alapuló öröklés, Törvényes öröklés,
Köteles rész, Az öröklés joghatásai) 8. Záró rendelkezések
(Értelmezõ rendelkezések, Hatálybalépés és átmeneti ren-
delkezések, Az Európai Unió jogának való megfelelés).

II./ 2013. évi VI. törvény a termõföldrõl szóló 1994.
évi LV. törvény módosításáról

Rövid joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 02. 18-i ülésnap-
ján fogadta el. Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 32. szám.

Hatálybalépés: 2013. február 26.
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. tv.-t úgy módosítja, hogy a
termõföld, mûvelési ágtól független – kivétel az erdõ – föld-
használati bejelentési kötelezettségének megtartásával 2013.
január 1-jétõl visszamenõlegesen illeték- és igazgatási díj-
mentessé teszi a regisztrációs eljárást. Az erdõgazdálkodás-
hoz kapcsolódó, nem erdõmûvelési ágú termõföld azonban
ide tartozik.

III./ 2013. évi XXVI. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, va-

lamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII.
törvény módosításáról

Rövid joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 02. 18-i ülésnap-
ján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 51. szám.
Hatálybalépés: 2013. április 4.

Védettséggel érintett, adott esetben erdõterületen találha-
tó objektumra is kiterjedhet. Módosítja a környezetvédel-
mi törvényt, hogy a felhatalmazások összhangban legye-
nek az illetéktörvénnyel. Módosítja a természetvédelmi
törvényt is, mert a korábbi szerint minden szikes tó és láp
védett. Egy 2003-as alkotmánybírósági határozat nyomán
a természetvédelmi hatóságok azonban kötelesek úgy
meghatározni ezeket, hogy az ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzésre alkalmas legyen, területenként egyedi hatósági
határozatban, a természeti védettség kiterjedésének meg-
állapításával. Cél, hogy a kizárólag állami tulajdonú, érté-
kes barlangjaink jobb védelme érdekében, felhatalmazás
alapján a miniszter megfelelõ részletszabályokat tudjon
alkotni.

Erdõ és erdõgazdálkodás a 2013-ban
elfogadott törvényekben I.

Dauner Márton – erdõmérnök, közgazdász, tudományos munkatárs, NAIK ERTI

Tavaly 253 törvényt fogadott el az Országgyûlés. Ez a törvényal-

kotási teljesítmény döntõen az Alaptörvényhez kapcsolódó, az új

Polgári Törvénykönyv elfogadása és a végrehajtással összefüggõ

módosítások, valamint számos EU harmonizációs kötelezettség,

továbbá a normál jogalkotási kötelezettség (pl. a következõ évi

költségvetési törvény elfogadása) miatt alakult ki. 23 törvény

közvetlenül, illetve közvetetten érinti az erdõket és az erdõgaz-

dálkodást, ebbõl 8 módosítja az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az

erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt (a további-

akban: Evtv.) A törvényeket elfogadási idõrendben, vázlatosan

mutatjuk be, röviden ismertetve az általuk elérni kívánt szabá-

lyozási célt, valamint az erdõhöz, a védelméhez és az erdõgazdál-

kodáshoz közvetlenül, illetve közvetetten kapcsolódó szakaszo-

kat. A normaszöveg pontos idézése nem volt cél, mivel a törvé-

nyek és más jogszabályok szöveghû, térítésmentes, közvetlen in-

ternetes elérhetõségeit a cikksorozatunk végén adjuk meg.
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IV./ 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú
törvények módosításáról

Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 03.
25-i ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 57. szám.
Hatálybalépés: 2013. április 5.

14 törvényt módosít, melyek a következõ csoportba sorolha-
tók: Az elsõbe az egyes ágazati, igazgatási szolgáltatási díjak
fizetésével összefüggõ, a másodikba a miniszter rendeletal-
kotási felhatalmazását érintõ módosítások tartoznak. Ez töb-
bek között a mezõõr, a hivatásos vadász, a halõr, a természet-
védelmi õr, az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti
szakszemélyzet, valamint az erdõvédelmi szolgálat tagja egy-
séges megjelenésû szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény
viselésére terjed ki. A módosítással a továbbiakban beiktatják
még azt a szabályt, mely szerint: az eljárás díj- és illetékmen-
tesnek minõsül, ha a törvény végrehajtására kiadott díjrende-
let nem tartalmaz az adott eljárás vonatkozásában díjfizetési
kötelezettséget. Kiemelést érdemel a megosztással kapcsolat-
ban az Evtv. módosítása, amely szerint: megosztással csak
olyan erdõmûvelési ágú földrészlet vagy alrészlet alakítható
ki, amelynek szélessége átlagosan legalább harminc méter,
és területe természetességi állapotától függõen kettõ hektár-
nál, illetve egy hektárnál nagyobb, kivéve, ha a megosztás
célja erdõ igénybevétele.

V./ 2013. évi XLVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülõ-
körzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Kis terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 04. 15-i
ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 67. szám.
Hatálybalépés: 2014. január 1.

A módosítás célja, hogy a települési önkormányzatokat ter-
helõ kötelezettségek teljesítésének törvényi hátterét rugalma-
sabban és életszerûbben biztosítsa, továbbá az ellentmondá-
sok feloldása. A 14 §-ból álló törvény többek között módosít-
ja az erdõgazdálkodási térségre és az erdõterületek kijelölé-
sére vonatkozó szabályozást. Nagyobb mozgásteret ad a tele-
pülési önkormányzatoknak a zöldterületek kijelölésében.
Összhangot teremt a fogalomhasználatban, a településrende-
zés tervezése során egységesen értelmezhetõ a szabályozás.

VI./ 2013. évi LVI. törvény az Országos Területrendezési
Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

Kis terjedelmû jogszabály. Az Országgyûlés a 2013. 04. 30-i
ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 73. szám.
Hatálybalépés: 2013. május 10.

A törvényben eddig meglévõ energia-infrastruktúrák megva-
lósítása mellé bekerült a vonalas közlekedési infrastruktúra

is. Ez az ország területén lehetõvé teszi, szükség esetén a fej-
lesztési tervekben közutak, gyorsforgalmi utak tervezését is.
Mindez eredményezheti a mûvelésbõl történõ kivonást, a
mûvelési ág változását, az övezeti besorolás módosítását stb.
és így kapcsolódhat, adott esetben erdõmûvelési ágban lévõ
ingatlanhoz is.

VII./ 2013. évi LIX. törvény a Nemzeti Földalapról szó-
ló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdõrõl, az erdõ
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi

XXXVII. törvény módosításáról 
Kis terjedelmû jogszabály. Az Országgyûlés a 2013. 05. 06-i

ülésnapján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 79. szám.

Hatálybalépés: 2013. május 23.
A módosítás elsõ része a Nemzeti Földalapról (továbbiakban:
NFatv.) szóló törvényt úgy változtatja meg, hogy a 3 hektár-
nál kisebb, állami tulajdonú, nagyobb birtoktestekhez nem
tartozó, versenyképes vagy életképes területeket a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet pályáztatás és árverezés nélkül
eladhassa. A megkötött szerzõdéseknek a közérdekû, nyilvá-
nos adatait közzé kell tenni. Az egymillió forintnál nagyobb
értékû földrészlet értékesítésérõl a Birtokpolitikai Tanács
dönt. A módosítás másik lényeges részében, a termõföldrõl
szóló törvény szerint meghosszabbított haszonbérleti szerzõ-
dés esetén a haszonbérleti szerzõdés megkötésére vonatko-
zó szabályokat 2013. január 1-jével kell alkalmazni. A lejárta
elõtt lehet kérni a haszonbérlet meghosszabbítását, azonban
pályáztatni kell.  A módosítás további része a hatályos Evtv.-
t módosítja, kiküszöböli a párhuzamosságot és azonos szabá-
lyozási keretbe illeszti a rendelkezéseket. A termõföldek kö-
zött az erdõvagyon sajátos helyet foglal el, szakmai jogszabá-
lyok vonatkoznak rá. Korábban az Evtv. is és a NFatv. is tar-
talmazott rendelkezéseket az erdõ esetében vagyonkezelés-
re, akár a használatba adásra vagy hasznosításra vonatkozó-
an. Az NFatv. pontosabban meghatározza a Nemzeti Föld-
alapkezelõ Szervezet hatáskörét az adott erdõvagyon tekinte-
tében. A módosítás érinti azon osztatlan közös tulajdonban
álló erdõingatlanokat, melyben az állam tulajdoni illetõsé-
gekkel rendelkezik. 

VIII./ 2013. évi LXXX. törvény a Magyar Fejlesztési
Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

módosításáról 
Kis terjedelmû jogszabály. Az Országgyûlés a 2013. 06. 03-i

ülésnapján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 96. szám.

Hatálybalépés: 2013. június 14.
A módosítás pontosítja és kiegészíti a Magyar Fejlesztési
Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényt (a to-
vábbiakban: MFB tv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényt (a továbbiakban: Nvtv.).  Az MFB tv.-ben a
bank irányítási rendszere módosul, míg az Nvtv.-ben a tulaj-
donosi joggyakorlás kiegészül. Az állam kizárólagos tulajdo-
nában lévõ vagyoni körbe emeli az ipartörténeti értékû Gyõr-
Veszprém vasútvonalat és az ugyancsak mûemléki védettsé-
gû Nagyirtás-Nagybörzsön, továbbá a Füzesabony-Putnok
vasútvonalakat is. A törvénymódosítás 1. és 2. mellékletében
pedig, más állami tulajdonosi joggyakorlási kérdések kiigazí-
tása mellett a „HM Budapesti Erdõgazdasági Zrt.” szövegrész
helyébe „Budapesti Erdõgazdaság Zrt.” szövegrész, a „HM
Kaszó Erdõgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdõ-
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gazdaság Zrt.” szövegrész és a „HM VERGA Veszprémi Erdõ-
gazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdõ-
gazdaság Zrt.” szöveg lép. 

IX./ 2013. évi LXXXII. törvény a Kormány és a vidékfej-
lesztési miniszter munkáját támogató kormányzati tes-
tületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Kis terjedelmû jogszabály. Az Országgyûlés a 2013. 06. 03-i
ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 96. szám.
Hatálybalépés: 2013. június 28.

A módosítás jogtechnikai a kormányzati testületi rendszer átte-
kinthetõsége érdekében. Kormányzati szándék a testületre
utaló valamennyi törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezé-
se és a megfelelõ jogforrási szinten történõ újraszabályozás.
Vannak nem érintett testületek: a Magyar Élelmiszerkönyv Bi-
zottság szakbizottságai, a Növényvédelmi Bizottság, a Magyar
Takarmánykódex Bizottság, a Birtokpolitikai Tanács, a Magyar
Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság, az Országos
Környezetvédelmi Tanács, a Géntechnológiai Eljárásokat Véle-
ményezõ Bizottság (a neve módosul) és a Pálinka Nemzeti Ta-
nács. A kikerülõ és kormány-, illetve miniszteri rendeleti szin-
ten szabályozandó testületek: az Országos Vízgazdálkodási
Tanács, az Országos Vadgazdálkodási Tanács, az Országos
Halászati Bizottság, az Országos Erdõ Tanács. Az Evt. a törlé-
seken túl, feladatot kijelölõ, új bekezdésekkel egészül ki. A mi-
niszter minden évben közleményben határozza meg az Erdõk
Hetét. A rendezvények azt a célt szolgálják, hogy az ország la-
kossága tájékoztatást kapjon az erdõk állapotáról, az erdõgaz-
dálkodási tevékenység helyzetérõl, a Nemzeti Erdõprogram
végrehajtásáról. Évenként tájékoztatót tesz közzé az ország er-
dõállományának helyzetérõl, állapotáról.”

X./ 2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhite-
les hatósági nyilvántartásokkal összefüggõ, valamint

egyéb törvények módosításáról
Terjedelmes jogszabály. Az Országgyûlés a 2013. 06. 03-i

ülésnapján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 97. szám.

Hatálybalépés: 2013. június 15-tõl 2014. március 1-jéig folya-
matos, az Evt.-t érintõ módosítás 2013. július 1. 

A tárcák felülvizsgálták a szakterületükhöz tartozó nyilvántar-
tásokat, és javaslatot tettek 438 közhiteles hatósági nyilván-
tartásként kezelendõre, a kapcsolódó törvénymódosításokra.
Az Evt.-t érintõ módosítások az alábbiakra terjednek ki: köz-
hiteles hatósági nyilvántartású adatok, a bejegyzéstörlés oki-
rati kelléke, a közjóléti létesítmény adatai, a nem közjóléti lé-
tesítményhez kapcsolódó közjóléti berendezés adatai, a lo-
vaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak adatai, a turistaút-
vonal adatai, támogatások, bejelentett erdõkárok adatai, a
földalatti gomba gyûjtésére vonatkozó adatok, az elkülönített
számlán elhelyezett letéti adatok, a szakszemély adatainak, a
bírságoknak a nyilvántartása, közhiteles adatszolgáltatás,
adatátvétel ingatlanügyi hatóságtól.

XI./ 2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti 
tárgyú törvények módosításáról

Terjedelmes, 47 oldalas, 30 módosítással érintett törvény.
Az Országgyûlés a 2013 .06. 10-i ülésnapján fogadta el.

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 101. szám.
Hatálybalépés: 2013. július 1-jétõl 2014. január 1-jéig folya-

matos, az Evt.-t érintõ részek 2013. szeptember 1.

Cél a felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok jogalkotásba át-
ültetése. Az Evt.-t érintõ módosítások az erdõgazdálkodási és
az erdõvédelmi bírság kivetésének pontosítását tartalmazza.
A szabálysértési törvény erdõvel kapcsolatos módosításai az
erdészeti tûzgyújtási elõírások, illetve a tûzgyújtási, tûzvédel-
mi elõírások megszegése, valamint a megfelelõen kiállított
szállítójegy nélkül szállító szabálysértés tényállás pontosítását
tartalmazza.

XII./ 2013. évi XCIV. törvény az erdõrõl, az erdõ vé-
delmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi

XXXVII. törvény, valamint a polgárõrségrõl és a pol-
gárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.

törvény módosításáról
Rövid joganyag.  Az Országgyûlés a 2013. 06. 10-i ülés-

napján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 101. szám.

Hatálybalépés: 2013. június 21.
Az Evt. módosítása a Nemzeti Lovas Program céljainak eléré-
se érdekében történt. Az erdészeti közjóléti fejlesztési terve-
ket, a fejlesztési irányokat és az utak nyomvonalának adatait
tartalmazó nyilvántartást erre is tekintettel kell kialakítani. Az
új szabályozási alapelv: az erdõben – annak rendeltetésétõl
függetlenül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalo-
gosan, emberi erõvel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az
erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, ló-
val vontatott jármûvel bárki saját felelõsségére ott tartózkod-
hat. Az erdõgazdálkodó mindezt tûrni köteles, kivéve, ha azt
más jogszabály korlátozza, vagy az arra jogosult a látogatás
korlátozását az Evt.-ben foglaltak alapján elrendelte. Nem ál-
lami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdõben az
erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, emberi erõ-
vel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az erdõ tu-
lajdonosa a tulajdoni jellegét megfelelõen nem jelezte. Az er-
dõben megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, illet-
ve megjelölt kerékpáros úton lovagolni abban az esetben le-
het, ha az együttes használat lehetõségét megjelölték. Az er-
dészeti hatóság az Evt.-ben rögzített esetekben korlátozhat,
illetve engedélyezhet. Üdülési, sportolási, illetõleg kirándulá-
si célból – a kijelölt út kivételével – gyalogosan, kerékpárral
és lóval sem vehetõ igénybe az erdõsítés területe, amíg a raj-
ta lévõ faállomány el nem éri a két méter átlagos magasságot,
továbbá az erdõrezervátum magterülete. Az erdészeti szaksze-
mélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba he-
lyezett, legfeljebb 500 cm3 hengerûrtartalmú motorkerékpárral
közlekedhet az erdõben munkavégzés céljából. Az erdõterü-
letre is kiterjedõ lovas járõrszolgálat tekintetében a polgárõr-
ségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi
CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) is módosításra kerül.

XIII./ 2013. évi CVII. törvény a termõföldrõl szóló
1994. évi LV. törvény módosításáról

Rövid joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 06. 14-i ülés-
napján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 105. szám.
Hatálybalépés: egyes rendelkezései fokozatosan, 2013.

június 30-tól 2014. január 1-jéig.
Cél, hogy a földhasználók a földhasználati bejelentési kötele-
zettségüknek eleget tegyenek. A határidõ kiterjesztésével fel-
hívja a figyelmet a bejelentési kötelezettségre, valamint arra
is, hogy a használat megkezdésétõl számított 30 napon belül
be kell jelenteni a földhivatalhoz. További cél a széles körû
állami fölhasználati nyilvántartás létrehozása. 
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Az eurázsiai hód (Castor fiber) állomá-
nyának és károkozásának a folyama-
tos növekedése indokolttá teszi, hogy
az eredetileg természetvédelmi jellegû
ügyet a gazdálkodás oldaláról is meg-
világítsuk.

A hód rövid leírása
Az eurázsiai hód Európa legnagyobb
rágcsálója. Testhossza farokkal együtt
elérheti a 130 centimétert, súlya pedig
akár 30 kg is lehet. Növényevõ, nyáron
inkább lágyszárúakkal, télen fõként fás-
szárúakkal táplálkozik. Víziállat, de a
kanadai hóddal ellentétben nem jellem-
zõ rá nagy gátak, várak építése, inkább
a partoldalakba váj üreget, amelynek
bejárata a víz szintje alatt van.

Többnyire sötétedés után aktív. Élet-
módjából és testméretébõl adódóan ha-
zánkban nincs természetes ellensége –
korábban a farkas, a hiúz és a medve
korlátozták a létszámát.

A hódállomány múltja
A hódot prémjéért, húsáért, váladéká-
ért, valamint az általa okozott károk
megelõzésére vadászták, amíg a faj
egész Európában a kipusztulás szélére

nem sodródott. Hazánkban 1854-ben
ejtették el az utolsó példányt, azt köve-
tõen gyakorlatilag eltûnt az országból.
A 20. század elején már csupán 1200
egyed élhetett az egész világon, de vé-
delem alá helyezésével sikerült meg-
menteni, sõt elszaporítani. 1998-ban
430 ezerre, 2002-ben 593 ezerre, 2006-
ban legalább 639 ezerre, 2011-ben pe-
dig egymillióra becsülték a hódok
számát. Tekintettel az állomány gyors
terjeszkedésére, a Természetvédelmi
Világszövetség (IUCN) 2008-ban átso-
rolta a nem veszélyeztetett fajok közé.
(Hazánkban továbbra is védett, eszmei
értéke 50 000 Ft.)

A nyugati országok már az 1980-as
években csapdázással és áttelepítéssel
próbálták csökkenteni létszámát. Akkor
telepítettek hódot Ausztriában a Duna
fölöttünk lévõ szakaszára, ahonnan pár
év alatt a Szigetközbe is eljutottak. A kis-
alföldi erdészek elõször 1991–92 telén
találkoztak rágásnyomaival, de az állat
jelenlétét évekig titkolták a nagyközön-
ség elõtt, mert féltek, hogy a szenzációs
felfedezés olyan érdeklõdést váltana ki,
amely a hódok zavarásához, elûzésé-
hez vezetne. 1996–2008 között a WWF

Magyarország 234 egyedet telepített ha-
zánk különbözõ pontjaira. Az akció oly
jól sikerült, hogy mára a hód az ország
legtöbb vizes élõhelyén jelen van, és
egyre terjed. Az elõzmények és a telepí-
tés célja szempontjából tehát sikertörté-
netrõl beszélhetünk, ez azonban csak
az érem egyik oldala…

A hód kártétele a Kisalföldön
A Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. mûködé-
si területén a hód leginkább a Sziget-
közt kedveli, de otthonosan viselkedik
a Hanság mesterséges csatornarendsze-
rében is, és elõfordul szinte az összes
vízfolyásunk mentén. Az állat a part
menti 20-30 méteres sávban a legaktí-
vabb, de a víztõl 150-200 méterre is
okozhat jelentõs károkat, sõt elõfordult
már, hogy a parttól 300 méterre talál-
tunk hód által kidöntött fát.

A károk sokrétûek, és csak töredé-
kük számszerûsíthetõ közvetlenül. Na-
gyon jelentõsek a hosszabb távú, tova-
gyûrûzõ hatások, melyek pénzügyi ér-
telemben nem azonnal mérhetõk. Pél-
dául a lábon maradó faállományban be-
következõ minõségromlás, a lékekben
tapasztalható aljnövényzet-burjánzás,

Hódít a hód a Kisalföldön
Iványi Ákos – erdõmérnök, közönségkapcsolati megbízott, Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.

Fotó: Sylvian Haye

Emberes törzsek
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vagy a kamatoskamat-számítás szabá-
lyai szerint halmozódó növedékveszte-
ség. 

A leglátványosabb kártípus termé-
szetesen a felnõtt korú, akár méteres
vastagságot is meghaladó átmérõjû fák
(elsõsorban nyárak) körberágása és ki-
döntése. Ennek nagyságrendje a KAEG
Zrt. által kezelt területeken a legutóbbi
egyéves szezonban legalább 600 m3-re
tehetõ. Bosszantó módon, a faanyag
zöme szó szerint kárba vész, ugyanis a
hód csupán a vékony ágakat és a kérget
fogyasztja el, a törzsek számunkra érté-
kes része visszamarad. Sajnos a négylá-
bú fakitermelõk tevékenysége nélkülö-
zi azt a térbeli és idõbeli rendet, amihez
emberi logisztikai módszerekkel csatla-
kozni lehetne.

A fiatal erdõsítésekben bekövetke-
zett rágáskár pótlással vagy újraerdõsí-
téssel orvosolható, de bekerítés nélkül
nagy valószínûséggel megismétlõdik a
károkozás. A Szigetköz alsó szakaszá-
ban a nagyvadállomány nem indokolná

a kerítésépítést a nemesnyárasokban,
így ha ott a védett rágcsáló miatt mégis
erre kényszerülünk, ennek költségét is
a „kontójára” kell írnunk.

A Felsõ-Szigetközben, ahol a nagy-
vad miatt kell kerítenünk, jellemzõ
helyzet, hogy amikor 6-10 év elteltével
lebontjuk a védelmet, a legközelebbi
hódcsalád azonnal ünnepi vacsorát ren-
dez a kar- és combvastagságú törzsek-
bõl.

A középkorú vagy idõsebb állomá-
nyok esetében a kidöntött fák nem pó-
tolhatók. A keletkezõ lékektõl fokoza-
tosan ritkul az erdõ, megindul a gyomo-
sodás, cserjésedés, a megmaradt törzse-
ken pedig a vízhajtások képzõdése. A
fák egy része megdõlve, fennakadva,
vagy félig körberágva várja a következõ
fakitermelést, ami ilyen körülmények
között igencsak költségesnek ígérkezik.

A Hanságban másféle gondokkal is
szembesülünk. A belvízelvezetést és
öntözést szolgáló, kis lejtésû, keskeny
csatornákban a legkisebb ágkupac is

torlódást okoz, és akadályozza a mû-
szaki célú létesítmény mûködését. En-
nek következtében több száz hektár er-
dõterületet borít el a víz rövidebb-
hosszabb idõre, ami nagyban akadá-
lyozza a gazdálkodást, és a fák egy ré-
szének pusztulását okozza.

A hansági csatornák „partoldalába”
vájt járatok a töltéseken vezetõ erdésze-
ti utak alá nyúlnak. A jármûvek súlya
alatt ezek az üregek beszakadnak, és
balesetet okozhatnak, illetve a javítási
költségeket növelik.

A vízügyi szakemberek további kár-
típusokról tudnának beszámolni, pél-
dául áradás idején a hód elhagyja ko-
rábbi otthonát, és az árvízvédelmi tölté-
sek oldalába próbál járatokat ásni.

Tágabb összefüggések
Tény, hogy a hód megmentése a teljes
kipusztulástól a természetvédelem siker-
története. Hazánkban egészen a közel-
múltig tartott a visszatelepítési program,
melynek az eredményessége miatt érzett

Fiatal állomány a kerítés elbontása után

Friss rágásnyom Félbe hagyott „munka” Az élet él és élni akar

„Marokkó” játék 25 méteres törzsekkel
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öröm
még el-
homályosítja
a tisztánlátást. Nem el-
hanyagolható szempont az sem, hogy a
hódkérdés érintettjei között nem arányo-
san oszlik meg a visszatelepítési siker di-
csõsége, a bekövetkezõ károk miatti fe-
lelõsség és a teherviselés.

A hód jelenlétérõl és kártételérõl ér-
demes tudni, hogy az nem csupán egy
állandónak tekinthetõ kedvezõtlen „ter-
mészeti” körülmény, hanem olyan fo-
lyamat, mely beavatkozás nélkül egyre
súlyosabbá válik. Ha a fejünket a vég-
sõkig a homokba dugjuk, elõbb-utóbb
eljön az a pont, amikor az élõhelyét fe-
lélõ, túlszaporodott populáció magától
is összeomlik. Ez persze senkinek sem
lehet érdeke, így van némi esély a vál-
tozásra. Jelenleg, a természetvédelmi
törvény szerint, védett állatfaj esetén az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles

gondoskodni a károk
elleni védekezésrõl,
melynek során még za-
varni sem szabad az ál-

latot. Elméletileg van rá
lehetõség, hogy a termé-

szetvédelmi hatóság kü-
lön engedélyt adjon ki a

hódállomány gyérítésére.
Az elmondottakkal nagyban

összefügg a kártalanítás kérdése,
ugyanis a jogszabály szerint ilyesmirõl
csak akkor lehet szó, ha a hatóság indo-
kolatlanul megtiltja a védekezést. Ma-
rad tehát egyedüli megoldásként a be-
kerítés, mely amellett, hogy költséges,
valójában csak áthelyezi a problémát,
hiszen az állatnak ennie kell. Ha nem
kapja meg itt, megeszi amott. 

A hódkérdés gyökere kétségkívül a
ragadozó nélküli rágcsáló korlátlan sza-
porodása. Ezen probléma érdemi meg-
oldása egyedül az állományszabályozás
lehet. Minden olyan módszer, mely ezt
nélkülözi, csupán halogatás vagy tüneti
kezelés. Az állományszabályozás tehát
szükséges, de ennek felvállalása várha-
tóan nem lesz népszerû. A lakosság je-
lentõs részének a fejében még a képre-
gények és rajzfilmek szimpatikus mese-
figurája él, vagy esetleg a visszatelepíté-
si programról közzétett fotók, ahol a ki-

pusztulástól megmentett, „cuki” kis ál-
latokat engednek szabadon. Fontos,
hogy ezeket a sztereotípiákat tudato-
san, tárgyilagos, higgadt érveléssel le-
bontsuk.

A végsõ kérdés
A leírtakat átgondolva, már csak egy
kérdés marad: Kinek a feladata legyen
az állományszabályozás? Úgy volna he-
lyénvaló, hogy a természetvédelmi ér-
dekbõl visszatelepített állat ügyét a ter-
mészetvédelem is kezelje, de ne csupán
az elméleti megoldások, hanem a gya-
korlati megvalósítás és annak anyagi
vonzatai tekintetében is.

Ha az állományszabályozás elfogad-
ható szintûre csökkenti a populációt, a
károk jelentéktelenné válnak. Fontos
kimondani, hogy a hód nem ellensé-
günk, bizonyos mértékû kártételt mind
a magyar erdõk, mind pedig a gazdál-
kodók el tudnak viselni annak érdeké-
ben, hogy ez az érdekes állat részese le-
hessen az ártéri életközösségeinknek. 

A KAEG Zrt. nyitott arra, hogy korlá-
tozott anyagi lehetõségei vagy pályáza-
ti források erejéig, kísérleti jellegû min-
taterületek kijelölésével kapcsolódjon a
természetvédelem oldaláról megvalósí-
tandó állományszabályozáshoz.

Fotó: Iványi Ákos, Limp Tibor



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április)112

A fák ápolásának, kezelésének, alakítá-
sának az igénye már régóta jelen van az
emberi társadalomban. Mértéke és for-
mája kezdetekben a különbözõ kultú-
rák fejlõdéséhez kapcsolódott (pl. Ja-
pán), majd az ipari forradalom után
egyre általánosabb lett. Sok esetben,
hosszú évek alatt, tapasztalati úton je-
lentõs tudásanyag halmozódott fel egy-
egy területen, amely csak az 1900-as
évek után terjedhetett el általánosan. 

A szakterület angol elnevezése arbo-
riculture, mely szóra a szótárak a fane-
velés, fatermelés, erdõmûvelés találatot
adják. Történetileg és szakmailag meg-
vizsgálva a szó eredetét a fanevelés, fa-
ápolás jelentést tekinthetjük a legin-
kább találó magyar megfelelõnek. 

Az arboriculture szakterület eredetileg
olyan fanevelést takart, amelynél a fák ki-
termelése és alapanyagként hasznosítása
nem elsõdleges célként fogalmazódott
meg. Az angol és a skót királyi erdészeti
társaságok elõdjei, az angol és a skót fa-
nevelési társaság (Royal Scottish Arbori-
cultural Society, English Royal Arboricul-
tural Society) 1882-ben, illetve 1854-ben
alakultak meg. Az eredeti szemléletmód
a háborúk okozta fahiány miatt megvál-
tozott, és a faanyag termelése vált elsõd-
leges feladattá, ami a társaságok nevének
változását is indokolttá tette. Angliában
már közel 400 éve ismert a kifejezés. A
mai, „faápolás” értelmezése Amerikában
kezdett elterjedni az 1930-as évektõl, az-
zal a céllal, hogy elkülöníthetõ legyen az
erdõgazdálkodástól. 

Amerikában az 1800-as évek végén a
növény- és faápolás önálló, és gyorsan
fejlõdõ szakterületté vált. Az iparosodás
és az urbanizáció megjelenésével az
érintett területeken található fákat a ko-
rábbinál sokkal több káros hatás érte,
így fokozódott az igény ezek ápolására
is. 1901-ben John Davey megírta a The
Tree Doctor (Faorvos) címû könyvét,
mellyel párhuzamosan több hasonló té-
májú mû is megjelent. 1924-ben a Con-
necticut Tree Protective Association

(Connecticut állami favédõ társulat) egy
találkozót szervezett, amelyen lefektet-
ték a mára vezetõ szerepet játszó Inter-
national Society of Arboriculture (ISA,
nemzetközi fanevelõ társaság) alapjait.
A szervezet alapításakor megköttetett a
házasság a szakterületen dolgozó szak-
emberek és a témakörrel foglalkozó ku-
tatók között, amellyel a korábbi évek
legnagyobb hiányosságát sikerült orvo-
solni. A legfontosabb kérdéseket a ker-
tészet, az erdészet, a rovartan és a fapa-
tológia, -élettan tudományterületeknek
kellett megválaszolni. 1924-ben rendez-
tek elõször szakmai konferenciát (Na-
tional Shade Tree Conference – NSTC,
ma International Shade Tree Conferen-
ce – ISTC), amelyen a máig megtartott
felépítés is kialakult. Az elõadás anya-
gait nyomtatott formában is kiosztották,
terepi bemutatók és terepgyakorlat
ugyancsak részei voltak a programnak. 

Az 1930-as évek második felétõl roha-
mosan terjedt a vezetékhálózatok telepí-
tése. Így a faápolás területén is új szakte-
rület alakult ki, az ûrszelvény tisztántar-
tás, amely a mai napig az egyik legjelen-
tõsebb feladatkör sok vállalat számára.
Az 1936-os NSTC konferencián ismertet-
ték az elsõ nagy, a szervezet által szpon-
zorált kutatási projekt felhívását, mely-
nek keretében egész Észak-Amerika te-
rületérõl gyûjtötték az információkat a
villámsérült fákkal kapcsolatban.

A második világháború alatt az ame-
rikai faápoló cégek kétharmada az ûr-
szelvénytisztítási munkáknak köszön-
hetõen maradt talpon. Ez a feladatkör a
mai napig nagyon jelentõs, néhány or-
szágban a szakterületnek csak ezen ága
terjedt el. 1975-ben a korábbi szakmai
folyóirat megszûnt, és helyette megala-
pították a ma is mûködõ szakmai-tudo-
mányos folyóiratot, a Journal of Arbori-
culture-t. A tudományos folyóirat indí-
tásával párhuzamosan az ISTC megvál-
tozatta a nevét és 1976. január 1-jén
megalakult az International Society of
Arboriculture (ISA). Az újonnan alakult
szervezet 1976-ban megrendezte az el-
sõ nemzetközi famászó szakmai napot
az éves konferencia mellett. Az azóta
rendszeres, nemzetközi versennyé to-
vábbfejlõdött rendezvényen kiemelt je-
lentõsége volt a munkabiztonsággal

SZAKMAI FÓKUSZ – FAÁPOLÁS

A városi fák ápolása 
Egy szakma kialakulásának rövid áttekintése

Dr. Puskás Lajos – tájépítész mérnök, 
tudományos munkatárs, NYME  EMK EVGI

A városi fákkal kapcsolatos kérdé-

sek, gondok egyre gyakrabban kerül-

nek az érdeklõdés középpontjába. A

témakör társadalmi jelentõségét a

sajtómegjelenések visszhangja, a vá-

rosi fakivágások körüli (gyakran nem

szakmai érvek szerint alakuló) küz-

delmek is alátámasztják. A most in-

duló cikksorozat a faápolás szakte-

rületeit, a városi fákkal kapcsolatos

kérdéseket járja körül.

A koronában a helyváltoztatás egy kötél segítségével történik, munkavégzés során azon-
ban kötelezõ egy független, második biztosítás csatlakoztatása is (pozicionáló kantár)
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foglakozó feladatoknak, így pl. önálló
versenyfeladat a fán balesetet szenve-
dett munkás mentés. 

A következõ mérföldkõ a nemzetkö-
zi faápolóképzés kidolgozása volt 1992-
ben, utána elõször az amerikai konti-
nensen, majd másutt is rohamosan
emelkedni kezdett a tagok száma. Az
óriási érdeklõdés és a megnõtt létszám
miatt tagozatokat kellett létrehozni, he-
tet Európában, egyet-egyet Brazíliában,
Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélan-
don. A nemzetközi faápoló szövetség
sikere akkortól töretlenül szárnyal felfe-
lé, amit az utóbbi két évtizedben kidol-
gozott szakmai oktatóanyagok, tudo-
mányos publikációk, szakkönyvek
mennyisége is erõsít.

Németország esetében 1935-re lehet
tenni a modern faápolás megjelenését,
amikor Michael Maurer nürnbergi ker-
tészmester hét Amerikában eltöltött év
után hazatért és a kint tanultakat sikerrel
alkalmazta, terjesztette. A második világ-
háború Németországban is elõremozdí-
totta a faápolás fejlõdését, bár az ameri-
kaihoz képest gyökeresen más módon. A
szõnyegbombázásokkal lerombolt nagy-
városokban az idõs fák is nagy károkat
szenvedtek, melyeket az újjáépítés során
óriási erõfeszítéssel próbáltak megmen-
teni. A fejlõdés megindult, melyet segített
a folyamatos párbeszéd  a tengerentúli
kollégákkal. Az ingataggá vált koronákat
acélsodrony-menetes szárakkal és kap-
csokkal  tette biztonságossá, közben ki-
dolgozta a koronaápolás,  -metszés és
korona-tehermentesítés szakmai definí-
cióit. Azokban az években kezdtek faseb-
kezelõ anyagokat használni a sebek zá-
rására. A fákon levõ üregek, odúk keze-
lését sokáig azok valamilyen szilárd
anyaggal (pl. beton jellegû, cementköté-
sû töltõanyag) való kitöltésével fejezték
be, ez azonban idõközben rossz gyakor-
latnak bizonyult. Kialakult a fák állapot-
vizsgálatának máig használatos metódu-
sa, amely elsõként szemügyre vétellel
keresi a károsodott fákra jellemzõ elvál-
tozásokat. Következõ szintként szükség
esetén mûszeres vizsgálat is végezhetõ,
erre több eszközt is kifejlesztettek nap-
jainkig. Az 1960-as évek után a talajgon-
dok felé fordult az érdeklõdés, a gyökér-
zónában végzett javító szándékú beavat-
kozások, illetve a gyökérsérülések keze-
lésére kidolgozott gyökérfüggöny-kiala-
kítás új lehetõségeket adott a szakembe-
rek kezébe. A fák vitalitásának javítására
talajproblémák esetén talajfertõtlenítést
és speciális tápanyagellátást végeztek. Az
1970-es, 80-as években jelentõs mennyi-
ségû szakcikk, szakkönyv jelent meg,

szakismereteket oktató mûhelyek jöttek
létre, megszületett az államilag minõsített
faápolóképzés, amely önálló szakirány-
ként 1993-tól a többlépcsõs szakoktatási
rendszernek a szerves része.  

Az 1980-as évekre az amerikai-angol
és a német nyelvterület szakemberei és
kutatói között olyan együttmûködés
alakult ki, hogy a szakmai eredmények
azonnal közismertté váltak. Komoly
elõrelépés volt az 1977-ben Alex L. Shi-
go (U.S.D.A. erdészeti szolgálat által
megjelentetett) Compartmentalization
of Decay in Trees – „CODIT” publiká-
ciója. Shigo a fák természetes védekezõ
mechanizmusait vizsgálta különféle, fõ-
ként patológiai módszerekkel, majd az
eredményeit felhasználva teljesen új
szemlélet született a faélettan területén. 

Napjainkban az egyik leggyorsabban
fejlõdõ területe a szakmának a különfé-
le koronabiztosító rendszerek, korona-
stabilizációhoz szükséges eszközök, il-
letve a faápolásnál használatos kötél-
technikai eszközök (személyi védõfel-
szeelések) kidolgozása.

1992 tavaszán egy brüsszeli találko-
zón európai szakemberek megalapítot-
ták az európai faápoló tanácsot (Europe-
an Arboricultural Council – EAC), amely
feladatául tûzte ki a szakterülethez tarto-
zó kutatás, oktatás, munkabiztonság, a
fákkal kapcsolatos igazgatási feladatok,
a kárósítók elleni védekezés és az euró-
pai faápolási módszertan harmonizálá-
sának támogatását. Az EAC kidolgozott
egy európai oktatási rendszert, melyben
az European Tree Worker (faápoló szak-

munkás), és az European Tree Technici-
an (faápolótechnikus) képzési szintek
érhetõk el. Az EAC és az ISA között meg-
állapodás született a képzések közötti
egyszerûsített átjárhatóságról.

Hazánkban 2010-ben a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Ka-
ra, a Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Kara, több hazai, a szakterületen
tevékenykedõ vállalkozás, szakember
és hallgatók összefogásával megalakult
a Magyar Faápolók Egyesülete. Az
egyesület céljai a városi környezetben
lévõ fák egészségi állapotának védel-
me, a személy- és vagyonbiztonság nö-
velése, a kapcsolódó szakértõi és faá-
polási tevékenységek jövõbeni támoga-
tása, szabályozása és tudományos alátá-
masztása. Kiemelt célja a magánszemé-
lyeknek, illetve az üzleti és állami szfé-
rának nyújtott tanácsadás és a hazai
szakmai oktatás kidolgozása. 

Források:
Malek; Molitor; Peßler; Wawrik (1999): Der

Baumpfleger. Ulmer Verlag, Stuttgart. 

Campana; ISA Staff (1999): Memory Lane.

Az ISA 75 éves évfordulójára kiadott történelmi

áttekintés

Bridge (2009): Über die Entwicklung der

SKT. AFZ-Der Wald

Dowson (2008): A view of arboriculture

1854-2008. Az Arboricultural Association sze-

mináriumára készült elõadás

http://www.eac-arboriculture.com/

http://www.trees.org.uk/

http://www.isa-arbor.com/

www.faapolok.hu

Az osztrák nemzeti famászó bajnokságon a feladatokat idõre kell teljesíteni. A munka-
biztonsági elõírások megsértéséért pontlevonás jár
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DISPUTA

Területi adatok és a fafaj hazai
története

A fehér akác (Robinia pseudoacacia)
közismerten Észak-Amerikából szárma-
zó fafaj, eredeti elõfordulási területén el-
sõsorban elegyes állományokat alkotva,
vízmosásos termõhelyeken él. Európába
1601-ben hozták be, ahol mint értékes
parkfa hamar elterjedt. Hazánkba 1710–
1720 között jutott el, nagyobb volumenû
telepítésére azonban csak 1865 után ke-
rült sor. A 20. században a magyar Al-
föld-fásítás fõ fafajává lépett elõ, s már a

II. világháborút megelõzõen is „magyar
fának” tekintették. A fafaj alkalmazásá-
nak három jelentõsebb periódusa az
1923–1940 közötti idõszakra (Alföld-fásí-
tási törvény hatása), a II. világháború
utáni évtizedekre (fokozott erdõtelepíté-
si-fásítási program, a „magyar erdõmû-
velés aranykora”), illetve a rendszervál-
tás utáni idõszakra esik (erdõtelepítések
magántulajdonban levõ termõföldeken).
Az elmúlt százötven évben az akácosok
területe – elsõsorban az erdõtelepítések
révén, de nem kis mértékben a szub-
spontán terjeszkedés következtében is –
rendületlenül növekedett, s 2012-re elér-
te a 462 700 hektárt, vagyis az ország er-
dõterületének 24%-át (1. táblázat). A
közel félmillió hektár akácosból mintegy
200 000 hektárnyi már a rendszerváltás
után jött létre, s jó ideje az akác a legna-
gyobb területfoglalású fafajunk.

Termõhelyi és fatermési vonat-
kozások

Az akácot és fajtáit hazánkban jelenleg
több mint 1500 termõhelytípus-változa-
ton lehet megtalálni. Ez az igen széles tar-
tomány az alkalmazás lehetõségeit bizto-
san lefedi, súlypontja azonban (amint azt
az 1. ábra is mutatja) a gyenge, V. fater-
mési osztályú termõhelyekre esik.

A fafajt kezdetben a leggyengébb,
jórészt gazdálkodás által kiélt termõhe-
lyekre (futóhomok, erõsen erodált
csonka erdõtalajok) ültették. Ma már

ugyanakkor ismert tény, hogy az akác-
gazdálkodás optimumát nem ezek a
termõhelyek jelentik. A fatermõképes-
ségi adatok jól bizonyítják, hogy a
leggyengébb termõhelyeken az akác
igen rosszul teljesít, általában lehet nála
jobb fatermõképességû õshonos fafajt
találni. A leggyengébb, VI. fatermési osz-
tály (6 m3/ha/év alatti fatermõképesség)
területe önmagában több mint tízezer
hektár. Bizonyos gyenge termõhelye-
ken (pl. többletvízhatástól független,
sekély humuszos homok) ugyanakkor
egyelõre elfogadható az akác alkalma-
zása, elsõsorban a földtulajdonosok ré-
szérõl mutatkozó jelentõsebb erdõsítési
igény miatt. A legjobb termõhelyeken
sem létjogosult a fafaj: bár fatermõké-
pessége itt rendszerint megelõzi az õs-
honos fafajokét, a védelmi és közjóléti
funkciókat sokkal kevésbé képes ellát-
ni, és gazdasági értéktermelõ képessé-
ge sem annyival magasabb, hogy az in-
dokolja alkalmazását. Ilyen „elit” erdõ
termõhelyekbõl (pl. gyertyános-tölgyes
klímájú agyagbemosódásos és rozsda-
barna erdõtalajok) az akác több tízezer
hektárnyit foglal el. Vannak továbbá
olyan termõhelyi körülmények (pl.
bükkös klíma, változó vízgazdálkodású
termõhelyek, agyag fizikai féleség, szi-

Az akáckérdésrõl – tényszerûen
Dr. Szmorad Ferenc – tudományos munkatárs, ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Dr. Tímár Gábor – erdõtervezõ, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

Az elmúlt hónapok szakmai híradá-
saiban, illetve a médiában az akác
kapcsán meglehetõsen felforróso-
dott a levegõ. A megnyilatkozók (el-
sõsorban a méhészek képviselõi)
alapvetõen az akác uniós „betiltá-
sának” apropóján hallatták a hang-
jukat. A természetvédelmi szakem-
berek és biológusok ugyanakkor (is-
mételten, de jóval halkabban) a fafaj
korlátlan alkalmazásának problé-
máit vetették fel, fõként ökológiai
szempontok alapján. A megjelent hír-
adások egy része azonban a való-
ságtól kifejezetten elrugaszkodott,
valótlan állításokkal tarkított, a kí-
vülállók félrevezetésére alkalmas
anyag volt. Írásunkban mindezek
miatt olyan, szakmán belül bizonyá-
ra ismert tényeket igyekeztünk
összegyûjteni, melyek közelebb vi-
hetnek a kérdéskör kifejezetten
szakmai alapokon nyugvó megítélé-
séhez, a fafajjal kapcsolatos problé-
mák pontosabb megfogalmazásához
és a megoldások megtalálásához.

Év Terület Területarány
(ezer ha) (%)

1885 24,2 2,1

1911 109,3 9,7

1923 110,6 10,1

1963 154,2 10,8

1992 268,0 18,3

2004 394,9 22,6

2012 462,7 24,0

1. táblázat. Az akác területfoglalása
1885-tõl napjainkig 

(Balogh et al. 2005a, OEA 2012)
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Rovatunk, az Erdészeti Lapok nemes hagyományát követve ad helyet a szakmai kérdésekrõl zajló, olykor akár
hevesebb hangnemû, de egymás véleményét tisztelõ, érveket és tényeket felvonultató kölcsönös disputának.
Jelen lapszámunkban az érdeklõdés középpontjában álló „akácügy” kérdéskörében. A Lapok szerkesztõsége – az
alábbi témakörben további szakmai véleményüket kifejteni kívánóktól is – örömmel várja az írásokat, reagálá-
sokat! Véleményezzünk, érveljünk, disputázzunk!

1. ábra – A hazai akácosok területének
fatermési osztályok szerinti megoszlása
(Balogh et al. 2005a)
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kes talajok), melyek a fafaj ismert igé-
nyeivel ellentétesek, s amelyeken a fa-
faj termesztése várhatóan rövid-közép
távon sem lesz eredményes. Mindezek
miatt – termõhelyi alapon ítélve – az
akác jelenlegi területfoglalása kb. 35%-
án, több mint 150 000 hektáron szak-
mailag nem látszik elfogadhatónak (Ba-
logh et al. 2005b).

Fapiaci jelentõség 
Az akácosok termõhelyi osztályok sze-
rinti, fentebb már említett megoszlása
miatt az akác élõfakészlet-aránya a
24%-os területi aránnyal szemben csu-
pán 13,5%-ot tesz ki (NÉBIH, 2012). A
fafaj fapiaci jelentõsége mindezek elle-
nére számottevõ, a 7,7 millió m3-es éves
bruttó fakitermelésbõl 1,8 millió m3 az
akác (23,2%). A kitermelt akác iparifa-
aránya 20% körül alakul, s ez mennyi-
ségben (cca. nettó 300 000 m3) a teljes
hazai iparifa-termelésnek hozzávetõle-
gesen 10%-át adja. Meghatározó a fafaj
szerepe ugyanakkor a tûzifapiacon, hi-
szen az éves országos nettó tûzifa-ter-
melésnek több mint 30%-át (cca. nettó
1 200 000 m3) teszi ki. A hagyományos
felhasználási területek mellett az utóbbi
években egyre nagyobb szerepet szán-
nak az akácnak az ún. energiaültetvé-
nyekben, hiszen gyorsan növõ, köny-
nyen és olcsón megújítható ültetvényei
révén az egyéb gazdálkodási lehetõsé-
gekkel szemben vonzó (bár kellõ mély-
ségû tapasztalatokkal még nem alátá-
masztott) alternatívát kínál.

Méhészeti jelentõség
A faanyag hasznosítása mellett az akác
másik jelentõsebb hasznosítási formája
a méhlegeltetés (az évente hazánkban
termelt cca. 25 000 tonna méz több mint
fele akácméz). Bár egyértelmû kimuta-
tást erre vonatkozóan nem ismerünk,
az egyszerû terepi tapasztalat szerint
azonban akácosaink egy részét nem
hasznosítják méhlegelõként. A méhé-
szet kapcsán a legújabban megjelent
szakmai összegzés (Tóth, 2013) is csak
másféle, elsõsorban méhegészségügyi
problémákat említ, így (bár méhészeti
kérdésekben nem rendelkezünk jelen-
tõsebb ismeretekkel) kijelenthetõnek
tartjuk, hogy az akácméztermelés foly-
tatását a jelenlegi akácos erdõterület
messzemenõen kiszolgálja.

Környezetvédelmi jelentõség
Az akác környezetvédelmi jelentõsége
jórészt általános, a többi fafajhoz ha-
sonlóan felvethetõ szakmai tényezõ. A
talajerózió elleni védelmét, a lokális klí-

ma befolyásolását, a pormegkötést, az
oxigéntermelést, a légköri CO2 megkö-
tését bizonyos mértékig ugyanis az aká-
cosok is ellátják. Domb- és hegyvidéki
viszonylatban az akác környezetvédel-
mi jelentõsége azonban szinte biztosan
alatta marad az õshonos fafajoknak,
legfeljebb az állományok könnyebb lét-
rehozása, illetve megújítása miatt tûn-
het úgy, hogy akác ültetésével jobb
eredményt lehet elérni. Nagyobb kör-
nyezetvédelmi jelentõséggel a fafaj csak
az Alföld kedvezõtlen klimatikus adott-
ságú, alapvetõen nem erdõs területein,
azon belül is elsõsorban a homokvidé-
keken (pl. Kiskunság) bírhat. Az alföldi
régiókban ugyanis számos olyan ter-
mõhelyi kombináció adódik, ahol az
akácon kívül más fafajjal alig lehet zárt,
a helyi klímát valamelyest javító és a ta-
lajt biztosan kötõ faállományokat létre-
hozni. Ezeken a termõhelyeken azon-
ban a védelmi funkciókat felnyíló er-
dõkkel és fátlan élõhelyekkel (pl. ho-
moki gyepekkel) is el lehet érni, s
utóbbiak biológiai értéke toronymaga-
san nagyobb.

Természetvédelmi jelentõség
Az akácnak jelenlegi ismereteink sze-
rint nincs természetvédelmi jelentõsé-
ge, legalábbis pozitív elõjellel biztosan
nincs. Mindezt azért tartjuk fontosnak
kiemelni, mert a fafajjal kapcsolatos
megnyilatkozásokban a felvetés rend-
szeresen visszatér. Az alföldi ún. szár-
nyékerdõk (mint potenciális fészkelõ-
helyek) kivételével nem ismerünk
azonban olyan tényeket, adatokat,
amelyek az akácnak biodiverzitás meg-
õrzésében betöltött pozitív hatását tá-
masztanák alá. A ritka, védett növényfa-

jok (pl. tarka sáfrány) akácosokban élõ
populációi általában úgy kerültek aká-
cosba, hogy az élõhelyüknek számító
természetközeli állapotú gyepek elaká-
cosodtak, vagy azokat akáccal erdõsí-
tették. Az akácosok szegényes állatvilá-
ga sem kifejezetten akác-specifikus,
sokkal inkább õshonos lombos erdeink
toleránsabb tagjaiból verbuválódik.

Ökológiai problémák
Régebb óta ismert, hogy az akác termé-
szetközeli állapotú élõhelyeken való
megjelenése és agresszív terjeszkedése
ökológiai problémákat vet fel. A fafaj
életstratégiájából és az általa kialakított
környezet sajátosságaiból fakadó prob-
lémák közül talán legjelentõsebb a ter-
mészetszerû élõhelyek (erdõk, gyepek)
összetételének átalakítása. A fafaj haj-
szálgyökerein élõ Rhizobium-baktériu-
mok erõteljes nitrogénmegkötõ hatása
révén ugyanis – a korábbi cserje- és
gyepszint helyén, annak rovására – jel-
legzetes nitrofil fajok jelennek meg, il-
letve terjednek el. Ennek és az akác al-
lelopatikus hatásának következménye,
hogy az „eredeti” életközösséghez ké-
pest a fajszám csökken, az érzékenyebb
fajok kiszorulnak, dominánssá válnak a
nitrofil gyomok, zavarástûrõ fajok.
Összességében az akácosok flórája sze-
gényedik, homogenizálódik. A flóra-
szegénység emellett elõrevetíti az elõ-
forduló állatfajok alacsony számát, hi-
szen a megváltozó növényvilág beszû-
kíti, vagy megszünteti a gerinctelen fau-
na egy részének táplálkozási kapcsola-
tait. Az akácosok által eltartott fogyasz-
tó szervezetek (pl. fitofág rovarok)
száma például jóval alacsonyabb, mint
az õshonos fafajoknál. A tápnövények

Utak mentén terjedõ fehér akác az Õrségben
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hiányából eredõ fajszámcsökkenés leg-
élesebben a tápnövény-specialista ro-
varoknál mutatkozik meg, de alapvetõ-
en érinti a polifág fajokat is. Az akác-
probléma nagyságrendjét jól mutatja
(vö. Magyarország Élõhelyeinek Tér-
képi Adatbázisa / MÉTA), hogy hazánk
1 200 000 hektárnyi természetközeli ál-
lapotú növényzetébõl jelenleg 200 000
ha az akáccal fertõzött, illetve ezen be-
lül 33 000 ha az akác révén károsított te-
rület. A különösen értékes és unikális
erdõssztyepp-tölgyeseink 60%-ában
terjed az akác (2. ábra).

Erdõmûvelési problémák
Az akác agresszív terjeszkedése nem-
csak a természetvédelmi és Natura 2000
területeken, hanem a tölgy- és bükk-
gazdálkodást folytató erdõgazdák
számára is komoly problémát jelent. A
középkorú és idõs állományokban (el-
sõsorban fényben gazdag tölgyesek-
ben) az akác sok helyütt megjelenik a
cserjeszintben, majd a növedékfokozó
gyérítések, felújítások során robba-
násszerû terjeszkedésbe kezd. Ezt kö-
vetõen az akácosodással érintett erdõ-
felújításokban az õshonos lombos állo-
mányok fenntartásához – az akácsarjak
visszaszorításához – komoly ráfordítá-
sok szükségesek, s érdemi eredményt
szinte csak vegyszeres technológiával
lehet elérni. Az akác terjeszkedése kü-
lönösen az erõsen fragmentált erdõta-
karójú sík vidéki és dombvidéki terüle-
teken jelent kirívó veszélyt, ahol a fo-
lyamat megfelelõ kontroll nélkül, né-
hány évtizedes idõtávlatban akár a ter-
mészetszerû erdõk teljes eltûnésével is
fenyegethet! Emellett az akácosodás na-
gyon komoly gátja lehet a folyamatos
erdõborítás melletti gazdálkodás kiala-
kításának és folytatásának is, hiszen a
természetes erdõdinamikai folyamatok
érvényesülését az akác terjeszkedése
alapjaiban képes megrendíteni.

Az akác alkalmazásával kapcsolatosan
leírt problémák már a 20. sz. közepére
nyilvánvalóvá és közismertté váltak. Emi-
att a szakemberek már az 1950-es évek

közepén az akácosok területének radiká-
lis csökkentését irányozták elõ (a 154 000
ha-os akkori akác-összterületet 110 000
ha-ra tervezték csökkenteni), s mindez
az erdészeti alapmûnek számító, 1964-
ben kiadott „Zöld könyvek” sorozatban
konkrétan, az egyes tájak szintjén is meg-
fogalmazódott (Danszky 1964). A késõb-
biekben az akác termesztésével kapcso-
latban hasonló szellemben nyilatkozott
szinte minden szerzõ (pl. Danszky–Járó,
1973: „Az akác termõhelyigényét figye-
lembe véve megállapítottuk, hogy a
meglévõ akácosoknak mintegy 50%-a
áll termõhelyén. … 2000-ig a nem meg-
felelõ termõhelyen álló akácosok mint-
egy felénél (60 000 ha) kerülhet sor fa-
fajcserés átalakításra”). Mint tudjuk, az
elõirányzott területcsökkenés nem való-
sult meg…

Hazai jogszabályi háttér
A jelenlegi hazai joganyag az „akáckér-
dést” differenciáltan, kiegyensúlyozot-
tan kezeli. A 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.)
a fafaj telepítésének viszonylag tág teret
enged, ugyanakkor az 1996. évi LIII. tv.
(Tvt.) alapján védett természeti területe-
ken az akác nem alkalmazható, s a ter-
mészetes és természetszerû erdõk, vala-
mint nem erdõ mûvelési ágú védett ter-
mészeti területek 200 méteres körzeté-
ben az erdészeti hatóság az akác fafajú
erdõtelepítést megtagadhatja vagy felté-
telekhez kötheti. Az akác meglevõ er-
dõterületen belüli további terjedését
elvileg az erdõrészletek természetességi
besorolása szabályozza, az Evt. ugyanis
kimondja, hogy az erdõgazdálkodási

tevékenység következtében az erdõk
természetességi állapota nem romolhat
(vagyis az akác, mint a természetességi
minõsítést befolyásoló intenzíven terje-
dõ fafaj, jelenléti aránya érdemben nem
növekedhet). Akácosokra vonatkozó
átalakítási kötelezettség (a Tvt. alapján)
csak védett természeti területeken van,
azonban az eddigi gyakorlat szerint ezt
is csak fokozatosan kell biztosítani, s
ehhez – ahogy a nem védett területe-
ken önként vállalt átalakításokhoz is –
külön támogatási jogcímet rendelt a ha-
zai erdészeti igazgatás. Natura 2000 te-
rületeken levõ erdõkre nincs további
szigorítás, de az akác térfoglalása a
meglevõ természetszerû erdõk rovására
ott sem növekedhet. Végül – bár nem
erdõkhöz kapcsolódó szabályozás –
megemlíthetõ, hogy Natura 2000-es
gyepeken az akác (mint inváziós nö-
vényfaj) megtelepedését és terjedését a
földtulajdonosoknak meg kell akadá-
lyozniuk, a megjelent állományokat pe-
dig vissza kell szorítaniuk.

Uniós jogszabályi környezet
A jelenleg megvitatás alatt álló – az utób-
bi hetek híradásaiban gyakran, de tartal-
mi elemeit tekintve rendszerint tévesen
hivatkozott – európai parlamenti, illetve
európai tanácsi rendelet nem az akácról,
hanem „az idegenhonos özönfajok bete-
lepedésének és elterjedésének megelõ-
zésérõl és féken tartásáról” szól. Diffe-
renciált, elsõsorban a megelõzésre össz-
pontosító szabályrendszere általánosság-
ban a gazdasági, humánegészégügyi,
ökológiai-természetvédelmi és egyéb

2. ábra. A zárt erdõssztyepp-tölgyesek in-
váziós fertõzöttsége (MÉTA-adatbázis)

Akácos nyári aszpektusa
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szempontok miatt problémásnak ítélt nö-
vény- és állatfajok egységes európai ke-
zelésének megalapozását szolgálja. A ter-
vezet konkrét fajokat nem nevez meg (a
szöveganyagban az „akác” szó sem for-
dul elõ), az „Unió számára veszélyt jelen-
tõ idegenhonos fajok” jegyzékére tagálla-
mi javaslat alapján kerülhetnek majd fel
növény- és állatfajok. Az akác jegyzékbe
való felvétele azonban a rendelettervezet
7. cikkében megfogalmazott megkötések
miatt nem valószínû, mivel ezek (pl. az
érintett fajoknak tilos az Unión belüli
szállítása, szaporítása, forgalomba hoza-
tala, tartása) az akácra, mint nagy terüle-
ten elõforduló, komoly gazdasági jelen-
tõséggel bíró fafajra biztosan nem vonat-
koztathatók. Mindezek alapján az akác
„kiirtásáról” vagy „uniós betiltásáról” be-
szélni meglátásunk szerint teljesen meg-
alapozatlan, félrevezetõ és fölösleges in-
dulatokat gerjesztõ tevékenység.

Epilógus: Mi lehet az akác 
helyes szakmai megítélése?

Az elmondottak alapján úgy tûnik,
hogy az akácot sem a tervezett uniós

direktívák, sem a kérdéskört ökológiai
szempontból közelítõ hazai szakem-
berek nem akarják Magyarország terü-
letérõl kiirtani. A médiában megjelent
híradások sok esetben a szakmai ab-
szurditás határát súrolják, s a tisztánlá-
tást egyáltalán nem segítik. Emellett a
sajtóanyagok jelentõs része a gazdasá-
gi jelentõség hangsúlyozása mellett is-
mét csak elhallgatta az akác által felve-
tett gazdasági, ökológiai és természet-
védelmi problémákat, sõt egyes nyi-
latkozatokban megjelent az akác kor-
látlan hazai alkalmazásának lehetõsé-
gét (illetve a hatályos erdõtörvény és
végrehajtási rendelete ilyen irányú
módosításának szükségességét) felve-
tõ javaslat is. Ezzel szemben meglátá-
sunk szerint „akácügyben” az eddigi
differenciált szabályozást kell(ene)
követni: az akác jelenlétét és alkalma-
zását gazdasági szempontok miatt ál-
talában el lehet fogadni, ugyanakkor
bizonyos területekrõl a fafajt ki kell
szorítani, illetve további megtelepedé-
sét meg kell akadályozni. A szélsõsé-
gektõl mentes, több szempontot mér-

legelõ szakmai megközelítés tehát ez
ügyben is kívánatos, közös szakmai
érdek.
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Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. A versenyzõk szállása
és ellátása a Szakközépiskola Kollégiumában lesz.

A döntõre történõ regisztráció a házi versenyek lebo-
nyolítása után, tervezetten májusban zajlik majd.

A regisztráció részleteirõl, határidejérõl késõbb adunk
tájékoztatást.

Országos Erdészeti Egyesület
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Idõnként heves, de összességében
hasznos és építõ jellegû vitát folytat-
tak le ökológus, méhész és erdészeti
szakemberek március elején a soproni
Nyugat-magyarországi Egyetemen a
fehér akác magyarországi jelenlétérõl.
A téma fontosságát bizonyította, hogy
a meghirdetett akácvitán az ország
legtávolabbi pontjáról is érkezett ven-
dég, ráadásul az este 8 órakor kezdõ-
dõ párbeszéd három órásra nyúlt.

Az akác jelenlegi helyzetétõl az utóbbi
hetekben, hónapokban sok szó esett
szakmai és nem éppen szakmai berkek-
ben is. A téma kapcsán rég nem látott fi-
gyelem fordult az erdõgazdálkodás irá-
nyába, a hírekben folyamatosan elõke-
rült az akác kiirtásának terve, az ellen-
érdekelt oldalak egymásnak feszülése,
az erdészek és a természetvédõk véle-
ményének ütköztetése. A téma azonban
sokkal bonyolultabb, de némiképp ta-
lán kevésbé drasztikusabb is, mint az a
híradásokból leszûrhetõ – ezt bizonyí-
totta a soproni akácvita. Konfliktus
ugyan van – nem is kicsi – és minden bi-
zonnyal maradni is fog, de egymás meg-
értésével az álláspontok közeledtek.

Nincs szó az akác kiirtásáról
Az akácvita egy hosszabb alapozó elõ-
adással indult, amely során a szervezõk,
Prof. dr. Borhidi Attila, Prof. dr. Bartha
Dénes, Dr. Szmorad Ferenc és Dr. Tímár
Gábor számolt be a fehér akác jelenlegi
helyzetérõl.  „Érzelmek nélkül, de átgon-
dolva” – ez volt a mottója Borhidi Attilá-
nak, az MTA rendes tagjának, de az érzel-
mek nem maradtak el minden esetben.

Az alapozó elõadásból kiderült, a je-
lenlegi akácos erdõterület 463 000 hek-
tárt tesz ki, amibõl 200 000 hektár a
rendszerváltást követõen alakult ki. Az
akác a hazai erdõterületek 24 százalé-
kát foglalja el, ám az ökológusok, ter-
mészetvédõk legnagyobb problémája,
hogy 25 600 hektár természetvédelmi
területen (ebbõl 3800 hektár fokozottan
védett), míg további 61 800 hektár
Natura 2000-es területen található.

„A korábbi erdõtelepítéseknek és er-
dõfelújításoknak köszönhetõen olyan
termõhelyekre is került fehér akác, ahol
e fafaj nem érzi jól magát, és ott gazda-
sági szempontból is értéktelen állomá-
nyai vannak, vagy olyan fafajoktól veszi
el a helyet, amelyek gazdasági szem-
pontból is értékesebb állományokat ké-
pezhetnének, és ökológiai tekintetben

is kívánatosabbak lennének. Egy elem-
zés alapján a fehér akác által elfoglalt
terület 35 százalékán vannak ilyen állo-
mányok” – hangsúlyozták a szervezõk
az elõadás során és állásfoglalásukban
is. Az akác elleni küzdelem pedig sze-
rintük erre a 35 százalékra korlátozód-
na, tehát nincs szó az akác kiirtásáról,
teljes visszaszorításáról.

A konferencián az ökológusok kifej-
tették; véleményük, és egy 2005-ös ku-
tatás szerint az akác 255 883,9 hektáron
létjogosult, 149 805,6 hektáron viszont
nem, és a faj kiszorítását errõl a majd
150 000 hektárról szeretnék elérni. A
kép tehát máris árnyaltabb, mint azt sok
forrásból hallani lehetett.

Mi a baj az akáccal?
A szakemberek természetesen a problé-
mákat is sorra vették, amit az akác je-
lenthet. Ökológusok, botanikusok, és
egyéb szakemberek ezzel kapcsolatban

sokat érveltek már az elmúlt idõszak-
ban, és minden okot felsorolni is nehéz
lenne, de a nem õshonos akác ellen leg-
inkább az alábbi problémákat szokták
felvetni: talaja nitrogén-feldúsulása, a
biodiverzitás csökkenése, agresszív ter-
jeszkedés, természetközeli élõhelyek
veszélyeztetése.

Problémák minden oldalról
A vitaindító elõadás után Nagy Imre, az
ERTI tudományos munkatársa kért szót,
és hozzászólásában több problémát is
felvetett az ügy kapcsán. Mint fogalma-
zott, õ maga már küzdött az akác ellen is,
és mellette is. Példaként említette, hogy
saját erdõterületén nem tud mással fog-
lalkozni, csak ezzel a fajjal. A kutató né-

miképp bírálta a szervezõket, hogy évek-
kel ezelõtti forrásokból dolgoztak, és
nem vonták be az Intézetet, így bizonyos
számok szerinte nem állják meg a helyü-
ket. De a legkomolyabb kritikát a szakma
irányába fogalmazta meg; „Ez az egész
akácügy egy kocsmai verekedéshez ha-
sonlít, ami egy ilyen kis szakmához nem
illik. Együtt kellene dolgozni”.

Nagy Imre elmondta, hogy az akác
esetében minden területen nyereséges
a gazdálkodás, a faj visszaszorítása na-
gyon komoly pénzügyi kiesést jelente-
ne a gazdaságnak. Hozzátette, az EU-s
csatlakozásunk óta 200 000 hektár gye-
pet alakítottak át szántóvá, az apríték
népszerûségének növekedésével pedig
hatalmas területeken irtottak ki bozóto-
sokat, ami ugyancsak komoly probléma
természetvédelmi szempontból.

A szakember úgy véli, az esetleges
szerkezetátalakítás, mely során az aká-
cot egyes területekrõl kiszorítanák, az

állami szektorban vezetõi döntéssel
oldható meg, a magánerdõk esetében
ugyanakkor az ezzel járó veszteséget
valakinek kompenzálnia kellene. Ez
utóbbi több kérdést is felvet, ugyanak-
kor Nagy Imre megoldásként említette,
hogy az elmúlt EU-s ciklusban 5 milli-
árd forint fel nem használt erdészeti tá-
mogatás maradt, amit végül az állatte-
nyésztéshez csoportosítottak át, ám ez
az összeg már egy fajcserét is megala-
pozhatott volna. A szakember elmond-
ta, hogy kutatásaik szerint az akác után
a cser vissza tudja foglalni a területet,
így a szerkezetátalakításnak van létjo-
gosultsága. Hangsúlyozta továbbá,
hogy jelen helyzetben a hengeresfa-ül-
tetvények támogatása is fontos lenne,

DISPUTA

Vitafórumot tartottak Sopronban az akácról 

Élénk vita zajlott Sopronban



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április) 119

amely szorosan kapcsolódik a témához.
Rögtönzött elõadása végén hangsúlyoz-
ta, hogy „húsz év múlva a bálványfával
lesznek hasonló problémák”.

Az erdészek véleménye sem
maradt el

Az akácvita egyik pozitívuma volt, hogy
az este folyamán nemcsak kutatók, el-
méleti szakemberek mondták el véle-
ményüket az akáccal kapcsolatban, ha-
nem a gyakorlat is megjelent. Sári Zsolt
a Nyírerdõ Zrt.-tõl érkezett Sopronba.

„Az akác a Nyírség aranya. Olyan fát
produkál, amely európai hírû. Nálunk
az akác egy sikertörténet, mert nem
ijedtünk meg a fajtól” – mondta el a szak-
ember, aki hozzátette, a nyugati orszá-
gokban nagyon komoly piaca van az
akácfának, a Nyírerdõ Zrt. is nagy
mennyiségben exportál például Hollan-
diába. „Nálunk éves átlagban az akác
iparifakihozatala 50-55 százalék”.

Sári Zsolt elmondta, hogy területei-
ken a csapadékhiány miatt nagyon ne-
héz lenne aszerkezetátalakítás, és ez az
Alföld többi részén sincs másképp. Az
akác ezeken a területeken kenyéradó
fa, „mi a kenyerünknek tekintjük”.

A rendezvényen röviden egy magán-
erdõgazdálkodó is felszólalt, és kikérte
magának, hogy a saját területén akarják
megszabni neki, mit is csináljon. „Az
egész gazdálkodás az én felelõsségem” –
hangsúlyozta, majd hozzátette, az õ érde-
ke az, hogy minél jobb erdõt adjon majd
át az utódjainak, és ebben a kérdésben
nem kerülhetõ meg a jövedelmezõség.

A szervezõk erre azt mondták, hogy
egy nátha is addig magánügy, amíg az-
zal nem fertõzzük meg a körülöttünk
levõket, és így van ez az akáccal is.
Amint az ültetvénybõl kikerül, abban a
pillanatban már az egész közösségre
hatással van.

A támogatás befolyásolja, mit
csinál a gazda

Kovács Gábor, az Erdõmérnöki Kar egye-
temi docense is több problémafelvetéssel
élt az akácügy kapcsán. „Miért nõtt a
rendszerváltás óta 200 000 hektárral az
akác területe?” – tette fel a kérdést, majd
kifejtette, hogy a fehér akác gazdaságilag
nagyon jó opció, méghozzá a csemeteter-
mesztéstõl kezdve. A szakember úgy vé-
li, ebben témában nem lehet külön vá-
lasztani az állami és a magánerdõket,
ökológiai szempontból ezeket egysége-
sen kell kezelni. 150 000 hektár szerke-
zetátalakításához viszont nagyon komoly
források kellenek, amit elõ kell teremteni.
„A támogatás befolyásolja, hogy mit csi-

nál a gazda” – hangsúlyozta, utalva arra,
hogy ha az erdõtulajdonosnak megéri le-
cserélni a fafajt, akkor azt vélhetõen meg
is fogja tenni. Ezt azonban nem lehet
elvárni tõle anélkül, hogy ne lenne kom-
penzálva. „A vidéki ember isteníti az aká-
cot, ami nem véletlen, hiszen ez a fa végig-
kíséri õket bölcsõtõl a koporsóig”.

A szakember véleménye szerint
egyébként azok a védett erdõk nem sta-
bil rendszerek, ahova az akác be tudott
nyomulni, ami újabb kérdéseket vet fel.
Kovács Gábor szerint ugyanakkor prob-
léma, hogy nagyon csekélyek a forrá-
sok az akác kutatására.

Mondatai végén az egyetemi docens
felvetette: Magyarország területén a bar-
na erdõtalajok 75 százaléka mezõgazda-
sági terület, aminek nagy részén kukori-
cát termesztenek monokultúrában.

Fejlõdõ méhészet
Az akácvitából természetesen a méhé-
szek sem maradhattak ki. Képviselõjük
szerint ugyan még a hobbiméhészek
túlsúlyban vannak, de egyre többen
foglalkoznak vállalkozásszerûen ezzel
a tevékenységgel. Megtudtuk, hogy Ma-
gyarország 15 000 tonna akácmézet ér-
tékesít az Európai Unióban, amely 18
milliárd forintos árbevételt ad.

A statisztikákat tekintve kiderült, hogy
hazánkban 1 100 000 méhcsalád termel
mézet, amely számára a jelenlegi akácer-
dõ-terület megfelelõ, de az ágazat fejlõ-
dik, így a méhcsaládok száma is folyama-
tosan növekszik. Az elõadás alapján a
résztvevõk azt is megtudták, hogy optimá-
lis esetben 5 méhcsaládnak 1 hektár akác-
erdõre van szüksége, ami alapvetõen
220 000 hektárt jelentene. Ez persze csak
nyers szám, hiszen a területnek olyannak
kell lennie, amit meg lehet közelíteni, cél-
szerû, ha az állomány 10 és 30 év közötti,
és három kilométeren belül kell lennie.
Ráadásul a terület tulajdonosa is fontos té-
nyezõ, hiszen gyakorlati tapasztalat, hogy
míg az állami erdõkkel az együttmûködés
könnyû, addig a magánerdõk tekinteté-
ben néha ellenállásba ütköznek a méhé-
szek. Így tehát az egyszerû osztással kiszá-
molt 220 000 hektár jelentõsen több, ha a
feltételeket is figyelembe vesszük – nem
beszélve arról, ha nem optimális a kör-
nyezet, például nincs elég csapadék.

Sokan sokféle gondolatokkal
Az akácvita folyamán természetesen a
megemlítettek mellett is több tucatnyi
érv hangzott el mindkét oldalon. Volt,
aki az ausztráliai üregi nyulak esetéhez
hasonlította az akácot, hangsúlyozva,
hogy a betelepítés valakinek nagyon jó

üzlet volt, a nyulak visszaszorítására
fordított összegeket ugyanakkor már
másoknak kell elõteremtenie.

Sokan hozták fel a klímaváltozást is,
utalva arra, hogy ahol most kiirtják az
akácot lehet, hogy 10-20 év múlva szük-
ség lehet rá, hiszen a csapadékhiány
miatt más nem él meg azon a területen. 

„Pénzbõl élünk” – szólt egy másik vé-
lemény, utalva arra, hogy nem kerülhetõ
meg az akáckérdés gazdasági oldala, hi-
szen a vele való gazdálkodás olcsó, a ha-
szon pedig garantált. Gönczi Péter zalai
erdõfelügyelõ szerint például ebbõl a
szempontból csak a tölgy versenyezhet
az akáccal, ám Sári Zsolt nyírségi erdész
hamar leszögezte, náluk az akácnak jóval
nagyobb a hozama, mint a tölgynek.

„A természeti érték is érték” – vetet-
ték közbe néhányan a gazdasági ha-
szon ellenpólusaként. A tanácskozás
során egyébként sokan kritizálták az
Akác-koalíciót, és azt a kezdeménye-
zést, amely az akácot a hungarikumok
közé emelné, és a faj terjedését nem-
hogy gátolná, de támogatná.

Kétséges jövõ
Azt, hogy mit hoz a jövõ az akácüggyel
kapcsolatban, még korai megmondani.
Egyelõre az Európai Unióban is várat
magára a válasz, az azonban a soproni
vitaest során jól látszódott, hogy az ér-
dekek csak részben ellentétesek. Az
ökológusok és természetvédõk nem kí-
vánják kiirtani a teljes akácállományt, a
fajjal való gazdálkodás nincs ellenükre,
ugyanakkor mintegy 150 000 hektárról
szeretnénk eltüntetni a fafajt. Az esetle-
ges szerkezetátalakításnak azonban
olyan komoly költségei lennének, ami
miatt ez a cél egyelõre kissé távolinak
tûnik. Ha azonban a gazdálkodóknak a
fajcsere megérné, minden bizonnyal él-
nének is a lehetõséggel – ha az hosszú
távon sem okoz nekik hátrányt.

A soproni akácvita rengeteg érdekes,
jogos és esetenként akár kevésbé jogos
felvetést, érvet sorakoztatott fel mind-
két oldalon. Érzelemmentes vitáról sok
esetben nem lehetett beszélni, de ez ta-
lán érthetõ egy olyan jelentõségû faj
esetében, mint amilyen az akác.

A jelen beszámoló csak gondolatéb-
resztõnek, vitaindítónak, vagy talán vi-
tát indukálónak készült, hiszen a párbe-
szédnek még nem szabad megreked-
nie, mivel anélkül nem születhet elõ-
nyös, de minden bizonnyal kompro-
misszumokkal teli megoldás.

Gribek Dániel
agrármérnök, szerkesztõ, 

Erdõ-Mezõ Online
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A hazai és a környezõ országok botanikusainak legrango-
sabb összejövetelét 2014. március 7–9. között tartották
meg Sopronban. A X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a
Kárpát-medencében c. konferencián – dr. Borhidi Attila
akadémikus javaslatára és elnökletével – vitafórumot ren-
deztek a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatban. A
vitafórumon a konferencia 183 regisztrált résztvevõjén túl
erdész és méhész szakemberek is részt vettek. Az itt el-
hangzottak alapján a konferencia állásfoglalást készített a
fehér akác hazai megítélésérõl, amit a regisztrált résztve-
võk egyhangúan elfogadtak. A konferencia résztvevõi bíz-
nak abban, hogy a kizárólag szakmai alapon készített
összeállításuk segíti a jövõ döntéshozatalát és a tisztánlá-
tást e szerteágazó problémakörben.

A nemzetközi konferencia állásfoglalása
Az utóbbi idõben a fehér akác hazai szerepének megítélése te-
rén sok esetben szakmai alapokat nélkülözõ, szubjektív néze-
tek kerültek hangoztatásra, egyoldalú kampánynak lehettünk
tanúi. Konferenciánk – külsõ szakemberek bevonásával – szé-
les körben, sok szempontot elemezve és értékelve megvitatta
e kérdéskört, s az alábbi állásfoglalás meghozatalára jutott.

• Elismerjük, és nem vitatjuk, hogy a fehér akácnak Ma-
gyarországon fontos gazdasági jelentõsége (faanyagter-
melés, nektártermelés, korábban futóhomokmegkötés)
volt és van. E helyen e fafaj elõnyös tulajdonságait – mi-
vel azok közismertek – részletezni nem kívánjuk.

• Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a gazdasági jelen-
tõség mellett súlyos biológiai-ökológiai problémákat is
okoz a fehér akác, amelyeknek nemcsak természetvé-
delmi, hanem ökonómiai és szociális következményei
is vannak. Mindennek érzékeltetéséhez fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a jelenlegi akácos erdõterület 463 000
ha-t tesz ki, s ebbõl a rendszerváltást követõ gyarapo-
dás mintegy 200 000 ha!

• A felmerülõ természetvédelmi, ökonómiai és közjóléti
problémákat vázlatosan foglaljuk össze:
1. Erõteljes területmegtartó és területfoglaló képessége

folytán veszélyezteti az õshonos fafajú erdeinket, jó
állapotú és értékes gyepterületeinket, a Pannon-me-
dence sajátos és egyedi életközösségeit, ezáltal
megnehezíti a természetközeli erdõgazdálkodást,
kezelést is;

2. Allelopatikus hatása, a gyökerén élõ nitrogéngyûjtõ
baktérium tevékenysége, rossz társulásképessége
miatt az akácosok fajkészlete uniform, szerkezete
rendkívül szegény, állományaik egyedi jellegeket
nem hordoznak;

3. Hosszú életû magbankja, kiváló tuskó- és gyökér-
sarjadzó képessége miatt az elfoglalt területeket –
szándék esetén – csak nagyon hosszú idõ alatt, je-
lentõs költségráfordítással és sok esetben környeze-
tünket nem kímélõ módszerekkel (pl. vegyszere-
zés) lehet átalakítani;

4. A termõhelyek többségén a fehér akác többszöri
egymás utáni termesztése, sarjaztatása a tapasztala-

tok szerint növedékvisszaesést okoz, ami a talajok
egyoldalú használatának is tulajdonítható;

5. A jelenlegi erdõterület csaknem egynegyedét (24%)
kitevõ akácosok a természetes élõhelyek rovására
jelentõs területet foglalnak el (az akácosok termõ-
helyének 93,7%-a természetes erdõ termõhely), s az
eddigi tapasztalatok szerint az egy fafajú és hosszú
ideje egy helyen tenyészõ monokultúrák sebezhe-
tõbbek;

6. Az oltalom alatt álló területeink esetében védett ter-
mészeti területen 25 600 hektár akácost találunk
(ebbõl fokozottan védett 3800 hektár, védett 21 800
hektár), míg az akác Natura 2000 területen 61 800
hektárt foglal el. E területek védelmét az akác köz-
vetlenül veszélyezteti;

7. A fehér akác említett tulajdonságai révén csökkenti
a tájak regenerációs potenciálját, ezáltal veszélyez-
tetve a pannon jelleg és az általunk valódi hungari-
kumnak tekintett természetes élõhelymaradványok
megtartását;

8. Elsõsorban az erõsen fragmentált természetes nö-
vényzetû, fõleg sík vidéki tájainkon a fehér akác
kontrollálatlan terjesztése a megmaradt természet-
szerû erdõk és gyepek (pl. homoki tölgyesek, lösz-
tölgyesek, borókás-nyárasok, löszgyepek, homoki
gyepek) gyors és teljes eltûnéséhez vezethet;

9. A rövid vágásforduló, a sok vágásterület, az intenzív
felújítási beavatkozások (pl. tuskózás, gyökérfésü-
lés, szántás), a fõleg gyomnövényekbõl álló gyep-
szint és a sivár erdõkép miatt az akácosok alacsony
rekreációs értékkel bírnak, az ország erdõterületé-
nek egynegyede érdemben nem szolgálja a közjólé-
ti funkciókat;

10. A korábbi erdõtelepítéseknek és erdõfelújításoknak
köszönhetõen olyan termõhelyekre is került fehér
akác, ahol e fafaj nem érzi jól magát, s ott gazdasági
szempontból is értéktelen állományai vannak, vagy

DISPUTA

A X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

nemzetközi konferencia állásfoglalása 

a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatban

Soproni vitafórum. Fotó: Gribek Dániel
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olyan fafajoktól veszi el a helyet, amelyek gazdasá-
gi szempontból is értékesebb állományokat képez-
hetnének, s ökológiai tekintetben is kívánatosabbak
lennének (egy részletes elemzés alapján a fehér
akác által elfoglalt terület 35%-án vannak ilyen állo-
mányok);

11. Az erdészeti és természetvédelmi szempontok miatt je-
lenleg szükségszerû akác elleni védekezés a nemzet-
gazdaság számára is komoly (becslések szerint éves
szinten százmilliós nagyságrendû) megterhelést jelent.

• Üdvözöljük, hogy az Európai Unióban az özönfajok
(inváziós fajok) behozatalára, szaporítására, terjesztésé-
re, féken tartására rendelet megalkotását tûzték ki célul,
mivel ezek a fajok jelentõs környezeti, társadalmi és
gazdasági kárt okoznak. (Ennek nagysága EU szinten
évi 12 milliárd euró, s a kárköltségek folyamatosan
emelkednek.)

• Nem tartjuk reális lehetõségnek, hogy Magyarországon
a fehér akácot – özönnövény-jellege ellenére – teljesen
kiszorítandó fafajként kezeljük. Emiatt károsnak tartjuk
az elmúlt idõszak minden olyan megnyilvánulását,
amely a fehér akác hazánkból való teljes kiirtásának
gondolatával riogatta és befolyásolta a közvéleményt.

• Elítélünk minden olyan törekvést, mely az uniós rende-
lettervezet kapcsán a fehér akác korlátlan hazai alkal-
mazásának kérdését – vagyis a fafajt érintõ hatályos ha-

zai jogszabályi keretrendszer fellazítását vagy eltörlését
– tûzi zászlajára. Fel kell mutatnunk az Európai Unió-
nak, hogy a fehér akáccal kapcsolatos teendõket képe-
sek vagyunk nemzeti szinten kezelni.

• Szorgalmazzuk, hogy kizárólag szakmai alapon, a
hosszú távú és széles körû érdekek figyelembevételé-
vel, valamennyi érdekelt fél bevonásával határozzák
meg azokat a tájakat, illetve területeket, ahol a fehér
akác termesztése indokolt, s nem jár különösebb öko-
lógiai kockázattal és ökonómiai veszteséggel. Ugyan-
akkor azokon a helyeken, ahol e fafaj nem létjogosult,
visszaszorításáról rövid távon belül gondoskodjunk.
Nincs ellenünkre, hogy ahol a fehér akác létjogosultsá-
ga bizonyítható, ott területe – erdõtelepítések, illetve
fásítások következtében – a mai állapothoz képest nö-
vekedjen.

• Feltétlenül szükségesnek tartjuk annak mélyreható
elemzését, hogy milyen szerepe lehet a fehér akácnak a
globális klímaváltozás tükrében, illetve az e fafajból lé-
tesítendõ energiaültetvények a jövõben mekkora koc-
kázatot jelentenek mind ökológiai, mind gazdasági
szempontból (pl. az ültetvény vissza- vagy átalakításá-
nak kérdése, a tápanyagháztartás problémaköre, a ká-
rosítók és kórokozók elleni védekezés lehetõsége, a
fenntarthatóság elemzése).

Sopron, 2014. március 9.

DISPUTA

Az állásfoglalás megalkotói, valamint a hivatalos természet-
védelem és az elméleti ökológusok az elmúlt évtizedekben
teljesen szubjektív és egyoldalú nézeteket képviseltek a fehér
akác (Robinia pseudoacacia) hazai megítélésével kapcsolat-
ban, gyakorlatilag szinte teljesen figyelmen kívül hagyva az
akácgazdálkodásban és az akáctermékek mindennapi fel-
használásában érintett többségi társadalmi véleményt, a saját
véleményüket minden vitán felül álló, kikezdhetetlen, min-
dennél fontosabb szakmai nézetként beállítva.

Példaként, a március 7. és 9. között zajlott Flóra Konferen-
cia kizárólag olyan külsõ szakembereket vont be – nem ép-
pen széles körben – a kérdéskör megvitatásába, akik semmi-
lyen ellenvetést nem fogalmaztak és fogalmaznak meg az
említett meglehetõsen egyoldalú ökológiai platformmal
szemben.

Az ott készült állásfoglalás megalkotói elismerik ugyan,
hogy a fehér akác lényeges gazdasági szereppel bír hazánk-
ban, ezzel szemben – korábbi kijelentéseikben – vádként fo-
galmazzák meg, hogy az akácgazdálkodás érintettjei haszon-
elvûen gondolkodnak e fafajról, holott az akácgazdálkodás
alapvetõen termelõi és gazdasági tevékenység, az ebben
megjelenõ haszonelvûség etikusságát elvitatni pedig a téma
szándékosan rosszindulatú beállítása.

Igaz azon állítás, hogy hazánkban az elmúlt negyed szá-
zadban 200 000 hektárral gyarapodott az akácállományok te-
rülete. Ez azonban semmi mást nem bizonyít, mint hogy az
erdõsültség gyarapodásában elsõdleges szerepe van az akác-
nak. Ezek a telepítések elsõsorban mezõgazdasági területe-
ken valósulnak meg, tehát a közvélemény tudatos megté-

vesztésére törekszik minden olyan kommunikáció, amely az
akácosok területarányának az emelkedését az õshonos fafa-
jok térmérték csökkenésébõl vezeti le. Ugyanis párhuzamo-
san az akáccal a Kárpát-medencében õshonos fafajú állomá-
nyok területfoglalása is folyamatosan nõ.

Az állásfoglalás az akác területfoglaló és területmegtartó
képességével kapcsolatban erõsen túlzóan fogalmaz, holott
az a fafaj ökogenetikai sajátságaiból fakadóan nagyon is be-
határolt, lévén igen fényigényes fafaj, szukcessziós szem-
pontból pedig kimondottan pionír jellegû. Ennek következ-
tében az akác, felelõs gazdálkodással – durva vegyszerek al-
kalmazása nélkül is – miként minden más fafaj, mindenütt
visszaszorítható, ahol erre szükség van, úgy erdõállományok-
ban, mint ahogy nyílt területeken.

Hasonlóan démonizálóak az akác allelopátiás, valamint
nitrogéngyûjtõ baktériumainak hatása következtében kiala-
kuló elszegényedett társulások bemutatása is. Hazánkban
számos õshonos növényfaj rendelkezik ilyen baktériumokkal
és hatással, fafajkészletük mégsem uniform, társulásaik még-
sem szegények. Az akácosok esetében a fajkészlet alacsony
voltát egyszerûen azon tény okozza, hogy 90%-ban volt me-
zõgazdasági területre telepítik elegyetlen szerkezetben, azaz
az akácnak alapvetõen nem rossz a társulásképessége, egy-
szerûen csak nem szokták elegyíteni.

Teljes mértékben egyet kell értenünk az állásfoglalás azon
állításával, amely szerint „a fehér akác többszöri egymás utá-
ni termesztése, sarjaztatása a tapasztalatok szerint növedék-
visszaesést okoz”. Meg kívánjuk azonban jegyezni, hogy ez
az alapvetõen jogos észrevétel nem csak az akácra igaz. Az

Az Alföldi Erdõkért Egyesület véleménye 
A X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

nemzetközi konferencia által kiadott – a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatos – állásfoglalásról
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elegyetlen tölgyesek, gyertyánosok, lucosok, fenyvesek épp-
úgy nem természetesek, mint az elegyetlen akácosok. Elõb-
biekre is az egyoldalú tápanyag-gazdálkodás, a termõhely ki-
élés, a hozamvisszaesés és az általános állományleromlás jel-
lemzõ hosszabb távon. Ebben a tekintetben tehát a hazai er-
dõgazdálkodásnak valóban átfogó paradigmaváltást kell ten-
nie. Ez azonban megint csak nem az akácgazdálkodás kizá-
rólagos és egyedüli feladata.

Sajnos azonban nem tudunk egyetérteni azzal a kijelentés-
sel, mely szerint „az akácosok termõhelyének 93,7%-a termé-
szetes erdõ termõhely” hiszen hazánkban egyetlen hektár
érintetlen, emberi beavatkozástól vagy kezeléstõl mentes, te-
hát valóban természetes élõhelyrõl sem tudunk. Így az akác
sem terjeszkedhet a természetes élõhelyek rovására.

Az állásfoglalás megállapítja az akác védett területeken va-
ló térfoglalásának arányát. Ezen megállapításához hozzátar-
tozik, hogy ezek túlnyomó részét már akácosként jelölték ki
védelemre, tehát a térfoglalás megelõzte a kijelölést. Így az-
tán, amíg az egyoldalú természetvédelmi kijelölések szinte
minden ökológiai alapot nélkülözõ gyakorlata nem kerül a
kijelöléseket végzõ hivatásos természetvédelem részérõl fe-
lülvizsgálatra, addig igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy
az állásfoglalás ilyen sok akácost talál a védett és Natura 2000
területeken. Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy pl. a Na-
tura 2000 területeken – legalábbis az Európai Unió többi ré-
szén – az alapvetõ cél a meglévõ gazdálkodás fenntartása,
így amennyiben akácos került kijelölésre, ott akár tetszik,
akár nem, az akácos fenntartása érdekében kellene tevé-
kenykedni.

A hatályos erdõtörvény, amely köztudottan Európa legszi-
gorúbb erdõtörvénye, az erdõk természetességének a kate-
gorizálásával, ill. a természetvédelmi rendeltetés, mint állami
területen kizárólag elsõdlegesként (!) adható rendeltetés, már
önmagában is jól fogható korlátokat emel az akác erdõgazda-
sági jelenlétének az útjába, ezért alapvetõen hibás és megté-
vesztõ a jegyzék azon állítása, hogy hazánkban az akácot
kontrollálatlanul terjesztik.

Az állásfoglalás negatívan minõsíti többek között az aká-
cosok rekreációs jellegét is, pedig akácos esetében ezt a tu-
lajdonságot alapvetõen az erdõjelleg adja és nem az õshonos-
sága. Például az ország hetedik legnépesebb városa, Nyíregy-
háza közvetlen szomszédságában elterülõ, majdnem teljes
egészében Natura 2000 besorolású Sóstói-erdõ látogatókö-
zönsége nem kerüli el az erdõtömbön belül található vörös
tölgyeseket és kevés akácost pusztán ezek elegyetlensége,
ültetvény jellege, idegenhonossága vagy „sivár erdõképe”
miatt. Az egyes egyének rekreációs igényei mindazonáltal
nagyon-nagyon szerteágazóak és cseppet nem általánosítha-
tóak, ráadásul a rekreációs ízlések sem egyformák, mivel az
teljes egészében szubjektív dolog.

Hiányoljuk az akác jelenlegi nemzetgazdasági szerepével
kapcsolatos tárgyilagos és számszerû adatokat. Sajnos ennek
hiánya az állásfoglalás képviselõivel kapcsolatban a legele-
mibb emberi és társadalmi szolidaritás hiányának kérdését
veti fel. Aki az akác mai társadalomgazdasági jelentõségét
nem a maga helyén ítéli meg, annak nincsen reális képe a
mai magyar társadalmi viszonyokról sem, így a témában való
megnyilatkozásának a felelõsségteljességét önnön maga ássa
alá. 

Egyetlen dolgot azonban vitathatatlanul el kell fogadni, és
pedig azt, hogy az akác az egyetlen olyan fafaj jelenleg Ma-
gyarországon, amely 300 év alatt milliók számára hasznos si-
kertörténetet írt le, még akkor is, ha ezt, az emberek által oly-
kor rosszul értelmezett érdekérvényesítés során, más õsho-
nos fafajok kárára tette.

Véleményünk összeállításában az Alföldi Erdõkért Egyesü-
let tagságának témával kapcsolatos reakcióit vettük alapul.

Ifj. Pályi Zoltán erdõmérnök „Erdészettudományi és Erdõ-
ökológiai szakmai véleménye” teljes terjedelemben az Alföl-
di Erdõkért Egyesület honlapján www.aee.hu is olvasható.

Kecskemét, 2014. április 2.
Alföldi Erdõkért Egyesület nevében

Sódar Pál
elnök

DISPUTA

A WWF Magyarország, illetve annak képviseletében Gál-
hidy László márciusban közleményt adott ki és nyilatkozott
is arról, hogy szervezetük „felelõtlenségnek és alkotmány-
ellenesnek” tartja azokat a törekvéseket, amelyek segíte-
nék az akác terjedését Magyarországon. Azt is hozzátették:
„a nem õshonos akác jelenléte káros”, továbbá, hogy nem
Magyarország érdekeit szolgálja, ha Brüsszelben az akác
korlátozása ellen harcolunk. A fenti és más „zöld” megnyil-
vánulások azt is felemlegetik, hogy az Akác-koalíció egyol-
dalúan tájékoztat az akác hasznos tulajdonságairól és ez-
zel félrevezeti a közvéleményt. 

Mi is a helyzet valójában? A közvélemény a múltban volt fél-
revezetve a zöldszervezetek által, akik unos-untalan felelõtle-
nül sulykolták az állampolgárok fejébe az „invazív, agresszí-
ven terjedõ, idegenhonos, özönfaj, káros” stb. jelzõket és ki-
fejezéseket az akáccal kapcsolatban. Az Akác-koalíció nem
félrevezette a közvéleményt, csupán helyrebillentette az igaz-

ság mérlegének a zöld-lobby által félrecsavart nyelvét. Ma-
gyarországon végre azok is lássanak tisztán, akik nem foglal-
koznak minden nap az akáccal, végre a másik oldal is el-
mondhatta a véleményét ennek a fafajnak a rendkívül sokszí-
nû haszonvételeivel kapcsolatban. 

Ezek közül érdekes módon a természetvédõk soha nem
reagálnak azokra a tulajdonságokra, amelyek az akác ter-
mészetvédelmi, környezetvédelmi szempontból különle-
ges haszonvételeit jelentik. Nincs válasz arra, hogy a trópu-
si keménylombos importot az európai akácerdõkkel lehet
kiváltani és ezzel kímélni a Föld tüdejét. Nincs reakció ar-
ra, hogy az akác nemcsak gyorsabban, nagyobb mennyisé-
gû légköri szenet köt meg, mint más fafajok, hanem azt –
fájának rendkívüli ellenállósága miatt - a legtartósabban tá-
rolja. Azt sem nagyon látni, hogy a természetvédõk vajon
milyen fafajjal is oldották volna meg a futóhomok megkö-
tését az Alföldön. Furcsa és kicsit ijesztõ is ez a szelektív lá-
tásmód, de nekik ez semmibe nem kerül, lehet az adófize-

Mi is a felelõtlenség akác-ügyben?
Néhány észrevétel a gazdálkodó szemével az akácvitához
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tõk pénzét költeni és embereket felelõtlen nyilatkozatokkal
tönkretenni.

Végre ebbõl lett elegünk, és fogtunk össze az Akác-koalí-
cióban. Ezt az összefogást, és céljait meri a WWF nemzetelle-
nesnek nevezni?

Egy tv-mûsorban Gálhidy úr azt találta mondani, hogy õk
nem a gazdálkodók ellen vannak. Dehogynem, csak mindig
azt mondják, amit a nagyközönségtõl vissza szeretnének hal-
lani, Galileit is kis híján így égették meg. 

A feladatok kijelölése és a kötelezettségek megfogalmazá-
sa ugyanis kevés: annak következményeire és a felmerülõ
költségekre is választ és megoldást kell adni. Ne feledjük el,
aki rendel, az fizet! 

Tessék akácerdõt venni, és azt átalakítani õshonos erdõvé!
Elvégezhetnénk a szerkezetátalakítást az összes védett termé-
szeti területen és Natura 2000 hálózatban található akácosok-
ban, de nézzük ennek anyagi vonzatait! Ez 100-150 ezer hek-
tárt is érinthet. Amennyiben ebbõl csupán annak a Natura
2000 hálózatban található 18 ezer hektárnyi akácerdõnek az
átalakításával számolunk, amely a leginkább veszélyeztetett
erdõssztyepp klímában található, akkor annak többletköltsé-
ge – egyes szakértõk szerint – majdnem 8 milliárd forintra rúg-
na, míg a lecserélt akácosok helyén létrehozandó, értéktelen
szürke nyárasok miatt bekövetkezõ vagyonértékveszteség
ennek több mint a dupláját tenné ki. Ki fizeti ki ezt a 24 mil-
liárd forintot, amely az átalakítani tervezett akácerdõknek
még mindig csak 10%-án oldaná meg a kérdést? Nagy örö-
münkre szolgálna, ha a felelõtlenül nyilatkozó másik oldal
megjelölné a teljes célba vett terület átalakításának, ennek az
összességében több mint 200 milliárd forintos, grandiózus,
már-már az egykori Szovjetunió folyó-visszafordítási prog-
ramjaihoz hasonlítható projektnek a forrását. Ne feledjük el a
másik tényt sem, amelyrõl a zöld oldal oly mélyen hallgat. A
létrehozandó õshonos fafajú szürke nyárasaink, mint elõtte
az ugyanazon a területen díszlõ akácosok. Persze a két fafaj

között van még egy alapvetõ különbség, nevezetesen az,
hogy az akác az egyetlen fafajunk, amelyikben nincs gazda-
sági küszöb alatti erdõ: vagyis a leggyengébb termõhelyen is
értékelhetõ, kimutatható gazdasági hasznot ad – ellentétben
a szürke nyárral. 

Persze még így is nyitott marad a kérdés, hogy mi lenne
azzal a több tízezer emberrel, akik ebbõl éltek, akik akácfát
használtak, azzal tüzeltek. Nem kellene esetleg õket is meg-
kérdezni? Kik állítják, kik mondják meg, hogy nekik mi a jó? 

Az ember, a gazdálkodó úgy látszik elhanyagolható tagja
az ökoszisztémának, különösen, ha magyar és akácosa van.

A természetvédelem oldaláról az akácvitában – a szelektív
memória újabb szép példájaként – örömmel elfeledkeznek
arról a jelentéktelen tényrõl, hogy globális felmelegedés és
klímaváltozás zajlik. Ennek megfelelõen – ha akácról van szó
– a termõhelyi kategóriákat mozdíthatatlan, kõbevésett, soha
nem változó egységként kezelik, miközben Magyarországról
lassan eltûnik a bükk és erdei fafajaink csendesen menetel-
nek északra, törekednek a hegyvidéken felfelé. 

Amikor a gazdálkodói oldal ennek fényében újragondo-
landó erdészeti fafaj-politikáról beszél, akkor bizony ez a
gondolat is feneketlen kútba dobott kõként, nyom nélkül tû-
nik el és válasz nélkül marad. Pedig új erdõtelepítéseink fa-
fajának megválasztásánál még csak nem is a jelenlegi, hanem
az évtizedek múltán az adott területen elõremetszhetõ termõ-
helyi viszonyokat kell figyelembe venni.  

Arról is szól a WWF munkatársa, hogy „valamennyi tudomá-
nyos mûhely felszólalt, és ahol szakmai állásfoglalás született,
ott kivétel nélkül mindenütt kiemelték az akácnfafaj számos ká-
ros tulajdonságát.” Szeretnénk megkérdezni, hogy milyen je-
lentõsebb tudományos mûhelyekre gondol a nyilatkozó. Szíve-
sen látnánk errõl egy hosszabb listát. Legalább mindenki tudná,
hogy valójában kik is õk, és hányan vannak, akik eldöntik a
gazdálkodással foglalkozó családok jövõbeni sorsát! 

Persze, ha én jelentõsebb tudományos mûhely lennék, ak-
kor nem biztos, hogy az ország legtávolabbi sarkába szervez-
nék péntek este 8 órai kezdettel vitafórumot, ügyelve arra,
hogy a gazdálkodók képviselõihez ne juthasson el, vagy csak
közvetve a meghívó. Ha jelentõsebb tudományos fórum len-
nék, biztos nem adnám ki elõre kinyomtatva az állásfoglalást,
hanem megpróbálnám azt a jelenlévõkkel együtt kialakítani,
még akkor is, ha azok között csak „mutatóba” akad néhány
fõ a másik oldalról. 

Végezetül, ha ez a néhány fõ mégis konkrét szakmai ellen-
véleményt és szakmai javaslatokat merne megfogalmazni a
fórumon, akkor biztosan figyelembe venném azokat, és nem
adnám ki - gyakorlatilag változtatás nélkül - az eredeti állás-
foglalást azzal a megjegyzéssel, hogy az abban foglaltakkal a
rendezvény résztvevõi egyetértettek.

Persze mindezt csak akkor, ha jelentõsebb tudományos
mûhely lennék, de sajnos nem vagyok, mert ha az lennék,
akkor az egykori szántókon létrehozott akácosok természe-
tességét biztos nem a tölgyesekéhez hasonlítanám, hanem az
azokon a szántókon korábban található mezõgazdasági kul-
túrákéhoz. Mert, hát ugye nagyon nem mindegy, hogy mihez
is viszonyítunk, és ki mibõl él!

A lényeg mégis az, hogy abba kellene hagyni a vagdalko-
zást, és amikor szemtõl szemben ülünk, akkor kellene meg-
vitatnunk érdekeinket.

Ezt követõen már nem kellene ilyen módszerekkel bele-
szólni egymás ügyeibe sem itthon, sem Brüsszelben. 

Támba Miklós
a MEGOSZ alelnöke

DISPUTA

Forrás: forestryimages.org
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Az elmúlt 20 évre joggal lehetünk büsz-
kék és szeretnénk, ha minél többen ün-
nepelhetnénk együtt. A jubileumi
nagyrendezvényre 2014. szeptember 5-
én, pénteken kerül sor Budapesten,
elõreláthatólag több helyszínen (Kos-

suth tér, Magyar Tudományos Akadé-
mia), amelyre magánerdõ-tulajdono-
sok, gazdálkodók, szakmán belüli és
szakmán kívüli érdeklõdõk százait vár-
juk. Az ünneplésbe szeretnénk bevon-
ni a fõváros lakosságát is. Kérjük, je-

gyezzék elõ az említett dátumot, a ren-
dezvény részletes programját és meghí-
vóját idõben közzétesszük.

Tisztelettel: 
a MEGOSZ Vezetõsége  

MAGÁNERDÕBEN

éves a MEGOSZ
2014. szeptember 5-én, Budapesten gyûlnek össze a magánerdõsök

Amint legutóbbi lapszámunkban is ol-
vashatták, 1994 õszén alakult meg a
Társas Erdõgazdálkodók Országos
Szövetsége, a TEOSZ. Az alapítók ké-
sõbb nyitottak valamennyi magánerdõ-

tulajdonos felé és 1998. november 1-
jén megalakították a TEOSZ jogutód-
ját, a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségét, a
MEGOSZ-t.

A magyar akác és a magyar akácméz hun-
garikummá minõsítési folyamata még
tart, de rendkívül fontos elõrelépés, hogy
a februári ágazati értéktárba való felvétel
után, a Fazekas Sándor miniszter által ve-
zetett Hungarikum Bizottság március 18-i
ülésén döntött mindkét kategóriában
azok Magyar Értéktárba kerülésérõl. A bi-
zottsági ülésen az elõterjesztõ Akác-koalí-
ciót a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara képviselte. 

A döntést Glattfelder Béla európai
parlamenti képviselõ a következõkép-
pen kommentálta: „Gratulálunk a Hun-
garikum Bizottságnak, amely tegnapi
döntésével a magyar akácot és az akác-
mézet felvette a Magyar Értéktárba. Az
utolsó lépés a hungarikummá nyilvání-
tás lesz, amelyre reményeink szerint
még májusban sor kerül”.

Reméljük, ehhez jelentõs mértékben
hozzájárulhat, hogy Puskás Pál kollé-
gánk szerkesztésében, a MEGOSZ ki-
adásában 500 példányban megjelent az
akác nótáskönyv, ami megrendelhetõ a
MEGOSZ titkárságán, és gondosko-
dunk arról is, hogy Szövetségünk jubi-
leumi nagyrendezvényén minden
résztvevõ megkaphassa, a Magyar Erdé-
szeti és Vadászati Mûszaki Segédszemély-
zet Országos Egyesületének történetét be-
mutató könyvvel együtt.

  
Az akácfa a magyar Alföld uralkodó fá-
ja, a Nyírség aranya, a nótaszövegek,
népdalok legkedveltebb fafaja. A róla
szóló dalszövegek csokorba szedése
egy volt debreceni fõerdésznek, erdõ-
tulajdonosnak – különösen ha nótaked-

velõ és -gyûjtõ is – hálás feladat. Ennek
aktualitását azonban az akác elleni fo-
lyamatos itthoni és külhoni támadások
adták. Egyik képviselõnk, észlelve az
„idegenhonos özönfajok” közé sorolt
akácfa várható ellehetetlenítését – tele-
pítési támogatás megvonása, fokozatos
kiirtása –, lépéseket tett ennek megelõ-

zésére és megszervezte az

Akác-koalíciót. A céljuk az, hogy
a magyar akác hungarikummá váljon a
magyar akácmézzel együtt. Ez a nótás-
könyv is ezért készült el. 

A magyar nóták számtalanszor
visszatérõ motívuma az akáclombos ki-
csi falum, az akácos út, az öreg akác, a
lilaakácok, a bólingató akácfa, a kétszer
nyíló fehérfürtös akácfa virága, bódító
illata, lehulló levele, s végül az akác-

lombos temetõ, melyekben a magyar
ember mindennapi élménye, szerelme,
honvágya, bánata benne van. A nótákat
dalolták a mezei munka közben, kato-
naként, lakodalmakban, a csárdában és
a filmekben, rádióban egyaránt. 

1920-ban a trianoni országcsonkítás
következtében hazánk erdeinek 80%-a
a szomszéd államokhoz került. Az
elvesztett erdõk pótlására indult fásítá-
si programok révén mára az erdõk te-
rülete majdnem megduplázódott – az
ország mai területére nézve 12,6%-ról
20,8%-ra nõtt. Ez a gyarapodás fõleg az
Alföldön, a gazdaságosan nem mûvel-
hetõ földek és a parlagterületek beer-
dõsítésével jött létre, elsõdlegesen az
akácnak köszönhetõen. Az akác ma-
gyar fává vált. Hazánkban van a leg-
több akácerdõ Európában – 463 ezer
hektár, ami az ország összes erdõterüle-
tének egynegyede, az alföldi erdõk
egyharmada. Az akác talajvédelmi, táj-
védelmi, gazdasági szerepe megkérdõ-
jelezhetetlen. Ezért kérek mindenkit, ne
bántsa a magyar akácot! 

Édesapám méhész is volt, egyike a
több, mint húszezer méhésznek, akik
évente körülbelül 25 ezer tonna mézet
pergettek, ellátták az országot, és 80%-
át exportálták. A megtermelt méz nagy
része – egyben a legkeresettebb is – a
finom akácméz volt. Magyarország
akác és akácméz nagyhatalom! Jó len-
ne, ha ez így is maradna. 

A nótáskönyv kiadásért ezúton is kö-
szönetet mondok a MEGOSZ-nak, a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetségének. 

Puskás Pál 

Nótáskönyv az akácról a MEGOSZ kiadásában
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A NEFAG Zrt. a társadalmi igényeknek
megfelelve fontos feladataként kezeli
az erdõk közjóléti funkcióinak magas
színvonalon történõ biztosítását. A köz-
jóléti tevékenység a társaság mûködte-
tésének egyik alappillérévé vált az el-
múlt évek során.

A tevékenységet szolgáló létesítmé-
nyek fenntartása, fejlesztése folyama-
tos, jelentõs forrásigényû, de örömmel
vállalt kötelezettség, amelynek eredmé-
nyei igazán a szolgáltatást igénybevevõ
emberek boldog tekintetén keresztül
mérhetõk.

A Pusztavacsi Parkerdõ és Ökotu-
risztikai Központ szerves része volt a
több évtizede mûködõ vadászház,
amely korlátozott lehetõségeivel ugyan,
de számtalan kellemes élményt szerzett
az ide látogató turistáknak, vadászok-
nak. Az elmúlt években megvalósított
bõvítés, átalakítás csak rövid ideig je-

lentett megoldást a minden tekintetben
megnövekedett igények kielégítésére.

A megújítás egyre fokozódó igény
volt a területet kedvelõ túrázók, vadá-
szok és természetkedvelõk részérõl,
míg végre sikerült a NEFAG Zrt. rövid
távú közjóléti fejlesztési programjába
beilleszteni a vendégház újjáépítését. A
gondolatokat tettek követték és hosszas
tervezés végén rendelkezve a tulajdo-
nos hozzájárulásával, megvalósulhatott
a régi álom.

Az épület impozáns tervének elfoga-
dását követõen pályázat útján került sor
a kivitelezõ vállalkozás kiválasztására.
A számos pályázó ajánlataiból a bíráló
bizottság javaslatára végül egy kecske-
méti társasággal kötött kivitelezõi meg-
állapodást a cég, a 270 m2 alapterületû
épület kivitelezésére.

A Pusztavacsi Erdészet a kivitelezõ
részére 2013. június 5. napján adta át a

munkaterületet. A rövid határidõ elle-
nére a kivitelezõk remek munkája ered-
ményeként a csodálatos, igazán termé-
szetbe illõ, látványosságnak sem utolsó
épület mûszaki átadása 2014. február
12-én volt.

A vendégház köré összpontosulnak
mindazok a létesítmények (az erdei tor-
napálya, a szauna, a sétáló ösvények és
a kiépített pihenõhelyek), amelyek az
ide látogatók kényelmét, a pihenni vá-
gyók rekreációs lehetõségeit a sportol-
ni, túrázni kívánók igényeit szolgálják.

A környezõ vadászterületen tovább-
ra is egyedülálló lehetõség nyílik az
egyéni és társas vadászatra. 

A létesítmény a legmodernebb fel-
szereltsége révén hétvégi túrák szerve-
zésére, családi kirándulásokra, rendez-
vények lebonyolítására is alkalmas. A
társaság reményei szerint a vendégház
méltó kifejezõje a társadalom irányába
megvalósított nyitás szándékának, a
környezõ térség fejlesztése iránti elkö-
telezettségüknek.

A március 7-i avató ünnepségen ün-
nepi köszöntõt mondott Dégi Zoltán a
NEFAG Zrt. vezérigazgatója, Jóri László,
Pusztavacs polgármestere, Pogácsás Ti-
bor Monor Város polgármestere, dr.
Jung László, a Magyar Fejlesztési Bank
Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõigaz-
gatóság ügyvezetõ igazgatója és dr.
Szûcs Lajos, országgyûlési képviselõ. A
ház átadását követõen rövid pohárkö-
szöntõvel zárta az avatási ceremóniát
Nagy András, az MFB Zrt. igazgatója.

Forrás: NEFAG Zrt.
Szerkesztette/kép: Nagy László

MAGÁNERDÕBEN / AKTUALITÁSOK

A következõ uniós ciklus forrásallokáció-
jával kapcsolatos egyeztetések javában
zajlanak. Minden ágazat keményen har-
col és lobbizik a minél magasabb támo-
gatásért. Annak érekében, hogy az erdé-
szet élni tudjon – a következõ ciklus jóval
„zöldebb” elvárásainak leginkább megfe-
lelõ ágazatként – a felkínált növekvõ le-
hetõségekkel, megfelelõ nagyságrendû
forrásra van szükség. Ennek érdekében
Luzsi József, a MEGOSZ elnöke, úgy is
mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Erdõ- és Vadgazdálkodási Osztály veze-
tõje, februárban levélben fordult a tárca
vezetõjéhez és kérte, hogy biztosítsák
számunkra – a korábbi évekbõl szárma-
zó determinációs kötelezettséget is figye-
lembe véve – legalább a 2007–2013. évi
keretösszegeket. 

Kardeván Endrétõl, az illetékes állam-
titkártól kapott válaszlevelében a VM je-
lezte, hogy az erdészeti javaslatok be-
épültek a tervezett 2014–20-as Vidékfej-
lesztési Program 4.0. változatába és így

az erdészeti intézkedésekhez a megfele-
lõ összegeket tudták hozzárendelni. Ter-
mészetesen a forrásallokációs táblázat
véglegesítéséhez még felsõvezetõi dön-
tés szükséges, de rendkívül megnyugta-
tó, hogy kérésünket figyelembe vették, a
tárca érzékenyen közelít a kérdéshez és
azon van, hogy az erdõgazdálkodás fej-
lesztése az elkövetkezõ hét évben is tö-
retlenül folytatódjon.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Reméljük, hogy lesz elegendõ támogatási
forrás az erdészetre!

Vendégházat avattak Pusztavacson



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április)126

Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-fel-
ügyeletért és agrárigazgatásért fele-
lõs államtitkár az 1848/49-es Forra-
dalom és Szabadságharc évfordulója
és az Erdõk Nemzetközi Napja alkal-
mából elismeréseket adományozott a
Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Életfa Emlékplakett Arany 
Fokozata kitüntetést adott át

Hopp Józsefnek, a ZALAERDÕ Zrt.
vadászati felügyelõjének, a zalai gím-
szarvas-gazdálkodás világhírnevének
megõrzése érdekében évtizedeken át
végzett munkája, az erdõ, a vad, a vadá-
szat szeretetére tanító tevékenysége
elismeréseként. A kitüntetést egy ké-
sõbbi idõpontban veszi át.

Szeverényi Istvánnak, a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
nyugalmazott erdészetvezetõjének, a
nyárjasi erdészet területén hosszú idõn
át végzett kiemelkedõ erdõgazdálkodá-
si munkájáért.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
Fokozata kitüntetést adott át

Frazon Ferencnek, a MECSEKERDÕ
Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ erdészé-
nek, a szászvári erdészkerület vezetõje-
ként hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
erdõgazdálkodási munkájáért. A kitünte-
tést egy késõbbi idõpontban veszi át.

Pál Lászlónak, a TAEG Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. nyugalmazott erdé-

szetvezetõjének, az iváni erdészet terü-
letén, valamint az erdésztanulók oktatá-
sa terén hosszú idõn át végzett munká-
ja elismeréseként.

Reményfy Lászlónénak, az EGER-
ERDÕ Zrt. nyugalmazott osztályvezetõ-
helyettesének, erdõmûvelési területen
a Mátra és a Nyugat-Bükk térségében
végzett kiemelkedõ munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz 
Fokozata kitüntetést adott át

Balsay Sándornak, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott erdészeti
igazgatójának, az észak-hansági erdé-
szet területén hosszú idõn át végzett
példaértékû munkájáért.

Hornyászky Antalnak, a volt Álla-
mi Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazga-
tósága nyugalmazott igazgató-helyette-
sének, erdõgazdálkodási, erdõtervezési
területen hosszú idõn át végzett mun-
kájáért, az erdészeti hagyományok ápo-
lásáért.

Az Erdõk Világnapja alkalmából
adományozott Pro Silva 
Hungariae Díjat adott át

Bodor Dezsõ Károlynak, az Ihartû-
2000 Erdészeti és Faipari Kft. tulajdono-
sának, ügyvezetõ igazgatójának, a
Veszprém megyei magán-erdõgazdál-
kodás érdekében végzett kiemelkedõ
munkájáért.

Dr. Borovics Attilának, NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézete megbí-
zott igazgatójának, a korszerû erdészeti
tudományos kutatás intézményrend-
szerének korszerûsítéséért végzett
munkája elismeréseként.

Dr. Náhlik Andrásnak, a Nyugat-
magyaroszági Egyetem Erdõmérnöki
Kara általános rektorhelyettesének, az
erdõ és vad kapcsolatára, a hazai vad-
gazdálkodás ökológiai megközelítésére
épülõ oktatói és tudományos munkás-
sága elismeréseként, különösen tekin-
tettel a nagyvadfajok vizsgálatára.

KITÜNTETETTJEINK

Kitüntetett erdészkollégák 
az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából

2014. március 21-én adták át az állami elismeréseket
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Dr. Oroszi Sándornak, a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum fõmúzeológu-
sának, erdészettörténeti kutatásai, az
erdészeti hagyományok megõrzése, az
ágazat népszerûsítése érdekében vég-
zett kiemelkedõ munkájáért.

Papp Gyulának, az ÉSZAKERDÕ
Erdõgazdasági Zrt. erdészeti vezérigaz-
gató-helyettesének, erdõfelújítási, erdõ-
gazdálkodási területen hosszú idõn át
végzett munkája elismeréseként.

Varga Lászlónak, a BAKONYERDÕ
Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-
jának, a Balaton-felvidék és a Bakony
erdõgazdálkodása terén hosszú idõn át
végzett kiemelkedõ munkájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adott át

André Zoltánnak, a NEFAG Nagykun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalma-
zott kerületvezetõ erdészének, a Jászsá-
gi erdészkerület területén végzett több
mint négy évtizedes lelkiismeretes

munkája, magán-erdõgazdálkodókat
segítõ tevékenysége elismeréseként,
nyugállományba vonulása alkalmából.

Élõ Zoltánnak, a Nemzeti Agrár-
szaktanácsadási, Képzési és Vidékfej-
lesztési Intézet szakreferensének, az er-
dész- és vadász szakképesítések doku-
mentumainak, erdészeti, vadgazdálko-
dási és mezõgazdasági géptan tananya-
gainak kidolgozása terén hosszú idõn
át végzett kiemelkedõ munkájáért.

Kiss Bélának, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
mûszaki osztályvezetõ-helyettesének,
az erdõgazdálkodás mûszaki hátteré-
nek biztosítása, minõségügyi és kör-
nyezetvédelmi területen végzett mun-
kája elismeréseként.

Krauzer Ernõnek, a Belügyminisz-
térium Oktatási, Képzési és Tudomány-
szervezési Fõigazgatósága továbbkép-
zési igazgatójának, a Vidékfejlesztési
Minisztérium illetékességi körébe tarto-
zó ágazatok, különösen a vadgazdálko-
dás, erdõgazdálkodás, természetvéde-
lem és mezõõri szolgálat rendészeti fela-
datait ellátó szakemberek képzése érde-
kében végzett munkája elismeréseként.

Németh Tamásnénak, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti Halásza-
ti és Vadászati Fõosztálya koordinációs
referensének, erdészeti és erdõvédelmi
szakterületen végzett kiemelkedõ mun-
kája elismeréseként.

Rencsi Gábor Józsefnek, az ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. erdészeti igazgatójának, a
Tállyai erdõterületen a természetvéde-
lem, a fakitermelés, az erdõfelújítás és a
vadgazdálkodás összehangolásával
végzett munkája elismeréseként.

Szolnyik Csabának, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága természetvédelmi re-
ferensének, az erdészeti igazgatásban a
Natura 2000 erdõterületekkel kapcsola-
tos ügyek intézése során végzett ered-
ményes munkájáért.

Váradi Gábornak, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. erdészeti igazgatójának, a Zrt. egy-
séges arculatának kialakítása, a Kelet-
Bükk erdõszerkezet-átalakítása érdeké-
ben végzett munkája, kárelhárítási tevé-
kenysége elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton gratulál és elismerését feje-
zi ki a kitüntetett kollégáknak!

Forrás: VM Sajtóiroda

KITÜNTETETTJEINK



A mezei juhar széles ökológia spektrummal rendelkezõ, egy-
kor gyomfának tekintett, kiváló társulásképességgel rendel-
kezõ fafajunk. 

Virágzása általában április végén, a lombfakadással egy
idõben, esetenként kevéssel azután kezdõdik. A sarjegye-
dek már akár tízéves kortól virágoznak, míg a mageredetû-
ek virágzása 5-10 évvel késõbb indul meg. Termése éretlen
állapotban vöröses színû, majd az érés folyamán zöldessár-
ga lesz. Az ikerlependék termések szeptember végén, ok-
tóber elején érnek, de sokszor még kora tavasszal is a fán
találhatók.

Csemetetermesztéshez a termések a fáról gyûjthetõk, vagy
pedig a fa alá terített ponyvára kell lerázni és

onnan összeszedni. (Ez
utóbbi esetben a

magtétel elõzetes
tisztítása el-

hagyha-
t ó . )

A léha magvak 2-3 héttel elõbb hullnak, mint az egészsége-
sek. A gyûjtött magvakat száraz, fagymentes helyen kell tárol-
ni, majd – mivel a mezei juhar igen lassan csírázik – 4-5 hó-
napig nedves homokban, 3-5°C-on szükséges rétegelni. (A
szeptemberi éréskor gyûjtött magvakat azonnal vetni kell.) A
rétegelés során az elsõ idõszakban célszerû hetente átlapátol-
ni a magtételt. A csemete növõtérszükséglete 19-25 cm2; a
csemetekihozatal átlagosan 20% körül van. A vetés 2-3 cm
mély, és általában 5 cm széles vetõbarázdába történik; a vetõ-
barázdák távolsága 40-60 cm. A sziklevelek megjelenéséig ál-
landóan nedvesen kell tartani a talajt. Folyóméterenként 5-
9 g magmennyiség elegendõ 100% tisztaság és csírázóképes-
ség esetén. Ezermagtömege a hazai és nemzetközi szakiroda-
lom alapján átlagosan 80 g. Mivel a csíracsemeték igen fagyér-
zékenyek, a fagy ellen takarással kell védekezni. Ideális cse-
metekerti és idõjárási viszonyok mellett egy folyóméteren
egyéves korra 40, kétéves korra 25 csemete nevelhetõ. Csí-
ranövénye kimondottan árnyékkedvelõ, ezért legkésõbb a
csíracsemeték megjelenésekor gondoskodni kell az árnya-
lásról. (A két-, illetve hároméves csemetéket már nem szük-
séges árnyalni.) A hazai gyakorlatban 1/0, 2/0 vagy 1/1 minõ-

ségi kategóriájú csemetéket termelünk. (A mezei juhar
egyéves korára általában nem éri el az erdõsítéshez

szükséges méretet, az ilyen csemeték továbbneve-
lésre alkalmasak.) A juharok, így a mezei juhar is

jól tûri az alávágást, melyet tavasszal rügyfakadás
elõtt kell elvégezni, mérettõl függõen 15-22 cm

mélyen.)
A mezei juhar jól tûri az ágnyesést, koro-

naalakítást, így alkalmas suháng- és sorfane-
velésre is. Vegetatív szaporítás esetében a
nyári alvószemszés ajánlható, melyet július
közepéig kell elvégezni. Mélyre hatoló

szívgyökérrendszerrel rendelkezik, mely
jól feltárja a talajt. (Ausztriában egy 14 m
magas mezei juhar gyökérfeltárása so-
rán 3,45 m mély gyökérzetet mértek.)
Gömbkoronájú fajtája (Acer campestre
’Nana’) kevésbé elterjedt, mint a korai
juhar ’Globosum’ változata. A mezei ju-
har igen bõséges lombozattal rendelke-
zik, mely a talajon gyorsan bomlik, elõ-
segítve az ugyanazon termõhelyen lévõ

más fás szárú növények (például töl-
gyek) lombozatának lebomlását.

Magassági növekedése az elsõ néhány
évben kimondottan lassú, majd az 5-7 évtõl

kezdõdõen intenzív növekedést mutat, mely-
nek során évente 50-100 cm-es hajtásokat is hoz-

hat. Már ekkor elkezdõdik az ágasodása. Az inten-
zív magassági növekedése kb. 20 éves korától csök-

ken; hazai állományainkban 15-23 m-es magasságot ér
el. Termõ korát szabad állásban korán, 15 éves, zárt ál-

lományban 20 éves kora körül éri el. Teljesen fényélvezõ

AZ ÉV FÁJA

A mezei juhar (Acer campestre)

erdõmûvelési tulajdonságai
Dr. Frank Norbert – tanszékvezetõ egyetemi docens, NyME EMK EMEVIwww.azevfaja.hu
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korona esetében (utcafásítás) már 8-12 éves korban is lehet
számítani a termések megjelenésére.

Csemetetermesztés során a gyengébb növekedésû, több,
vékonyabb vezérhajtással rendelkezõ egyedek – a faj kiváló
visszaszerzõ képessége miatt – alkalmas sövények létesítésé-
re. Jó nyeshetõsége (az így kialakított sebfelületet
gyorsan regenerálja), kevesebb károsítója, kór-
okozója lévén „élõ kerítések” kialakítására
és fenntartására sokkal elõnyösebb, mint az
örökzöldek.

A mezei juhar mind a hideg, kemény te-
leket, mind pedig a meleg és száraz nyarakat
jól tûri. A szélsõségesen száraz termõhelyeken növekedése
szinte teljesen lelassul, hajtásai korán és sokszor elágaznak.
Az állandó vízhatást, a tartós elárasztást nem tûri, így a hul-
lámterek középmagas, magas térszintjein található csak
meg. Termõhelyi optimuma az üde, mély,
jól szellõzött talajok. 

Reproduktív képessége miatt mind a sarjer-
dõ, mind pedig a középerdõ üzemmódokban
elõszeretettel alkalmazták. Az utóbbi üzem-
mód Ausztria és Németország magántulajdo-
nú erdeiben elterjedt, ahol a mezei juhar
sarjcsokrok nemcsak a talajárnyalást és az
egyéb fás szárú növények lombozatának
lebomlását segítik elõ, hanem élõhelyet és
táplálkozási helyet is biztosítanak az erdei ál-
latoknak.

Rendkívül kedvezõ termõhelyi adottságai ellenére
kevésbé preferált fafajuk, a 2013. tavaszi és õszi ültetési sze-
zonban mégis szinte lehetetlen volt a piacon mezei juhar cse-
metét beszerezni. 

Nem csak az erdõsítések, utcafásítások, parkosítások léte-
sítésére alkalmas. Széles termõhelyi spektruma, jó visszaszer-
zõ és sarjadzóképessége miatt a kopár területek fásítására,

elõerdõk kialakítására is nagyon jól alkalmazható. A már
részletezett kedvezõ tulajdonságai miatt az utóbbi 20-30 éven
hazákban is egyre jobban teret nyerõ bonsai-kultúra egyik

keresett fafaja.
A jó fûtõértékû fája miatt Németországban ma is ke-

resett tûzifa. Bár méretes választékai nincsenek, a faipar
által mégis keresett fafaj, mivel a belsõépítészet számára

furnér és intarzia alapanyagául szolgál. (A néme-
tországi pipagyártók keresett fája volt a mezei

juhar. Egy 1818-ban megjelent német nyel-
vû enciklopédia szerint a mezei juhar több
hamuzsírt szolgáltat, mint a tölgy.)

Az idõs, nagytermetû mezei juhar
színpompás lombozatával, nagy koroná-
jával egész évben szemet és lelket gyö-
nyörködtetõen „áll szolgálatunkban”,
mint ahogy azt Peter Huchel is írta a Ju-

harfák alatt c. versében: „A nap, mint
fehér gida, ugrik / juharárnyéktól fol-
tosan zöld ágak sûrû rács közt, / hol
elnyúl aranyba boldogan.” (Hajnal

Gábor fordítása).
Bár a mezei juhar gazdasági jelentõsé-

ge jóval kisebb, mint akár a hegyi, akár a ko-
rai juharé, széles ökológiai spektrummal rendel-

kezõ fafajként a jövõben – talán – nagyobb szerepet
kaphat mind az erdõfelújításokban/erdõtelepítésekben,
mind pedig a fásításokban.

Képek: Korda Márton 

AZ ÉV FÁJA

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.azevfaja.hu
www.vandorgyules.hu
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A túzok Európa legnagyobb termetû
madara, a pulykához hasonló testmére-
tû, annál azonban karcsúbb, kecse-
sebb. Az akár 20 kg-ot is elérõ, hatal-
mas termetû kakasok feje és a nyaka
hamuszürke. A nászruhás kakasokon
hosszú, fehér bajusztollak és széles
rozsdavörös begyszalag látható. Hátol-
dala élénk rozsdás sárga, sûrû fekete
harántsávokkal. Testalja fehér, a lábai
szürkék. A jóval kisebb termetû tyúkok
testtömege 4-6 kg, de színezetük ha-
sonló. Testméretéhez viszonyítva jól és
kitartóan repül, eközben nyakát ki-
nyújtva tartja. Szárnycsapásai lassúak,
de erõteljesek. Röptében szárnya fehér-
nek látszik. Az év madara pusztáink
féltve õrzött, fokozottan védett madár-
ritkasága. Rendkívül óvatos, éber ma-
dár. Kisebb csapatokban él, amelyek-
ben általában több a tyúk, mint a kakas.
A csapatban mindig van 2-3 õrmadár,
akik vigyáznak a többiekre. 

Eurázsia sztyepp jellegû területein
fészkel. Az európai alfaj hatalmas elter-
jedési területén foltokban fordul elõ.
Teljes állományát mintegy 36 000 pél-
dányra becsülik. A legnagyobb szám-
ban Spanyolországban él, ezt a Volga
menti elõfordulása követi. A harmadik
legnagyobb állománya a Kárpát-me-
dencében található. Kultúra követõ faj,
amelynek szántóföldi környezetbe hú-
zódása már a 18. századtól nyomon kö-
vethetõ. Nyílt, fátlan síkságokon, füves
pusztákon, nagy kiterjedésû mezõgaz-
dasági területeken él. Kedveli a pillangó-
sokat, a repcét és az õszi gabonákat is.
A hazai állomány zöme a Tiszántúlon
él. A Kisalföldön és a Kiskunságban
szétszórt állományai találhatóak. 

A kakasok 5-6 éves korukban válnak
ivaréretté, míg a tyúkok már 3-4 évesen
alkalmasak a szaporodásra. A kakasok
udvarlási ceremóniáját, vagy násztáncát
dürgésnek nevezzük. A túzokcsapatok
már február végén a hagyományos dür-
gõhelyük közelében tartózkodnak. A
dürgés látványos udvarlás, amely április
elejétõl május közepéig tart. Túzokdür-
géskor a tavaszi pusztákon, hajnaltól
reggel 7-8 óráig a távolban elõ-elõbuk-

kanó fehér tollbokrétákat láthat a sze-
rencsés szemlélõ. A fehérre változó,
messzirõl virító tollazatnak hívó szere-
pe van. A kakasok ezzel jelzik tartózko-
dási helyüket a tyúkoknak. A terepszí-
nû kakasok különös, bizarr táncuk so-
rán kifordítják tollazatukat és így a fe-
hér tollak válnak uralkodóvá, miköz-
ben szinte egy hatalmas fehér tollgom-
bolyaggá változnak. Egy-egy dürgõhe-
lyen olykor 8-10 kakas is látható, ki-
sebb-nagyobb távolságokra egymástól.
Mindig a tyúkok keresik fel a dürgõ ka-
kasokat.

Hajdani megfigyelések szerint a tú-
zok régebben monogám volt. A dürgõ-
helyre csalogatott párját költéskor is
õrizte, majd együtt nevelték a fiókákat.
Az egyoldalú kakasvadászat miatt meg-
változott a nemek aránya. A szakembe-
rek szerint a tyúkok túlsúlya eredmé-
nyezte a háremtartó magatartás kialaku-
lását. A tyúkok a dürgõhely közelében
választanak fészkelõhelyet. Ha lehetsé-
ges, a dürgés rövid füvû, vagy félmagas
természetes gyepeken történik, a fész-
keket pedig a termesztett növényzetnek
a rétekkel szomszédos sávjába rakják
le. Napjainkban az állomány többsége
mezõgazdasági területeken, elsõsorban
parlagon költ. A fészek kikapart vagy
kifürdött, béleletlen talajmélyedés. A
költési idõ április végétõl június elejéig
húzódik. Ha a fészekalj tönkremegy, jú-
liusban pótköltésbe kezdhet. A fésze-
kalj többnyire két, zöldes olajszínû ala-
pon sötét olajbarna foltozású tojásból
áll. A kakas nem vesz részt a fészeképí-
tésben, a költésben és a túzokcsibék
nevelésében. 

A túzok táplálkozása nagyon válto-
zatos. Magvakat, zöld növényi része-
ket, rovarokat, egereket, pockokat egy-
aránt fogyaszt. A fiókák kezdetben ki-
zárólag rovarokon élnek. Mintegy két-
hetes koruktól kezdenek növényi táp-
lálékot is fogyasztani. A túzok télen ki-
fejezetten növényevõ, táplálékában
olyankor kiemelt szerepe van a repcé-
nek és a takarmánykáposztának. Az
õszi és téli idõszakban a túzokpopulá-
ciók koncentrálódnak. A megfelelõ
táplálékot nyújtó repceföldön akár 30-
50 km-es körzetbõl is összegyûlhetnek
a túzokok. 

Közép-Európában állandó madár, de
különösen zord, hideg, havas teleken
az állomány egy része délebbre húzó-
dik, ilyenkor akár 1 000 km-t is megte-
het. Elsõsorban a Balkán-félszigeten és

Olaszországban telelhet, de megfigyel-
ték már Máltán is. Az egyetlen külföl-
dön kézre került hazai gyûrûs madarat
Albániából jelentették. Az alkalmi vo-
nulás mindig nagy veszteséggel jár. Az
1985–1987 közötti két rendkívül zord
tél a hazai állományt kóborlásra kény-
szerítette. Ennek eredményeként több
mint ezer példánnyal csökkent a szá-
muk, fõként az orvvadászat, valamint a
vezetéknek repülés és a tengeren való
átkelés következtében.

Közép-Európában hazánk büszkél-
kedhet a legnagyobb állománnyal. Az
1900-as évek elején a Kárpát-medencé-
ben élõ állományát 12 000 példányra
becsülték. Az elsõ hiteles felmérés
1941-ben volt, akkor 8 557 példányát
számlálták. Azt követõen az állománya
1969-ig 2 765 példányra csökkent. Ak-
kor védetté nyilvánították, ennek hatá-
sára számuk lassan újra emelkedni kez-
dett, amelyet az 1980-as évek elején
mintegy 3 000 példányra becsültek. Az
1980-as évek közepén tapasztalt telek
hatására állománya drasztikusan csök-
kent, emiatt 1994-ben már csak alig
1300 példánya élt. Azóta, a hathatós vé-
delmi tevékenységnek köszönhetõen
állománya újra bõvül. A 2014 februárjá-
ban végzett számlálás 1 466 egyed je-
lenlétét állapította meg. Az állomány
közel harmada volt kakas. Magyaror-
szágon életképes populációi ott marad-
tak fenn, ahol az élõhely szerkezete
kellõen tagolt volt, és a számára megfe-
lelõ élõhelytípusok (gyep, gabona, pil-
langósok) aránya nem változott. 

Kép és szöveg: Andrési Pál
erdõmérnök

AZ ÉV MADARA

Az év madara a túzok
A 40 éve, 1974-ben alakult Ma-
gyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület vezetõsége az
egyesület emblematikus madarát,
a túzokot választotta a jubileumi
év madarának. 
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Az Erdészettörténeti Szakosztály
2014. január 30-án Sopronban szer-
vezte meg legutóbbi ülését. Örömteli
körülmény, hogy ülésünket stílszerûen
az egyetem még Selmecbányáról szár-
mazó mûemlék könyvtárának környe-
zetében, a Soproni Helyi Csoport né-
pes érdeklõdõ tagjainak társaságában
tartottuk meg.

Szakosztályülésünk keretében a közel-
múltban megjelent erdészettörténeti vo-
natkozású kiadványokat mutattuk be.  

Elõször Dr. Oroszi Sándor ismertette
„Az erdõgazdálkodás története Erdély-
ben’ címû, 282 oldalas összefoglaló jel-
legû könyvét, amely az Erdészettörté-
neti Közlemények  sorozatának legú-
jabb, immár 88. köteteként jelent meg.

Dr. Oroszi Sándor már 20 éve foglal-
kozik Erdély erdészettörténetének le-
véltári dokumentumokon alapuló kuta-
tásával. Ennek a fáradhatatlanul végzett
grandiózus vállalkozásnak az eredmé-
nyeképpen ez a kiadvány a tizennegye-
dik, egyben záró kötet, amely az Erdé-
szettörténeti Közlemények keretében,
magyar nyelven, teljes körûen mutatja
be az erdélyi erdõgazdálkodás 1920-ig
terjedõ történetét.

Ezt a hatalmas teljesítményt látva az
a kívánság fogalmazódik meg az em-
berben, hogy bárcsak a többi, mai hatá-
rokon belül és kívül esõ Kárpát-meden-
cei tájegység erdészettörténetének fel-
dolgozása is megszületne egyszer.

A továbbiakban Dr. Bartha Dénes
(jobbra) ismertette H. D. Wilckens Erdé-
szettan I-II. címû könyvét. Mint ismere-
tes, Heinrich David Wilckens (1763-
1832) az erdészeti felsõoktatás elsõ ta-
nára volt Selmecbányán. Német nyelven

tartott elõadásait 1814-1815-ben Nedec-
zei Nedeczky Ferenc korabeli erdész-
hallgató jegyezte le példamutató szorga-
lommal és külalakkal. A német nyelvû
jegyzeteket 1973–1975 között Zakar Já-
nos fordította magyarra, majd tudo-
mánytörténeti értékeléssel kiegészítve
dr. Bartha Dénes adta közre az idén. A
könyvbõl egyértelmûen kitûnik, hogy a
selmecbányai erdészeti oktatás színvo-
nala messzemenõen megfelelt a korabe-
li nyugat-európai felsõfokú tanintézetek
színvonalának. Meg kell jegyezni, hogy
H. D. Wilckens elõadásait a korabeli
jegyzetelõ öt kötetben jegyezte le. Most
Bartha professzor
csak a növénytani
vonatkozású köte-
teket adta közre.
Reméljük, hogy
példáján felbuz-
dulva a további
kötetek tudomány-
történeti értékelés-
sel kibõvített ki-
adása is megjelen-
het a közeljövõ-
ben. 

Következõ na-
pirendi pontként
Schweighardt Ottó
ismertette az általa
szerkesztett „Meg-
emlékezés a MEV-
ME-rõl” címû köte-
tet. A Magyar Erdészeti és Vadászati Mû-
szaki Segédszemélyzet Országos Egye-
sülete, a MEVME évtizedeken keresztül
szinte a teljes feledés homályába merült.
A Schweighardt Ottó, Inokai Balázs és
mások által végzett lelkes erdészettörté-
neti kutatás emelte vissza ezt a régi

egyesületet a szakmai köztudatba. A Ta-
tabányán tavaly rendezett erdészeti ván-
dorgyûlés résztvevõi már megtekinthet-
tek egy színvonalas kiállítást a MEVME
tevékenységérõl, a megmaradt tárgyi
emlékekrõl. Szakosztályülésünk kereté-
ben is elhangzott egy elõadás az egye-
sület történetérõl, a most megjelent repre-
zentatív kötet pedig végleg méltó emlé-
ket állít a MEVME-nek. Az 1926-tól a II.
világháborúig mûködött egyesület szel-
lemiségét a gyönyörû, zászlójukra hím-
zett jelmondat fejezi ki a legjobban: „Is-
tenfélelem, szeretet, munka, erre tanít
bennünket az erdõ örök bölcselete”. 

Végül Köveskúti György szakosztály
tagtársunk ismertette a „Hagyásfák üze-
nete” címû kötetet, mely az 1954-ben
végzett erdõmérnökök életútját tekinti át.
A könyv korábbi megjelenése nem ka-
pott elég figyelmet, ezért most utólag ke-
rült sor egy figyelemfelkeltõ ismertetésre.
Az 1954-ben végzett évfolyam a legnehe-
zebb idõkben látogatta a hajdani fõisko-
lát. Akkoriban dúlt legélesebben az „osz-
tályharc”, ez volt a diákhagyományok ül-
dözésének idõszaka.  Így történhetett – a
könyv alcímére utalva – hogy az 1954-
ben végzett erdész évfolyam kék valéta
szalaggal valétált. A gyakorlati életbe lé-
pésük után rövidesen megkezdõdött a
magyar erdészet aranykorának nevezett
felívelõ idõszak, mely bõséges teret nyúj-
tott az akkori fiatal erdõmérnökök alkotó
kedvének. Említésre méltó az a baráti er-
dész összetartás, amelyet az évfolyam
tagjai, még jóval az aranydiploma meg-
szerzése után is ápolnak. 

Béni Kornél, szakosztály-titkár
Képek: Szakács László

MÛHELYMUNKA

Erdészettörténeti könyvbemutatók
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Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztálya
február 27-én a Vajdahunyadvárban
lévõ Magyar Mezõgazdasági Múzeum-
ban tartotta idei nyitó ülését. A ren-
dezvényen dr. Oroszi Sándor, az Erdé-
szettörténeti Szakosztály elnöke tar-
tott elõadást a Mezõgazdasági Mú-
zeumban található erdészeti vonatko-
zású kiállítások történetérõl a kezde-
tektõl napjainkig. 

Az erdészeti gyûjtemény egyrészt a pá-
rizsi világkiállítás anyagából, másrészt
az 1885-ös és az 1896-os országos kiál-
lítások anyagából jött létre. A gyûjte-
mény Darányi Ignác földmûvelésügyi
miniszter javaslatára került a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumba, ahol Földes
János irányításával készült el az elsõ ki-
állítás. Ez elsõsorban a fahasználatot
mutatta be, az erdõgazdálkodást pedig
az akkori korszak egyik jelentõs nem-
zetgazdasági tényezõjeként ábrázolta.
A gyûjteményt a két világháború között
az Alföld-fásítás dokumentumaival bõ-
vítették, majd 1938 után sor került a ki-
állítás felújítására. A II. világháború
alatt, 1944-ben bombatámadás érte az
épületet, és mind az erdészeti, mind a
vadászati kiállítás anyagában nagy kár
keletkezett. S. Szabó Ferencnek, a mú-
zeum akkori fõigazgatójának emléke-
zetes szerepe volt abban, hogy a kiál-
lításoknak továbbra is a múzeum ad-
jon otthont. 1950-ben elkészült az új
vadászati, majd 1952-ben az új erdé-
szeti kiállítás. Ez utóbbit – az új, mo-
dern erdõgazdálkodásban rejlõ lehe-
tõségeket középpontba helyezve – er-

dõmûvelési szempontok szerint alakí-
tották ki. 

1956-ban, a forradalom ideje alatt az
épületet újabb találat érte és a kiállítások
anyagának egy része megsemmisült.
1956 után az új fõigazgató, Matolcsi Já-
nos kezdeményezésére a múzeum egyre
nagyobb szerepet kapott a népmûvelés-
ben, ami megjelent az új kiállítások anya-
gának összeállításában is. Az erdészeti és
a vadászati kiállítást 1957–59 között hely-
reállították, és nagy hangsúlyt kapott a
korszak politikai irányultsága. Lulcskó Já-
nos fõigazgatósága alatt kezdõdött el a
vidéki erdei múzeumok létrehozása, ak-
kortól kiemelt figyelmet fordítottak a régi
erdészeti emlékek megõrzésére. Az
1970-es években megindult az erdészet-

történeti kutatás is.
1984-ben megkez-
dõdött a múzeum
épületének rekon-
strukciója, ennek
kapcsán pedig az
erdészeti kiállítás is
megújult. Szabó
Lóránd fõigazgató-
sága alatt a kiállítás
területe tovább bõ-
vült, 1986-ban nyi-
tották meg az új er-
dészeti és vadászati
kiállítást. Attól
kezdve a gyûjte-
mény már erdé-
szettörténeti ala-
pokra helyezve

mutatta be az erdõgazdálkodást és az ad-
digi eredményeket. Abban az idõszak-
ban a múzeum látogatottsága is fokoza-
tosan nõtt: elérte az évi 300-350 ezer fõt.
1990-ben, Szabó Lóránd nyugdíjba vonu-
lását követõen Szakács Sándor került a
fõigazgatói posztra, aki támogatta a kiál-
lítás múzeumban megmaradását. 1996-
ban újra átalakították a kiállítást, ami a
kor követelményeinek megfelelõen in-
teraktívvá vált.

Oroszi Sándor kiemelte: ennek a mú-
zeumi kiállításnak az a jelentõsége, hogy
országos szinten jelenleg ez az egyetlen
gyûjtemény, ami teljes körû áttekintést
nyújt az erdõgazdálkodás történetérõl,
ugyanakkor anyagához kapcsolódó tu-
dományos erdészettörténeti kutatás is
folyik. A jövõben is célszerû megõrizni
ennek a kiállításnak az önálló jellegét,
akár a Magyar Mezõgazdasági Múzeu-
mon belül, akár más keretek között. A
városligeti új múzeumi negyed tervezése
kapcsán ugyanis felmerült a kérdés, hol
kaphat helyet ez az értékes, erdészettör-
téneti szempontból jelentõs gyûjtemény.

Az elõadást követõen került sor a szak-
osztály 2013. évi munkájának értékelés-
re, valamint az idei programok megbe-
szélésére. A szakosztálytagok  javaslato-
kat tettek a kihelyezett szakosztályülé-
sek helyszínére és idõpontjaira.  A tag-
ság számbavétele során elhangzott,
hogy örvendetes módon az idén több új
taggal is gyarapodott a jelenleg 113 tagot
számláló Erdõk a Közjóért Szakosztály. 

Papp Mónika 

MÛHELYMUNKA

Erdészeti kiállítás a Mezõgazdasági Múzeumban 
Az Erdõk a Közjóért Szakosztály évnyitó ülése

A Mezõgazdasági Múzeum épülete archív képeslapon. Forrás: OSZK

Dr. Oroszi Sándor elõadást tart. Fotó:Szakács László
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Dr. S. Nagy László elnök megnyitójában kö-
szöntötte a meghívott elõadókat, az ÁESZ
Budapesti Helyi Csoport tagjait és azokat a
tagtársakat, akik a közelmúltban ünnepel-
ték, vagy az elkövetkezõ egy-két héten be-
lül ünneplik névnapjukat, születésnapjukat. 

Bardócz Tamás, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztály vezetõje elõrebocsátotta, hogy rö-
vid összefoglalást ad a fõosztály erdészeti te-
vékenységérõl, a szakmai tájékoztatást
pedig Lapos Tamás, az Erdészeti Osztály ve-
zetõje tartja meg. A bevezetõ gondolatokhoz
visszatérve elmondta, hogy az általa vezetett
fõosztályhoz tartozó szakterületek közül a
halászat adja, a szakmai hátterét és az erdé-
szeti szakkérdésekbe nem kíván beavatkoz-
ni, azok irányítása az Erdészeti Osztály fela-
data. E tekintetben legfontosabb feladatnak
azt tartja, hogy figyelemmel kísérjék merre
tart az erdészet, megteremtsék a kereteket az
erdészet érdekeinek legjobb képviseletéhez
és szilárdan kiálljanak a stratégiai célok érvé-
nyesítése mellett. Az államigazgatás szerve-
zeteiben és a legfõbb szinten is megszûnt a
szakmák elszigetelõdése, a rokon szakterü-
letek érdekeit együtt és nem egymás ellen
kell képviselni. 

A nemzeti és EU-s szakmai stratégiák
esetében fontos szempont a megfelelõ tá-
jékoztatás és a közfigyelem válaszának
követése. Az EU erdészeti stratégiája tá-
masza lehet majd a nemzeti programok-
nak és meghatározója a szakmai közhan-
gulatnak. Egyértelmûen a jóléti szerep
erõsödésének lehetünk tanúi és a termé-
szetvédelmi célok is egyre nagyobb súlyt
kapnak. A nemzeti erdészeti stratégiának
is követni kell az említett irányzatokat,
hogy a támogatásokat is magába foglaló
operatív programokban minél több vona-
lon érvényesíteni tudjuk érdekeinket.

Rövid személyes bevezetõjében a szak-
mai indíttatásáról, erdõrendezõi, természet-
védõi múltjáról vallott Lapos Tamás, majd
felidézte azokat a szakmai alapelveket,
amelyek mindannyiunkat kötnek az erdõ-
höz, az erdészethez, és nem változnak idõ-
rõl idõre. Ez nem azt jelenti, hogy nincs fej-
lõdés, sokkal inkább azt, hogy az erdészek
idejekorán felismerték az erdõk fenntartá-
sának szükségességét és szabályait, ame-
lyeket az adott körülmények között alkal-
mazni kell, alapelveiket soha fel nem adva. 

Az Erdészeti Osztályról elmondta, hogy
nyolc fõbõl áll és feladataiban igen nagy
súlyt képvisel a jogszabályok elõkészítése.
Igen sokrétû a kormányzati szinten szabá-
lyozott uniós források igénybevételének le-
hetõsége, melyek eljuttatása a felhaszná-
lókhoz, ugyancsak sok munkával jár. A fej-
lesztési célokat ügyesen kell megfogalmaz-
ni, s így más ágazatoknál lévõ erõforrásokat
is igénybe lehet venni. Az erdészeti célok-
hoz – jól irányzott érveléssel – általában si-
kerül megnyerni az államtitkárság, az ál-
lamtitkár támogató képviseletét. A felada-
tok megoldásában sokat segít az Erdészeti
Osztálynak a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
intézményi, információs és szakember hát-
tere, de sok tekintetben tudnak támaszkod-
ni a kutatóintézetre, az egyetemre is. 

Az egyetem összehangolásával idén el-
készült Nemzeti Erdõprogram alapos, nagy
munka volt, jó alapul szolgált az EU-s prog-
ramozási módszerekkel kiegészült Nemze-
ti Erdészeti Stratégiának. Miután a nemzeti
lehetõségek megszûntek, illetve igen kis
mértékben érvényesülhetnek, a hazai igé-
nyeket az EU-s programozási módszerek-
kel kell kielégíteni. Nagyon oda kell figyel-
ni az EU-s célokra (klímaváltozás, biológiai
sokféleség) és gyors reakciókra van szük-
ség a sikeres pályázatokhoz. Az erdészeti
intézkedések kedvezõ hatásáról megfelelõ
szinten és gyakran kell tájékoztatni a társa-
dalmat, nem megvárva a lakosság részérõl
felmerülõ kínos kérdéseket, amelyekre már
csak védekezõ álláspontból lehet – olykor,
nem kielégítõ – választ adni. 

Be kell engedni, de még inkább be kell
vezeti az embereket az erdõbe (a lovasok
bejöhetnek az erdõbe). Nem kell szé-
gyellni unásig ismételgetni azokat az alap-
elveket, amelyek ugyan a szakmán belül
maguktól értetõdõk (vágásmódok, körze-
ti erdõtervezés, fenntartható erdõgazdál-
kodás), de a nagy közönség tájékoztatásá-
nál igen fontos tételek. Meg kell teremte-

ni, ki kell használni a lehetõségeket az er-
dészet népszerûsítésére (lakossági fór-
umok, helyi irányelvek elõzetes tárgyalá-
sa), a szakmát be kell vinni a köztudatba,
annak elfogadásával, hogy talán soha
nem lesz mindenki elégedett az erdõk ál-
lapotával, az erdészek tevékenységével. 

Amióta a környezetvédelmi szabályozá-
sok megjelentek, majd egyre gyakoribbá
váltak, lett divatos az erdészet közvetett ve-
zérlése. Ezért igen fontos, hogy a szakmán-
kon kívüli, de ahhoz közel álló jogszabá-
lyok létrehozásában részt vegyünk, legalább-
is bábáskodjunk a megszületésüknél. Ez na-
gyon nehéz feladat, de törekedni kell rá.
Nem szabad csak kötöttségnek tekinteni az
uniós természetvédelmi elõírásokat, lehetõ-
ség szerint erdõrészlet szintjén, a körzeti er-
dõtervekben kell érvényesíteni õket.

Az EU fõként a magán-erdõgazdálkodást
támogatja, közel 3,5 mrd Ft-tal, csak azért,
mert valamilyen szinten korlátozza. Az uni-
ós támogatások tavaly nagyon nehezen in-
dultak. A kormány amit csak lehet, uniós
forrásokból kíván támogatni, minél keve-
sebb nemzeti forrást akar felhasználni. Az
MVH is nagy csúszásokban volt, 2–3 éves
késéssel kapták meg a gazdák az erdészeti
támogatásokat. Az erdõtelepítési teljesít-
mény a kezdetekben biztató volt (2006-ig
18 000 ha/év), majd fokozatosan csökkent.
Jelenleg 2000 ha/év, annak ellenére, hogy
meghatározott fafajokból a Natura 2000 vé-
dettségû területekre is lehet erdõt telepíteni.
Miután az erdõtelepítés (fafajtól függõen)
10-15 évre meghatározza a támogatás nagy-
ságrendjét, összetételét, az utóbbi idõben
csökkentették. De az alacsony teljesítéshez
az is hozzájárult, hogy kisebb lett a jövede-
lemkiesésre járó támogatás összege és a
mezõgazdasági mûvelésû, területialapú tá-
mogatással jobban járnak a gazdák.

Az agrár-környezetgazdálkodási prog-
ram keretében – az erdõtelepítéseken túl
– jelentõs támogatási lehetõségek vannak
a szerkezetátalakítási feladatokban, az er-
dõkárok térítésében, az erdészeti környe-
zetvédelmi programban, az idegen fajok
visszaszorítása terén stb. Az EU elõtérbe
helyezi a környezetvédelmi programokat.
Az erdészeti célú felhasználás 2007-tõl
évenként mintegy 100 mrd Ft volt, amely-
nek csak a 80%-át tudtuk felhasználni. Az
EU-s ranglistán a 3. helyen állunk az erdé-
szeti célú források felhasználásában. 

Az erdészeti tevékenységek kifizetése
akadozott, át kell alakítani a rendszert,

EGYESÜLETI ÉLET

Minisztériumi vezetõk szakmai elõadásai 
a Szeniorok Tanácsa évnyitó ülésén

Hagyomány a Szenioroknál, hogy az
erdészetért felelõs elsõ számú vezetõt
felkérik az ágazat idõszerû kérdései-
rõl szóló tájékoztató megtartására. A
Szeniorok Tanácsa évnyitó rendezvé-
nyén – 2014. január 30-án, a NÉBIH
Erdészeti Igazgatósága Frankel Leó
úti székházának tanácstermében –
így került sor arra, hogy Bardócz Ta-
más fõosztályvezetõ és Lapos Tamás
osztályvezetõ „Az erdõgazdálkodás
aktuális stratégiai kérdései, irányai”
címmel tartottak tájékoztató elõadást
és egyeztettek a szeniorokkal. 
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vannak tisztázatlan problémák. Miután
nem volt egységes, elfogadott agrár-erdé-
szeti program, az EU ugyan notifikálta az
erdészeti elõterjesztéseket, de szinte ob-
jektumonként felülvizsgálta a kifizetése-
ket, s így a hibák számottevõ részét ki-
szûrték. Gond volt, hogy az EU az erdõ
tulajdonosának fizeti a támogatást, míg
Magyarországon a törvény az erdõgazdál-
kodót rögzíti jogalanyként.  Nem volt köny-
nyû elfogadtatni, de már mûködik.

2015-tõl  indul az új támogatási rendszer.
Meg kell próbálni átmenteni az eddigi támo-
gatási jogcímeket és lehetõleg újakat bekap-
csolni. Nagy odafigyelést igényel, hogy a
magánerdõ és az állami erdõ a támogatások
terén ne dolgozzon egymás ellen. A jogsza-
bályalkotási feladatok terén azt lehet tapasz-
talni, hogy nem az ad hoc módosítások a jel-
lemzõek. A sokadik próbálkozás során elõ-
készített erdõtörvény módosítása nagyon
alapos, több mint hatvan szakasz módosul,
de koncepcionális változás nem lesz. 

A második félévben várható, hogy a
Parlament elé kerül a módosítási tervezet.
Újszerû lesz az erdõtervrendelet, nem lesz
jogorvoslati lehetõség. A tárgyban készü-
lõ mintegy 110 oldalas miniszteri rendelet
minden részletre kiterjedõen szabályozza
az erdõterv szerinti gazdálkodást és újsze-
rû vonása, hogy az erdõterv készül átven-
ni a természetvédelmi kezelési tervek sze-
repét. Az erdei haszonvételekkel részlete-
sen kell foglalkozni, pl. a szarvasgomba
gyûjtése, forgalmazása stb. Az átalakítási
üzemmód rendeletét is módosítani kell.

Az osztályon két, delegált feladatokkal
foglalkozó munkatársuk is van, akiknek
az uniós szabályozás összehangolása a fel-
adata. Nagy energiabefektetéssel készül a
2014-2020 közötti idõszakra szóló, az uni-
ós támogatásokat megalapozó Nemzeti
Erdõstratégia.

Dr. S. Nagy László elnök elismerõ sza-
vakkal megköszönte az elõadást, majd rö-
vid összefoglalóját követõen felajánlotta a
szeniorok szerény, ám tapasztalatokban
gazdag lehetõségeit, melyekkel esetleg
hasznára lehetnek a minisztériumnak is. 

Kérdése az volt, hogy hogyan alakul a
közös minisztériumban az erdész–termé-
szetvédõ viszony. 

Barátossy Gábor – kezében tartva Va-
das Jenõ 1911-ben megjelent „Az akácfa
monografiája” c. könyvét – ecsetelte, hogy
a mû mennyire korszerû, ma is hasznosít-
ható ismereteket tartalmaz. Azt is felvetet-
te, hogy a Szeniorok Tanácsa, az OEE
tegyen javaslatot a monográfia hasonmás
kiadására, ez is segítene ráirányítani a fi-
gyelmet a napjainkban üldözötté vált fafaj
sokoldalú hasznosíthatóságára, a kedvezõ
kezelési módok alkalmazásával nagy érté-

ket produkáló akácerdõkre. Másik téma-
ként megemlítette, hogy hogyan kezdõ-
dött az erdei lovaglás bevezetése a Bejár-
ható Magyarország Program keretein belül. 

Halász Gábor, az egyéb elfoglaltsága
miatt távol lévõ Köveskuti György szenior-
társunk nevében fogalmazta meg a vadgaz-
dálkodás tervszerûségével kapcsolatos kér-
dését. Tõmondatokban ismertette, hogy a
vadgazdálkodási üzemterv fogalma 1969-
ben miniszteri utasítás keretein belül ho-
gyan került be a szakmai köztudatba, majd
1970-tõl az állami vadászterületekre és a
bérbe adott nagyvadas területekre, milyen
vadászati üzemterveket készítettek az erdõ-
rendezõségek. 1980-tól pedig minden va-
dászterületre kellett egységes tartalommal
és szerkezetben tíz évre szóló vadgazdálko-
dási üzemtervet készíteni, melyeknek volt
még egy revíziója, de azt követõen egyre
gyengébb szálakon lehetett a vadgazdálko-
dás és vadászat tervszerûségét nyomon kö-
vetni. Ma is tapasztaljuk azokat a gondokat,
amelyek a nagyvadállomány túlszaporodá-
sával, már az 1980-as években felmerültek.
Tervezi-e a fõhatóság újólag a vadgazdálko-
dás és vadászat hosszú távú tervszerûségé-
nek biztosítását? – kérdezte.

Dr. Tarján Lászlóné hosszabb felsoro-
lásban ismertette, hogy az erdõkkel szem-
ben támasztott igények milyen mértékben
növekedtek a többcélú erdõgazdálkodás
keretein belül. Az igények valamennyi er-
dõterületre vonatkoznak, viszont a támo-
gatási lehetõségek az állami erdõterüle-
tekre csak igen korlátozottan érhetõk el.
Várható-e az állami tulajdonú erdõk tá-
mogatottságának növekedése?

Varga Béla élményszámba menõnek
minõsítette a két elõadást, gratulált az elõ-
adóknak. A szakmai kérdésekre térve rövi-
den vázolta a vad-erdõ kapcsolat terén az
elmúlt évtizedekben történteket, a kiala-
kult helyzet megoldására tett erõfeszítése-
ket, a kérdéskör társadalmi, politikai vetü-
leteit, majd megállapította, hogy a vadász
lobbi érdekérvényesítõ képességét eddig
senkinek sem sikerült felülmúlni és az va-
lószínûleg ezután sem fog sikerülni.

Dr. Erdõs László párhuzamot vont a
szántóföldi határ termõhelyek korábbi er-
dészeti hasznosítása, a világméretû és a
hazai fafelhasználás növekedése és az új
agrárpolitikai lehetõségek, a szerkezetvál-
tás szükségessége között és újabb erdé-
szeti hasznosítási javaslatokat is tett.

Bardócz Tamás válaszában arról beszélt,
hogy valóban a rendszerben van a hiba a
vadgazdálkodás terén mutatkozó problé-
mákat illetõen. Korábban nem vették ko-
molyan és nem is követelték meg elég szi-
gorúan az állománycsökkentésre vonatko-
zó elõírásokat. A jövõben a tervszerûség

visszaállítására kell helyezni a hangsúlyt,
szükséges megtervezni és kieszközölni a
megkövetelhetõ gazdálkodást. Ezekkel a
kérdésekkel a vadászati törvény szintjén
kell foglalkozni.

Lapos Tamás elõször arról beszélt,
hogy a természetvédelemmel a tárcán be-
lül sikerült jó kapcsolatokat kialakítani. A
kapcsolatépítésben sokat tudnak segíteni
a Jogi Fõosztály erdészeti-természetvédel-
mi felelõsei. Például, a Natura 2000 prob-
lémakörben, a tényekbõl kell kiindulni és
abból kell kinek-kinek a legtöbbet kihoz-
ni, hogy a szakmai elvek ne sérüljenek.
Nyilván vannak nehezebb esetek, de a
nagyon jól felkészült zöldekkel is lehet
egyezkedni. Nem vitatható el az erdészet
elõnye, mely a gazdag szakmai múltjából,
s a logikusan felépített zárt igazgatási
rendszerébõl, annak következetesen végig-
vitt mûködtetésébõl adódik.

Az „akácüldözés” témakörben azt
mondta, hogy tekintettel az akác nagy
gazdasági jelentõségére és népszerûségé-
re, adott termõhelyeken a többi özönfajtól
(zöldjuhar, amerikai kõris, bálványfa) el-
térõen kell kezelni.  Az erdészeti stratégia
más mûködõ stratégiákhoz kapcsolódik,
így azokhoz illesztve kellett valamennyi
erdészeti elképzelést beépíteni. 

Az állami erdõkben már vannak mûkö-
dõ EU-s erdészeti támogatások – az erdõk
szerkezeti átalakítására, az erdõkárok mér-
séklésére –, arra kell törekedni, hogy ezek
száma növelhetõ legyen. Bár a magánszek-
tor elõnye kétségtelen, mert területalapú tá-
mogatásokat állami tulajdonú területekre
nem fizetnek, de 2015-tõl e tekintetben is
kedvezõ változás várható.

Meg kellene vizsgálni az állami tulajdonú
mezõgazdasági mûvelésbe vont területeken
az erdõtelepítési, fásítási és faültetvény-léte-
sítési lehetõségeket. A faültetvények és sza-
bad rendelkezésû erdõk felújítása – az elsõ
ciklus után – már lehetséges erdõként, eh-
hez támogatás is teremthetõ. Az energetikai
célú ültetvényeket nem preferálja az EU,
csak olyan befektetéseket támogat, ame-
lyek rövid távon nem térülnek meg. 

Az elnök összefoglalójában megkö-
szönte az elõadók fáradozásait, biztatva
õket a további kapcsolatok fenntartására,
mert a szakmánk összetartó erejének szi-
lárdsága embereken, rajtunk múlik.

Szünet után dr. S. Nagy László ismertet-
te az idei munkatervre született javaslato-
kat és kérte a szeniortársak véleményét,
további javaslataikat, majd beszámolt a
Szeniorok Tanácsa mûködési rendjének
készültségi fokáról, annak kritikus részeit
problémafelvetésként tárta fel, s végül be-
zárta az ülést. 

Halász Gábor, titkár

EGYESÜLETI ÉLET
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A megjelenteket dr. S. Nagy László a
Szeniorok Tanácsa elnöke köszöntötte,
külön is kiemelve a kötet szerkesztõjét
és annak szereplõit. Bevezetõjében
visszaemlékezett az elsõ kötet bemuta-
tására, amikor Dévai Nagy Kamilla és a
Krónikás együttes teremtette meg azt az
atmoszférát, amely elengedhetetlen e
szellemiség átérzéséhez, a Szeniorok ál-
tal is vallott gondolatvilág érzékelteté-
séhez. Ezt a küldetést töltötték be a
mostani könyvbemutató során a Regélõ
együttes mûvészei, akkor is, amikor S.
Nagy László szavait követõen elszaval-
ták Bárdosi Németh János „Gyökerek”
címû versét.

A verssorok után Lomniczi Gergely,
az OEE fõtitkára emelkedett szólásra és
adta át az egybegyûlteknek az OEE El-
nökének és Elnökségének köszöntését
és jókívánságait. Felhívta a figyelmet az
Egyesület új Alapszabályában is rögzí-
tett hármas jelszavára: „Szakértelem –
Erkölcs – Összetartozás”, amelynek
életszerûségét a Gyökerek és Lombok

kilencedik kötetében közreadott szá-
mos riportanyag is jól példázza. Emlé-
keztetett rá, hogy a 2000-ben útjára in-
dult könyvsorozat eddig 86 erdészkol-
léga, egyesületi tagtárs életútjának örö-
meit, bánatait, nehézségeit és tanulsá-
gait örökítette meg az utókor számára.
Kiemelte, hogy a sorozat minden szub-
jektivitása mellett, kevés szakma büsz-
kélkedhet ilyen jelentõs forrásértékû
munkával. Utalt rá, hogy az Egyesület
vezetõségének kiemelten fontos célja
az erdész összetartozás erõsítése, a
szakmai múlt értékmentése, melyhez
nagyban hozzájárul a Gyökerek és
Lombok sorozata is. Ezen túlmenõen,
felhívta a figyelmet az Egyesület hon-
lapján elérhetõ „Erdész panteon” alkal-
mazásra, amely a szakma jeles szemé-
lyiségei életútjának emlékeit hivatott
bemutatni a világháló segítségével. En-
nek a feltáró munkának egyik kiemelt
szerepe az egyes emberekhez köthetõ
emlékhelyek (pl. sírhelyek) felderítése
és gondozása is. A rendezvény helyszí-
néül választott Könyvtár is ezt a múlt-
mentõ törekvést hivatott jelezni. 

A fõtitkári szavakat követõen Pápai
Gábor, a Gyökerek és Lombok könyv-
sorozat szerkesztõje mondta el gondola-
tait. „A könyv önmagáért beszél, hiszen
megjelent.” – foglalta össze a lényeget
egyetlen tömör mondatban. Majd sze-
mélyes emlékeit idézte fel a könyvsoro-
zat születésének elsõ lépéseirõl. Emlé-
keztetett a kilenc köteten át végig szem
elõtt tartott szerkesztõi mottóra, vezér-
elvre: elsõsorban az ember számít, hi-
szen elsõsorban emberek vagyunk és a

szakma csak ezután következhet. Sajnos
társadalmi szinten is megfigyelhetõ, mu-
tatott rá, hogy a humánum folyamatosan
elértéktelenedik, egyre inkább háttérbe
szorul és a fontossági sorrendek felbo-
rulnak az életünkben. Hozzátette, hogy
az létezésünk törvényeinek megfelelõ-
en, a kötetek szereplõi közül egyre töb-
ben már nincsenek közöttünk, mind
több helyen kell beírni a halálozási év-
számokat is. Az azonban biztos, hogy a
megjelent könyvek révén a szereplõk
gondolatait, mondanivalóját már senki
nem veheti el, hangsúlyozta. Zárásként
önmagának is feltette a sorozatszerkesz-
tõk örök kérdését: Hogyan tovább, lesz-e
folytatás? Még 35 életút vár kiadásra, így
remélhetõ, hogy újabb kötetek jelenhet-
nek meg a jövõben. Végezetül reményét
fejezte ki, hogy a megjelentett gondola-
tok, hitvallások tanulságos és tartalmas
olvasnivalóval szolgálnak majd.

Ezt követõen, a korábbi hagyomá-
nyoknak megfelelõen Pápai Gábor és
Lomniczi Gergely átadták a tiszteletpél-
dányokat a kötet szereplõinek vagy a
megjelent hozzátartozóknak, akik meg-
osztották a jelenlévõkkel egy-egy sze-
mélyes gondolatukat, érzésüket. 

A kilencedik életrajzsorozatban Bo-
zsik Pál, Hallósy Miklós, Vígh József,
Czebei Sándor, Bánó István, Morócza
Károly, Lutonszky Zoltán Tamás, Ma-
das László, Kóthy István és Kászoni
Zoltán munkásságával és életével is-
merkedhetnek meg az érdeklõdõk. 

Szöveg és kép: Nagy László

EGYESÜLETI ÉLET

Az ember az örök mérték
A Gyökerek és Lombok kilencedik kötetének könyvbemutatója

A Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár patinás díszletei között
március 27-én került sor Pápai Gá-
bor már-már legendássá váló könyv-
sorozatának újabb, sorrendben a ki-
lencedik könyvbemutatójára. A szak-
makulturális értelemben is fontos
eseménynek a Szeniorok Tanácsa
rendezvénye adott otthont, a színes
és mozgalmas hátteret pedig a Regé-
lõ zenekar szolgáltatta a magyar köl-
tõk erdõkhöz köthetõ verseinek elõ-
adásával.

A tiszteletpéldányok átadásakor a kötet szereplõi is megosztották gondolataikat

Pápai Gábor a kilencedik kötettel
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Több mint két évtizede, 1992-ben, Kaán
Károly születésének százhuszonötödik
évfordulóján Alföld-fásítási Konferenci-
át rendeztek Püspökladány kultúrházá-
ban. A tudományos emlékülésen jelen
volt dr. Tóth Bertalan országgyûlési
képviselõ. A sors úgy hozta, hogy az
ERTI Farkas-szigeti Arborétumában te-
rített estebéden egymás mellett ültünk a
képviselõ úrral. Közös ismerõsünk és
természetszeretetünk hamar egy ütem-
re léptette gondolatainkat, és emeltette
velünk a birkapörköltes kanalat.

Azután jó tíz évre rá tudatosodott,
hogy az általános iskolások részére Me-
zõtúr rendezi a Kaán Károly Természet-

és Környezetismereti Verseny országos
vetélkedõjének döntõjét. Az esemény a
fõiskola helyiségeiben zajlott, kivéve a
terepi programot, amelyet Tóth Albert
tanár úr hallatlan igényességgel veze-
tett. A vetélkedõ döntõjét megelõzõ or-
szágos válogató versenyeken a huszon-
két év alatt több százezer kisiskolás a
legfogékonyabb korban ismerhette
meg Kaán Károly erdõmérnök nevét és
é l e t p á l y á j á n a k
fontosabb állomá-
sait. A versenybi-
zottság titkára, dr.
Krizsán Józsefné
Piroska oroszlán-
részt vállalt a szer-
vezõmunkából az
elõkészítésben és
a lebonyolításban
egyaránt. Legfõ-
képpen a verseny-
hez szükséges
anyagiak elõte-
r e m t é s é b e n .
Mondhatni, em-
berfeletti munkát
végzett, pedig arc-
pirító elutasítások-
ban volt részük az illetékes minisztériu-
moktól. De azt is meg kell mondani
õszintén, hogy az erdészek bugyellárisa
is zárva maradt, kivéve az Egyesület tá-
mogatását az utóbbi években. Pedig fo-

lyamatos téma a PR fontossága, ami
köztudottan nem egyik pillanatról a
másikra fejti ki jótékony hatását. 

Tóth Albert és Piroska – teljes joggal
– minden évben megkongatta a vészha-
rangot. 

„Kiapadóban a támogatók forrása,
ezért az a kérés, hogy aki csak teheti,
támogatásával járuljon hozzá a verseny
sikeréhez” felkéréssel többször jelezte a

bizottság vezetése, hogy baj van. Mert
minden évben komoly anyagi nehézség
tette kérdésessé a vetélkedõ megvalósí-
tását. Aztán mindig volt valahogy, és a
verseny rendben lezajlott, nem utolsó
sorban Piroska kitartó, áldozatos mun-
kájának köszönhetõen. 

2001-ben – Piroska kezdeményezé-
sére – Sepsiköröspataka–Kálnok isko-
lája felvette Bedõ Albert nevét. Ehhez
az eseményhez kapcsolódóan õ kérte
fel E. Lakatos Aranka szobrászmû-
vészt, valamint teremtette elõ az anya-
giakat egy Bedõ-dombormû elkészíté-
sére, amelyet 2006-ban ünnepélyes ke-
retek között helyeztek el Kálnokon, az
iskola falán.

Az idei Kaán-emlékéremre javasol-
tak között találjuk Krizsánné Piroskát.
Kevés olyan szakmán kívüli pedagógus
van széles e hazában, aki annyit fárado-
zott, hogy az erdészeknek jó hírét kelt-
se, mint õ. Ismerjük el ez irányú mun-
kásságát.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

EGYESÜLETI ÉLET

Április 25-én, az iskolai válogatók után, országszerte megkezdõdnek a Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny megyei és fõvárosi fordulói. Talán nem érdemtelen e versenyre irányítani ilyenkor
a figyelmünket, hiszen a szervezõ pedagógusok több mint két évtizede dolgoznak önzetlenül erdõmérnök
nagyságunk megismertetéséért. 

Jobb késõn, mint soha

A versenyzõ diákok a Kaán Károly emlékoszlopnál

Dr. Krizsán Józsefné Piroska
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Egy szakmai tanácskozásról hazatérõ-
ben utazás közben is szakmáztunk. Kö-
zeledve a végcél felé, útitársam, Marko-
vits Tibor minden átmenet, apropó és
egyéb beszélgetési „melléktermék” (pl.
körmönfontság, ásítás) nélkül nekem
szegezte szakmánk egyik legégetõbb
kérdését:

„Zoltán bátyám! Szoktál-e még
asztalon táncolni?”

Én mint született „gyors észjárású”
nyugdíjas mérnök, a válasszal nem kés-
lekedtem. Szoktam bizony! Felnõttko-
romtól ugyan elég ritkán, úgy harminc
évenként egyszer. Az elillant hatvan
esztendõ alatt elõször 1957-ben a pa-
rádfürdõi vándorgyûlésen, a gyógyinté-
zet dísztermében, utoljára meg 1958-
ban Mátraházán, a rozoga munkásszál-
ló „összes termeiben” megrendezett le-
génybúcsúmon. (Akkor és ott nem val-
lottam be, hogy egykori barátaim un-
szolására a visegrádi vándorgyûlésen,
melyet részben egy hajón tartottak, még
egyszer táncra perdültem, de jóságos
házigazdánk, Madas László a csillárok-
ra való tekintettel lebeszélt a folytatás-
ról, közben a hajóskapitány meg azt
súgta a fülembe, hogy ez egy rozoga
mûemlékhajó, amely könnyen szétes-
het, ami senkinek sem lenne jó, meg a
víz is hideg.) A kérdés természetesen
nem ez utóbbi két esetre vonatkozott.
Sokkal inkább az elhíresült 1957-es pa-
rádfürdõi vándorgyûlés eseményei ér-
dekelték egy autentikus szem- és fülta-
nú szájából.

Az ott történtek leírását az elmúlt év-
tizedek alatt sokszor és sokan kezde-
ményezték, legutoljára lapunk szer-
kesztõbizottsága. Ezt én, mint állítólag
az utolsó elõtti élõ tanú, készséggel vál-
laltam, de mivel bizonyos körülmények
és elõzmények ismerete nélkül a leírtak
nehezen lennének érthetõk, ez a vissza-
emlékezés a megszokottnál kissé terje-
delmesebb lesz.

A hírhedtté vált vándorgyûlésnek két
meghatározó elõzménye volt. Az egyik
a Mátrafüreden székelõ Délmátrai Álla-
mi Erdõgazdaság és a Recsken székelõ
Északmátrai Erdõgazdaság 1957. októ-
ber 1-jén történt összevonása, a másik
pedig az utóbbi erdõgazdaságnál folyó
korrupciós jellegû rendõrségi vizsgálat.
Mindkét eseményrõl minden illetékes
idõben értesülhetett.

Elõzmények és körülmények
A vándorgyûlésnek voltak olyan elõzmé-
nyei és körülményei, amelyeknek ugyan
semmi közük nem volt az Egyesülethez,
vagy az akkor tisztséget viselõ kollégák-
hoz, annak lefolyását és végeredményét
alapvetõen meghatározták.

Az Egyesület elnöke, Madas András
és fõtitkára, Saly Emil között voltak
alapvetõ nézetkülönbségek, de ezeket
olyan tapintatosan kezelték, hogy még
a legtájékozottabbak is csupán sejtették
azokat. Az Egyesület munkájának és
céljainak megfogalmazásakor a fõtitkár
a „szakmai szempontokat” (pl. „V fa je-
lölést”, a rontott erdõk átalakítását) tar-
totta elsõdlegesnek. Indokai szerint
azért, mert az Egyesület a jelképesnek
is alig tekinthetõ tagdíj mellett az erdõ-
gazdaságok támogatásából él. Az elnök
ugyanakkor bõvíteni javasolta a szóra-
koztatóbb jellegû közösségi programo-
kat (pl. erdészbál, kirándulás, zene,
kártya stb.). Kettejük között a legna-
gyobb nézeteltérést az erdészképesítés
megfogalmazása jelentette. A fõtitkár
úgy vélte, hogy pl. az erdõmérnök az,
akinek erdõmérnöki, az erdésztechni-
kus pedig az, akinek erdésztechnikusi
oklevele van. Az elnök szerint  - véle-
ményét a fõtitkár informálisan és szó-
ban, csupán elnöki kinyilatkoztatásnak
tekintette - viszont mindenki technikus,
akinek bármilyen erdészeti képesítése
van, de nem mérnök. A fõtitkár szerint
a jogszabályokra kell támaszkodni, az
elnök szerint inkább az elérendõ célok-

ra. A nézetkülönbség a vándorgyûlésen
is érzékelhetõ volt.

A vándorgyûlés megtartását nehezí-
tette, hogy a recski erdõigazgató az át-
szervezés elõtt álló Délmátrai Erdõgaz-
daságot nem vonta be a vándorgyûlés
elõkészítési munkálataiba, így én - akit
közben kineveztek fõmérnökké - sem
ismertem a programot.

Az elõjelek kedvezõtlenek voltak,
mert pl. a népes lengyel delegáció a
számára fenntartott turistaházi szállás
szemrevételezése után köszönés és bú-
csúzás nélkül hazautazott. A térség leg-
jobb turistaházában ugyanis hideg fo-
lyóvíz csak reggel és este 5-7 óra között
volt. (Melegvíz-szolgáltatás nem is léte-
zett.) Sajnos a szállások elfogadhatatlan
állapota miatt az elsõ nap programja
után sok hazai küldött is elutazott. Ked-
vezõtlen jel volt az is, hogy az OEE sok
érdeklõdõnek nem tette lehetõvé a ván-
dorgyûlésen való részvételt.

Az Északmátrai Erdõgazdasággal
kapcsolatos írásokban gyakran szerepel
az ÁVO. Ennek az oka az volt, hogy az
ötvenes években Recsk határában léte-
sített internálótábort 1953-ban felszá-
molták, amelynek során a területét és
az azon létrehozott állóeszközök jelen-
tõs részét a Recsken székelõ állami er-
dõgazdaság kapta meg. A tábort kiszol-
gáló polgári alkalmazottak közül –
akiknek az Államvédelmi Hatóság volt
a munkáltatója – sokan (pl. gépírók,
könyvelõk, gépkocsivezetõk, asztalo-
sok, ácsok, konyhai dolgozók) az erdõ-
gazdaságnál helyezkedtek el. Emiatt
sok helyen az erdõgazdaság lett az Ál-
lamvédelmi Hatóság jogutódja.

Még a két erdõgazdaság összevoná-
sa elõtt feltûnt, hogy a Mátrafüredi Er-
dõgazdaság területén az 1956-os jelzésû
eljárások száma nagyon magas. Ezért a
gyöngyösi rendõrkapitánysággal –
akikkel kapcsolatunk kifogástalan volt
– kezdeményeztük az ‘56-os ügyek tel-
jes körû felülvizsgálatát, ami meglepõ
eredménnyel járt. Kiderült, hogy a fo-
lyamatban lévõ eljárások több mint a
felének – az idõben történt egybeesé-
sen túl – semmi köze nem volt az ‘56-os
események politikai vonatkozásaihoz.
Az erdõgazdasági dolgozókat is érintõ
ügyek zöme borhamisítással, pálinkafõ-
zéssel, származási igazolvány nélküli
faanyagszállítással, engedély nélküli
vadhúsértékesítéssel, karácsonyfalo-
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pással és fegyverrejtegetésként ócska-
vasgyûjtéssel kapcsolatos. Ennek ered-
ményeként a rendõrségi ügyek száma
jelentõsen lecsökkent, és az erdõgazda-
ság is kedvezõbb elbírálás alá került.

A vándorgyûléssel kapcsolatba
hozható események fõbb 

szereplõi 
Fila József: Az ország egyik legjobbnak
tartott erdészeti szakembere néhány évig
az erdészeti fõhatóság egyik legbefolyá-
sosabb vezetõje volt. Ilyen minõségében
1957 szeptemberében és októberében a
dolgozók elõtt õ jelentette be a két erdõ-
gazdaság összevonását, õ búcsúztatta el
a korábbi, és iktatta be az új vezetõket.
Ezzel egy idõben az erdészeti vándor-
gyûlésen az illetékes miniszterhelyettes
mellett õ képviselte az erdészeti fõható-
ságot. A vizsgálatok lezárulása után pe-
dig õt nevezték ki az összevont erdõgaz-
daság igazgatójának. Ez a viszonylag sok
egymást követõ változás lehetett az oka,
hogy a rendcsináló Fila József szerepét
sokan nem ismerték, így egymásnak el-
lentmondó vélemény alakult ki róla.

Bakondi Ernõ: Az események legrej-
télyesebb szereplõje volt. Hivatalos kö-
rökben a legkiválóbb erdõigazgatók
között emlegették. Valószínûleg ennek
köszönhetõ, hogy a számos ellentétes
vélemény és kedvezõtlen elõjelek elle-
nére õt kérték fel a vándorgyûlés házi-
gazdájának. Ezért a megmagyarázhatat-
lan, és a késõbbiekben ismertetésre ke-
rülõ események nagy értetlenséget
okoztak.

Csillag Lajos: A Délmátrai Erdõgazda-
ság igazgatója volt, aki a legideálisabb
munkáskáder hírében állt. Kijelentette,
hogy mivel nem ért hozzá, a szakmával
nem foglalkozik, az teljes egészében a

fõmérnök hatáskörébe tartozik. A politi-
kai vonatkozású munkákat magának tar-
totta fenn, ami szinte kizárólag a megyei
és központi szervek kritizálásából állt.

Rakonczay Zoltánt 1956 tavaszán
nevezték ki a Mátrafüredi Erdõgazda-
ság, majd 1957. október 1-jén az össze-
vont mátrai erdõgazdaság igazgatóhe-
lyettes fõmérnökévé.

Az Északmátrai Erdõgazdaságnál fo-
lyamatban lévõ vizsgálatot Rabovszki
rendõrõrnagy vezette, akivel eleinte
korrekt viszonyt sikerült kialakítani. (Az
elõzetes vizsgálati anyagokból feltûnt,
hogy a híresztelésekkel és sokak vára-
kozásával szemben a nyomozók kérdé-
sei eléggé jelentéktelen, bizonyos fokig
sértõ, esetenként megalázó ügyekre vo-
natkoztak. Pl.: az ÁVÓ-tól átvett ke-
mencében kik, mikor és hányszor sü-
töttek malacot, azokat hol és kik fo-
gyasztották el, és honnan hozták hozzá
a bort. Miért nem szabályozták részlete-
sen a térítés összegét és módját, amikor
egy több férõhelyes állami istállóban
két állami ló mellett két maszek tehén is
tartózkodik stb.)

Mivel a munkát nem lehetett meg-
osztani, néhány hét múlva mindkettõn-
kön mutatkoztak a kifáradás jelei. Ami-
kor az õrizetbe vett „nem dolgozó” dol-
gozók létszáma meghaladta a húszat
(köztük volt négy erdészetvezetõ), és a
korábbi vezetõk közül már csak én vol-
tam szabadlábon, megkértem az õrna-
gyot, hogy az õrizetben lévõkrõl adjon
egy listát. Kérésem indoklásául felhoz-
tam, hogy a családtagoktól, a munkatár-
saktól és a szomszédoktól beszerzett
adatok hiányosak és egymásnak ellent-
mondanak. Õ eléggé indulatosan azt
válaszolta, hogy a dolgozók létszámel-
lenõrzése nem a rendõrség, hanem az

erdõgazdaság feladata, egyébként a
munka törvénykönyve szerint, aki négy
egymást követõ napon igazolatlanul
nem jelenik meg a munkahelyén, elbo-
csátandó. Végül azt kérte, hogy ne ne-
hezítsem az õ helyzetét, és örüljek an-
nak, hogy én szabadlábon vagyok. Vi-
szontválaszként elmondtam, hogy a
szabadlábon való létezést természetes
állapotnak tekintem, és ezért senkinek
nem leszek hálás, különösen nem a
rendõrségnek. Attól kezdve többé nem
keresett, azt mondta, hogy megvárja az
új igazgatót, aki a hírek szerint tõlem
tárgyalóképesebb. Így is lett. Próbakép-
pen, tanácsára az egyébként õrizetben
lévõ kollégák közül hármat elbocsátot-
tam. A munkaügyi perek hónapokig
tartottak, és valamennyit elveszítettük.
Kapcsolatunk megszakadása után ter-
jedt el a hír, mely szerint megtelt az eg-
ri börtönnek az a része, amelyet a mát-
raiaknak szántak, és az õrnagy azt a pa-
rancsot kapta, hogy csak annyi embert
vehet õrizetbe,  amennyit felszabadít.

A vándorgyûlés
A vándorgyûlés idõpontját és helyszínét a
lehetõ legkedvezõtlenebbül választották
ki. Minden illetékes tudhatta, hogy a me-
gye három erdõgazdasága (Eger, Recsk,
Mátrafüred) közül az utóbbi kettõ szep-
temberben összevonásra kerül. Bakondi
Ernõ, az Északmátrai Erdõgazdaság igaz-
gatója azt hirdette, hogy nem összevonás
lesz, csupán a Mátrafüreden székelõ erdõ-
gazdaságot a  Recskihez csatolják. Csillag
Lajos, a mátrafüredi igazgató összevonást
emlegetett ugyan, de fordított elõjellel. Az,
hogy a vándorgyûlés megszervezésének
elõkészítésébõl a Délmátrát kihagyták, sej-
tette, hogy a Bakondi-féle elképzelés való-
sul meg. Az idõpont és a hely kedvezõtlen
megválasztásából kialakult helyzetet úgy
lehetett volna megelõzni, hogy azokat két-
három hónappal korábban, és a bot-
ránnyal nem érintett erdészetek körzeté-
ben rendezik meg. Az erdõgazdaság 13 er-
dészete közül a rendõrségi vizsgálat csak
négyre, a tarnalaleszire, a sirokira, a sán-
dorrétire és a fényespusztaira terjedt ki.

Az északmátrai gazdaságnál hóna-
pok óta folyt a nagyarányú rendõrségi
vizsgálat. Utólag nehéz lenne kinyo-
mozni, hogy a döntéshozókra melyik
hír vagy álhír gyakorolt nagyobb hatást,
de tény, hogy Recsk székhellyel az
összevonás október elsején bekövetke-
zett. Annak részeként mind a hat köz-
pontilag kinevezett vezetõt (két igazga-
tó, két igazgatóhelyettes fõmérnök és
két fõkönyvelõ) felmentették korábbi
beosztásából, az új gazdasághoz Recsk
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székhellyel igazgatónak Bakondi Ernõt,
igazgatóhelyettes fõmérnöknek Ra-
konczay Zoltánt nevezték ki.  

Költözködés közben derült ki, hogy
Recsken nem található az új erdõgazda-
ság központjának kialakításához szük-
séges épület, így annak székhelyét Pa-
rádfürdõre helyezték. Ott a munka is-
mét irodaház keresésével kezdõdött. A
rendetlenséget és a vélemények meg-
oszlását jellemzik a következõk:

Amikor elterjedt a hír, hogy a fõmér-
nöknek nincs irodája, gépírója, telefon-
ja, autója stb., a fõhatóság illetékesei így
nyilatkoztak:

– Saly Emil fõosztályvezetõ azt taná-
csolta, hogy az eléggé zavaros helyzet-
ben ne feszítsük tovább a húrt, egyéb-
ként nincs olyan jogszabály, amely a fõ-
mérnökök járandóságait rendezné. A
feladatot majd az új igazgató megoldja.

– Sitkei János, aki e témában legille-
tékesebb fõosztályvezetõ volt, azt java-
solta, hogy a fõmérnök foglaljon magá-
nak irodákat.

– Kocsmár Ferenc vállalatfelügyeleti
fõosztályvezetõ úgy nyilatkozott, hogy
egy ilyen mamlasz fõmérnök megér-
demli, hogy iroda nélkül dolgozzon.
Egyébként az erdész urak állandóan azt
hangoztatják, hogy nagy a bürokrácia
és kevés a „tõ mellett” dolgozó szakem-
ber. Ebben a helyzetben a fõmérnök
menjen ki a melósok közé, és így büro-
krácia nélkül irányíthatja a termelést.
Esernyõt lehetõleg ne vigyen magával.

A kitûzött napon a vándorgyûlés a
program szerint elkezdõdött. Nagy
meglepetést keltett, hogy a megnyitó
beszéd után az igazgató néhány bizal-
masával, valamint néhány járási és me-
gyei vezetõvel köszönés nélkül távo-
zott. Utólag sem sikerült megállapítani,

hogy a végtelenül kínos távozás ön-
ként, felkérésre, vagy hatósági kényszer
miatt történt-e. A szünetben a helyszí-
nen tartózkodó, nemrég kinevezett ille-
tékes miniszterhelyettes, Balassa Gyu-
la, (aki „próbaidejét” töltötte) az egyéb-
ként tájékozatlan fõmérnököt kérte
meg a házigazda szerepének betöltésé-
re. Õ a résztvevõk körében teljesen is-
meretlen volt. És mivel feladata kizáró-
lag az étkeztetéshez és az elszállásolás-
hoz kötõdött, fõpincérnek, vagy szál-
lásmesternek tekintették. Az igazgató
távozása – elsõsorban mivel a délutáni
programban neki nem jutott szerep –
nem keltett különösebb feltûnést a kül-
döttek körében. Így a Bõgér András ál-
tal irányított terepi program is sikeresen
lezajlott. A problémák az után jelent-
keztek, illetve keletkeztek, többé-ke-
vésbé a következõ sorrendben:

– A délutáni és esti informális beszél-
getések legérzékenyebb pontja az erdõ-
tisztek (vagyis az erdõmérnökök), vala-
mint az altisztek és az erdészeti segéd-
személyzet (erdõõrök, alerdészek, erdé-
szek) közötti viszony volt. (Mivel köz-
ben az elsõ erdésztechnikusok munká-
ba álltak, a korábban napirenden lévõ,
középfokú erdészképzés megoldatlan-
sága lekerült a napirendrõl.)

– A küldöttek között egyik legkénye-
sebb beszédtéma az elõzõ év októberi
események értékelése volt. Az egymást
sem nagyon ismerõ küldöttek az elmúlt
év alatt eltûnt, elbocsátott, õrizetben lé-
võ barátaikat, kollégáikat, volt osztály-
vagy évfolyamtársukat keresték. A hí-
rek a vártnál valamivel jobbak voltak,
mert sokakat kiengedtek, visszakerül-
tek munkahelyeikre, visszakapták szol-
gálati fegyvereiket és folytathatták ko-
rábbi szakmai tevékenységüket.

(Egy jellemzõ példa: Egy viszonylag
eseménytelen hétköznap szolgálattétel-
re jelentkezett N. Róbert, fiatal, jóvágá-
sú erdész. Miután közöltük vele, hogy
visszakapja a kerületét és szolgálati la-
kását, így akár meg is nõsülhet, kide-
rült, hogy õ nem az erdõgazdaságnál
folyó korrupciós ügy egyik szereplõje,
hanem az év tavaszán disszidált. Mivel
honvágyát nem tudta leküzdeni, haza-
jött és jelentkezett a rendõrségen. Ott –
miután semmit sem tudtak a rovására
írni, azt tanácsolták, hogy menjen visz-
sza a volt munkahelyére, és amíg nyu-
gaton volt, arra az idõre vegyen ki fize-
tés nélküli szabadságot.)

Az ismerkedési estnek is nevezett, éj-
szakába nyúló baráti találkozó hangula-
ta eléggé hullámzó volt, de mélypontját
éjfél elõtt érte el, amikor is bejelentettük,
hogy néhány gépkocsivezetõ és fogatos
az esõ miatt felázott utakon nem tudja
elszállítani a vendégeket a számukra ki-
jelölt szálláshelyekre. Hamar nyilvános-
ságra került az is, hogy az így szállás nél-
kül maradt 30-35 fõnek nem sikerült új
szálláshelyet találni, ezért arra kellett fel-
készülniük, hogy az éjszakát az étterem-
ben töltik. Jóval éjfél után, amikor a ko-
rábbi éles viták barátibb beszélgetéssé
szelídültek, a „fõpincér” bejelentette,
hogy nemsokára hozzák az új, meleg
„hajnali” vacsorát, és kollégáit utasította,
hogy a domoszlóival megtöltött 130 lite-
res hordót verjék csapra. Végül a cigány-
banda is visszaszivárgott, a közhangulat
egyre javult. A hangulat folyamatos
emelkedését az is jelezte, hogy a fo-
lyosókon és az igénybe nem vett közös-
ségi helyiségekben korábban barátság-
talanul viselkedõ szanatóriumi beutal-
tak, az ápoló személyzet és a konyhai
dolgozók fokozatosan elfogadták a ki-
alakult helyzetet. Hajnal felé, de még
pirkadat elõtt – azóta sem derült ki, hogy
kinek a kezdeményezésére – összetoltak
hat asztalt, amelyeken 20-25 erdész fer-
geteges, itt és ilyen alkalmakkor még
nem látott táncra kerekedett.

A tánc kis idõ múltán egy 3-4 perces
szóló verbunkossal fejezõdött be, ame-
lyet az addig ismeretlen fõmérnök mint
egykori kollégista népi tánckaros muta-
tott be. A hangulat változását jelezte,
hogy a korábban csupán bámészkodó,
de egyre szaporodó kívülállók hangos
és egyértelmû tetszésnyilvánítással fo-
gadták. (Mellesleg a bor is megtette a
hatását.) Akik az elmúlt közel 60 év
alatt ennek a vándorgyûlésnek az ese-
ményei után érdeklõdtek, elõbb-utóbb
bevallották, hogy õket a hajnali asztal-
tánc érdekelte. Ennek ellenére e sorok
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írójának véleménye szerint a tánc csak
következmény lehetett. Az öröm forrá-
sa többek között az volt, hogy órák alatt
létrejött a mérnökök, erdészek, alerdé-
szek, erdõõrök egymásra találása. Az
elsõsorban a „Szeressük egymást gyere-
kek”-et, és a „Selmecbánya szép kis vá-
ros”-t éneklõ, a tarokk és az ulti, az
önözés és a tegezés egyenrangúsítása
megtette a hatását. Az évtizedekig tartó
feszültségek elmúltával az altisztek az
erdõtisztekkel egy asztalnál ültek,
ugyanazt az ételt kapták, ugyanazt a
bort itták, és ugyanarra a muzsikára tán-
coltak. Megszûnt közöttük a feszültség
abból eredõen, hogy valamikor más-
más iskolába jártak.

Aki a sírva vigadás leírhatatlan mély-
ségekbõl fakadó – a születés és az el-
múlás eggyé olvasztó –  élményét saját
alanyi jogán még nem élte át, annak azt
hiába írnánk le...., aki meg átélte, annak
hiába való lenne leírni.

A vándorgyûlés központi programja
– az étkeztetésekkel együtt – a szanató-
rium dísztermében zajlott. A nem várt
események miatti kellemetlenségek kö-
vetkeztében a szanatórium vezetõi kije-
lentették, hogy az õ életükben ilyen
rendezvényre soha többé nem kerülhet
sor. Kinevezése után az új fõkönyvelõt
a számlák rendezése céljából felkeres-
tük. Tájékoztatást adtunk arról, hogy a
vándorgyûléssel kapcsolatban felmerült
minden „normális” költséget az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület fizeti. Az összes
többi szolgáltatást, valamint az éjszakai
ott-tartózkodásból eredõ (a függönyök-
ben, szõnyegekben, asztalterítõkben,
bútorokban és csillárokban) egyéb  ká-
rokat, valamint az összetört, megrongá-
lódott vagy eltûnt edények és evõesz-
közök ellenértékét az állami erdõgaz-

daság kifizeti, és külön tételben a táncot
vállalók költségére rendbehozatja az
asztalokat. Mindezek után a szanatóri-
um vezetõi kissé barátságosabban
ugyan, de a korábbiakat megerõsítet-
ték. Az események lezárulása után ter-
mészetesen sok jó szándékú, bölcs,
megszívlelendõ és mókás tanácsot is
kaptam, mint például:

– egy önérzetes ember nem venne át
olyan erdõgazdasághoz történõ kineve-
zést, amelynek nincs székhelye, szék-
háza és irodája;

– olyan pasast még nem láttam, aki an-
nak örül, hogy elveszti a munkaügyi pert;

– a munka törvénykönyvét nem ak-
kor kell áttanulmányozni, amikor már
baj van, hanem munkába lépés elõtt.

(Megjegyzem, a korábbi fellépésekhez
a táncost és a csizmát mi adtuk, a dobo-
gót, vagy legalább egy kiselejtezett ajtót
pedig a megrendelõ. Asztali táncra csak
az utóbbiak hiánya miatt került sor.)

Zárógondolatként: ha egy zártkörû-
nek tekinthetõ szakmai rendezvény
után – amelybõl addig mintegy
nyolcvanat, utána pedig kereken hatva-
nat tartottak – még hat évtized múlva is
van érdeklõdés, megérdemli a figyel-
met. Különösen akkor, amikor az ér-
deklõdõk zöme az események után
született. A közvélemény azt sejteti,
mintha ott és akkor valami olyan külö-
nös, rejtegetni való dolog történt volna,
amit leginkább célszerû elfelejteni. Én,
aki hatvan éve vagyok az Egyesület tag-
ja, és mint ilyen, hosszú idõn keresztül
számos választott tisztséget betöltöttem,
továbbá 31 vándorgyûlésen vettem
részt, valamint nem utolsósorban – állí-
tólag – a Parádfürdõn rendezett gyûlé-
sen résztvevõk közül az utolsó élõ tanú
vagyok, úgy látom, hogy ennek oka le-

het a rejtélyesség, és a vélt (de valótlan)
titkolózás. A szokásostól eltérõ két epi-
zód közül az egyik a házigazda szere-
pét betöltõ vezetõ eltûnése, a másik pe-
dig a kényszerhelyzetben átvirrasztott,
gondokkal terhes éjszaka után egy
majdnem ismeretlen, csupán 27 éves
fõmérnökkel az élen mintegy harminc,
józan életû, dolgos, jól képzett, fegyel-
mezett erdész fergeteges hajnali tánca.

(Ennek a „titkolózásfélének” lapunk-
nál hagyománya van. Én az említett 31
vándorgyûlésbõl legalább tizet tudnék
megemlíteni, amelyeken hasonló ese-
mények elõfordultak anélkül, hogy em-
lítésre kerültek volna.

(Azt természetesen tudomásul kell
venni, hogy szakmánkban „A tudo-
mány által kidolgozott, korszerû
hossztolási módszer hatása az iparifa-
kihozatalra” címû elõadás vagy írás
összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint
egy, vagy esetleg több igazgató eltûné-
se, de azt is, hogy az utóbbi hírre töb-
ben kíváncsiak, mint az elõbbire.)

S végül választ adok arra az elég gyak-
ran feltett kérdésre, hogy ezt a történe-
tet mért nem írtam már meg korábban.
Ennek több oka volt, de csak a leglénye-
gesebbet ismertetem. Az eseményeket
részleteiben nem ismerõ, vagy ezekre
nem is kíváncsi kívülálló szemlélõ azt
gondolhatta, hogy a rács egyik oldalán
a csirkefogó, bûnözõ, megrögzött gaz-
emberek, a másikon pedig a talpig be-
csületes, minden szabályt betartó puri-
tán erkölcscsõszök ülnek, vagy állnak.
Ugyanakkor nem lehetett nem észre-
venni, hogy a két társaság között még a
pókhálónál is vékonyabb választóvonal
húzódik. Néhány kirívó eset kivételével
az egyik oldalon talán az óvatosabb,
ügyetlenebb, bátortalanabb, míg a má-
sikon a vagányabb, bátrabb, vállalkozó
szellemûbbek foglalnak helyet. A pilla-
natnyi helyzettõl eltekintve mindkét ol-
dalon osztály-, iskola- és évfolyamtár-
sak, kollégák, munkatársak, vadásztár-
sak és barátok voltak. A szabadlábon
lévõket és az õrizetbe vetteket a leg-
több esetben csak a véletlen, a szeren-
cse, vagy az ízlés különbözõsége vá-
lasztotta el egymástól. Mindenki tisztá-
ban volt ugyanis azzal, hogy egy társas-
vadászat után jobban esik a sült malac
vörös borral, mint a füstölt szalonna egy
üveg sörrel. Akik a fény- és melegked-
velõ tölgyfa alatt szeretnek álldogálni,
nem etikailag különböznek azoktól,
akik az árnyékot kedvelõ gyertyán mel-
lett érzik jól magukat.

Rakonczay Zoltán
erdõmérnök

MÚLT-KOR

Jobbról a második Földes László miniszterhelyettes, mellette balra Fila József és Somkúti
Elemér
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Az elmúlt év õszén szo-
morú hír érkezett a szom-
szédos Somogy megyé-
bõl. Október 6-án, 90 éves
korában elhunyt Páll End-
re, arany-, gyémánt- és vas-
okleveles erdõmérnök, a
SEFAG Zrt. nyugalmazott
vadászati felügyelõje, a
négy erdõmérnök-gener-
ációt felmutató Páll család
legutóbbi doyenje, erdész-
és vadásztársadalmunk is-
mert és elismert alakja, nagy öregje.

1923. szeptember 2-án született Sopron-
ban. Ezt leszámítva, gyermek- és serdülõ-
korát a Zala megyei Szentpéterföldén töl-
tötte, ahol édesapja, Páll Miklós erdõmér-
nök a herceg Esterházy hitbizomány erdõ-
gondnokaként dolgozott. Bár e vidék mér-
hetetlenül szegény és elmaradott volt,
ezért talán némi kárpótlásul, ahogy a ké-
sõbbiek során egyik könyvében írta: „Gö-
csej csak úgy halmozta a természeti szép-
ségeket. Dombsorai között üde rétek ka-
nyarogtak. Õsbükkösei, égbetörõ fenyõ-
szálfásai templomi áhitatot keltettek.”

Így, nem volt véletlen, hogy az erdész-
hivatás elkötelezett családi hagyománya
mellett, már zsenge fiatalságában mélyen
megérintette a természet, benne az erdõ
és a vad szeretete és tisztelete, s nem utol-
sósorban az igazi vadászat utáni vágy,
amely azután életre szóló szenvedélyévé
vált. Mindezek egyértelmûsítették, hogy a
gödöllõi premontreieknél tett érettségije
után, útja egyenesen vezetett a József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karára, Sopronba, ahol 1947-ben szerezte
meg diplomáját. 

Pályáját tapasztalatszerzés céljából –
atyja kívánságára – a Lenti Fûrészüzemben
kezdte, amely 1945 elõtt az Esterházy hitbi-
zomány büszkesége volt. Innen másfél év
után a Novai Állami Erdõgondnoksághoz
került, gondnokhelyettesi beosztásba.

1949-tõl a Zalacsányi Állami Erdõ-
gondnokság vezetõje lett, majd – ha rövid
idõre is – még az év novemberében édes-
apja egykori „vadregényes birodalmában”
lehetett erdõgondnok, szeretett Szentpé-
terföldjén.

Az állami erdõgazdaságok létrehozása-
kor, 1950. augusztus 1-jétõl a Lenti Állami
Erdõgazdasághoz helyezték, ahol az õsho-
nosnak számító erdeifenyõ természetes
úton történõ sikeres felújításával, valamint
a szálfában végzett közelítéssel és az út, vas-
út melletti rakodói választékolással korát

megelõzve fiatalon orszá-
gos ismertségre tett szert.

1953 tavaszán váratla-
nul, de teljesen megalapo-
zottan fõmérnöki kineve-
zést kapott a Keszthelyi
Állami Erdõgazdasághoz,
ahonnan azonban négy
év után, az 56-os forrada-
lomban vállalt szerepe
miatt, büntetésbõl áthe-
lyezték az Észak-somogyi
Állami Erdõgazdasághoz,

Zamárdiba, ahol alacsonyabb munkakör-
ben dolgozva, erdõmûvelési elõadóként
elsõnek alkalmazott az országban villany-
pásztort vadkárelhárítás céljából.

A nagy átszervezések idõszaka, 1971-
ben már a Somogyi Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság kaposvári központjában találja,
ahol rövid ideig szaktanácsadó, majd
1973–1982 között – nyugállományba he-
lyezéséig – a szívének minden addiginál
legkedvesebb munkakörében, mint vadá-
szati felügyelõ irányíthatta a 100 ezer hektá-
ros vállalati vadászterület összes munkáját. 

Feltétlen említést érdemel, hogy harminc-
öt éven át magas színvonalon ellátta a Gyó-
tai Vadásztársaság vadászmesteri feladatait
is, ahol 1981-ben egy bajor vadász világre-
kord gímszarvas-trófeát zsákmányolt.

Páll Endre, az ízig-vérig gyakorlati er-
dész- és vadász szakember, kiváló tollú
íróként is értékállót, maradandót alkotott
a magyar vadászati irodalomban.

A Vaddisznó és vadászata címû, három
kiadást megért könyve a témában máig
alapmûnek számít, s jelentõs a szerepe szer-
kesztõként és társszerzõként A gímszarvas
és vadászata címû könyvet illetõen is.

A múlt század ’60-as éveinek végétõl
sorra jelentek meg bölcs és derûs életszem-
léletét tükrözõ, lebilincselõen hangulatos, a
vadászok, erdészek mellett a nagyközön-
ségnek is szóló könyvei – így a Vadászta-
risznya, a Legjobb vadászni, az Újra megtelt
a vadásztarisznya, az Egy lövéssel kettõ, a
Mozaikok vadászéletembõl és a Vadász-
szemmel Amerikában címû kötetek –, ame-
lyekkel nemcsak szórakoztatni akart, ha-
nem fontos tanulságokat is kívánt átadni az
olvasónak. Bizonyítani akarta „…hogy a ter-
mészet szeretete és a szívbõl fakadó tiszta
vadászszenvedély milyen igaz örömöket
kínál az embernek.”

Páll Endre nem mindennapi, gazdag
életútját pályája elsõ felében jórészt az OEF
által adományozott fõhatósági kitünteté-
sekkel díjazták, míg késõbb fõleg vadásza-
ti elismerésekkel halmozták el, így birtoko-

sa volt többek között a Nimród-vadászé-
remtõl,  a Hubertus-kereszt aranyfokozatá-
tól a Magyar Nemzeti Vadászrenden és a
Magyar Vadászatért Érdemérmen át a Ka-
mara Aranyérméig kitüntetéseknek. Sza-
bad legyen itt életrajzi adatainak feldolgo-
zása kapcsán hozzám írt kedves hangú le-
velébõl idéznem: „Lacikám, ne vedd hen-
cegésnek, hogy minden vadászati kitünte-
tést megkaptam, de egyrészt igaz, másrészt
ismersz és eddig sem, de a jövõben sem fo-
gok ezzel kérkedni.” Hát igen, szakmai tu-
dásánál csak szerénysége volt nagyobb.

Egy kései vallomásából akár szakmai
krédójának is vehetjük gondolatát: „Ko-
runkban egyre fontosabbá válik a termé-
szet, az erdõ, s a benne élõ vad értéke és
megbecsülése. Vallom, hogy hazánkban
az erdészek, vadászok és természetszere-
tõ emberek összefogásával még meg le-
het menteni azt a csodálatos összhangot,
amely egymást segíti és a természet fenn-
maradását évszázadokra garantálja. Ha
ehhez írásaimmal, munkámmal csak egy
morzsányit is hozzá tehetek, már meg-
kaptam jutalmamat. Hogy meddig, erre
Tomka Mihály verssoraival válaszolok: 

Úgy hittem végtelen futok, 
az erdõ el sosem ereszt,
tisztásra ért vadként gyanítom,
emelkedik a célkereszt.”
Az erdészek és vadászok szeretve tisz-

telt Bandi bácsiját az elmúlt év szeptember
elején a kaposvári Városházán köszöntöt-
ték 90. születésnapja alkalmából tisztelõi,
és Nagykanizsán élõ hozzátartozói is jelen
voltak, köztük testvéröccse, dr. Páll Miklós
gyémántokleveles erdõmérnök. Akkor
még nem gondolhattuk, hogy az általa ci-
tált versrészlet célkereszt hasonlata számá-
ra hamarosan beteljesedik, s alig több,
mint egy hónap múlva örökre eltávozik
közülünk. A sors még annyi idõt hagyott
neki, hogy a Kardosfai vadászházban a SE-
FAG Zrt.-tõl volt munkatársai szûk körben
külön is köszönteni tudták.

Somogyi búcsúztatása a Gyótai Va-
dásztársaság vadászházának udvarán volt,
ahol ez alkalomból emléke tiszteletére
kopjafát is állítottak.

Végsõ búcsúztatására 2013. november
15-én, a nagykanizsai köztemetõben, szûk
családi körben került sor, ahol református
szertartás keretében helyezték hamvait
örök nyugalomra édesapja sírboltjában.

Páll Endre, Bandi bácsi elment, de itt
hagyta nekünk könyveiben életének érté-
kes tapasztalatait, tanulságait, gazdag és
szépséges emlékeit, egy emberséges, tiszta,
igaz élet lenyomatát, hogy legyen kapasz-
kodónk életünk nehézségei közepette.

Dr. Baráth László
erdõmérnök

IN MEMORIAM

Páll Endre emlékezetére
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Czimber Béla 
(1937–2014)

Megrendülten bú-
csúznak a Vas megyei
erdészek Czimber Bé-
la aranyokleveles er-
dõmérnök kollégá-
juktól. 77 éves korá-
ban nyugdíjasként is
tevékeny szakmai pá-
lyafutás után távozott
közülünk. 

A Veszprém megyei Homokbödögérõl,
pedagóguscsaládból származott, majd a pá-
pai Tür István Gimnáziumon keresztül veze-
tett az útja a mosonmagyaróvári Mezõgazda-
sági Akadémiára. Elsõ évfolyamos hallgató-
ként részt vett az 1956. novemberi tünteté-
sen és szemtanúja volt a sortûzzel feloszla-
tott véres eseményeknek. Ez a megrázó él-
mény egész életében végigkísérte, és szere-
pet játszott abban, hogy Sopronban folytatta
a tanulmányait, s 1961-ben erdõmérnöki dip-
lomát szerzett. 

Szakmai pályafutását a veszprémi erdõ-
rendezõségen kezdte. 1962-ben házasság-
kötése kapcsán kérte áthelyezését a Vas me-
gyei államerdészethez. Végigjárta a szakmai
lépcsõfokokat, volt erdészetnél szakelõadó,
gépesítési mûszaki vezetõ, fahasználati mû-
szaki vezetõ, magas- és mélyépítési mûszaki
vezetõ, tervezésvezetõ.

1985-ben kinevezték tervezési fõmér-
nöknek, majd 1992-tõl a szombathelyi állam-
erdészet termelési fõmérnöke, késõbb ter-
melési vezérigazgató-helyetteseként dolgo-
zott, egészen 1998. május 31-én történt
nyugdíjba vonulásáig. 

Közel 40 éves pályafutását meghatározta
az erdõ és az ott dolgozó ember iránti elhi-
vatottság, 

Az erdõ és környezetének tudományos
szintû ismerete meghatározta a napi tervezõ,
irányító és ellenõrzõ munkáját. Ez az alapos
szakmai ismeret tette lehetõvé, hogy mun-
kája megszilárdította a rendszerváltás utáni
hatékony állami erdõgazdálkodást Vas me-
gyében. Szakmai, helytörténeti ismeretei
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásá-
ban is kiteljesedtek, amelyet szívesen osztott
meg másokkal, erdészekkel és szakmán kí-
vüliekkel is. 

Aktív tagja volt az Országos Erdészeti
Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportjának
és a TIT Asztaltársaságnak. Közvetlen barát-
ságos természete révén nagyon könnyen
megtalálta a közös hangot az erdõben dol-
gozó erdészekkel, munkásokkal is. Az er-
dész összejöveteleket vidámsága, nótás ked-
ve mindig ünneppé tette számunkra. Ki-
egyensúlyozott életét, munkáját nagyban se-
gítette az erdészcsaládból származó szeretett
felesége, két gyermekük, akik közül a fiata-
labb, folytatva a családi hagyományokat, er-
dõmérnök képesítést szerzett. 

Nyugdíjba vonulása után sem tudott el-
szakadni az erdõtõl, hisz közbirtokossági és
saját erdeiben irányította és végezte, sok
esetben saját kezûleg, az erdei munkát. Éle-
te utolsó napját is a szeretett erdejében töl-
tötte. Életmûvére az erdõ iránt megnyilvánu-
ló mélységes alázat és szeretet, munkájában

a precizitás, életfelfogásában a határozottság
és erkölcsiség volt a jellemzõ. 

Példaképe a mai Vas megyei erdész ge-
nerációnak is. Emlékedet megõrizzük, nyu-
godjál békében!

OEE Szombathelyi Helyi Csoport 
Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Csepregi János
(1927–2014)

Csepregi János egy-
szerû munkáscsalád
harmadik gyermeke-
ként született 1927.
szeptember 27-én, Sü-
megen. Tanulmányait
a sümegi Kisfaludy
Gimnázium befejezé-
se után Sopronban, a
Budapesti Mûszaki

Egyetem Erdõmérnöki Karán folytatta, ahol
1952-ben erdõmérnöki diplomát szerzett. A
Keszthely Állami Erdõgazdaság Nyirádi Erdé-
szeténél kezdett dolgozni, majd rövid ideig
elõadóként tevékenykedett az Állami Erdé-
szetek Minisztériumában, Budapesten.
1953–55-ig erdészetvezetõként dolgozott Za-
laszántón, azután 1969-ig elõadó, osztályve-
zetõ, igazgatóhelyettes fõmérnök, majd igaz-
gató lett Keszthelyen az erdõgazdaságnál.
1970. január 1-jétõl keszthelyi székhellyel
megalakult a Balatonfelvidéki Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság, melynek igazgatója Csep-
regi János lett. Az egyesülést követõ évek a
nyugodt alkotó munka jegyében teltek. 1978-
tól erdészeti igazgatóhelyettes fõmérnökként
dolgozott tovább, majd 1985-tõl a mezõgaz-
dasági és élelmezésügyi miniszter enge-
délyezte számára is a vezérigazgató-helyette-
si cím használatát. Az erdõgazdaság szakmai
tevékenységét 1987. évi nyugállományba vo-
nulásáig irányította, melynek minõségét az
Erdészet Kiváló Dolgozója, a Faipar Kiváló
Dolgozója, valamint a Munka Érdemrend
arany fokozata kitüntetésekkel ismerték el. 

Munkája mellett, 1970-tõl 1975-ig a Me-
gyei Tanács, 1970 és 1989 között Keszthely
Város Tanács tagja volt. Eredményes közéle-
ti tevékenységét a Veszprém Megyéért Ér-
demrend, három alkalommal a Keszthely
Városért kitüntetés és a Nyisztor György Em-
lékérmek bizonyítják. 

Munkájához a nyugodt családi hátteret
felesége teremtette meg, akivel a Zalaszán-
tói Erdészetnél ismerkedett meg. 1954-ben
kötöttek házasságot. Két gyermekük szüle-
tett, Zoltán és Klára. Gyermekei házasságá-
ból három unokája született, akik öt dédu-
nokával ajándékozták meg. Nyugdíjba vo-
nulása után nagyon hiányzott neki a termé-
szet, aminek nyugalmát és minden szépsé-
gét Cserszegtomajon találta meg. Nagy sze-
retettel gondozta új otthonának környezetét,
amíg egészségi állapota lehetõvé tette. 

Türelemmel viselt betegségének elõreha-
ladtával szeretõ, gondoskodó felesége és
családja segítette át a nehézségeken. 

Csepregi János gyémántdiplomás erdõmér-
nök 2014. február 12-én békésen megpihent. 

Ahogyan a fák nem vándorolnak, hanem
õrzik területüket; ahogyan a fák csemeteko-
ruktól ragaszkodnak gyökereikkel az anya-

földhöz és egész életüket egy helyen élik le,
úgy kötötte szakmai életét Csepregi János a
Keszthelyi Erdõgazdasághoz, illetve annak jog-
utódaihoz. Mélyen együtt érezve családoddal,
a Bakonyerdõ Zrt. valamennyi volt és jelenle-
gi dolgozója együtt búcsúzik Tõled. Nyugodj
olyan békében, amilyen szeretettel õrizzük
meg emléked, amely immár búcsúszavad nél-
kül élhet szívünkben. Isten Veled!

Üdv az Erdésznek!
Bakonyerdõ Zrt. 

Horváth Lajos
(1924–2014)

A Vas megyei erdészet
nagyjainak arckép-
csarnokában újabb
gyászkeret. 2014. feb-
ruár 13-án elhunyt
Horváth Lajos gyé-
mántokleveles erdõ-
mérnök. Szerettei,
tisztelõi, volt munka-
társai a szombathelyi

Jáki úti temetõben búcsúztak el Tõle. Ezúttal
megidézzük barátságos alakját, szembesü-
lünk szakmai pályájának meghatározó állo-
másaival.

A II. világháború kataklizmája után, a Vas
megyei Sorkikápolnából induló ifjú tehetség
1949-ben – Sopronban – erdõmérnöki dip-
lomát szerzett. Akkor, annak az erdésznem-
zedéknek a soraiba lépett, s lett elismert tag-
ja, amelynek tevékenysége révén olyan
eredmények születtek e hazában, melyrõl a
szakma nem is álmodhatott. 

A 20. század negyvenes éveinek végétõl
a rendszerváltásig tartó 40 évet a magyar er-
dõ- és fagazdaság jelentõs fejlõdése jelle-
mezte. Ennek a megújulásnak a Vas megyei
erdészek is részesei voltak, egyik elsõszámú
vezetõként, Horváth Lajos okl. erdõmérnök-
kel. Oklevelének megszerzésétõl, a kezde-
tektõl nyugdíjazásáig magas íven ,,futott” a
pályája - végig vezetõ szerepet töltött be a
Vas megyei állami erdõgazdálkodás irányí-
tásában. Vallotta, hogy a munka az élet leg-
szilárdabb gránitoszlopa, amibe akkor is be-
le lehet kapaszkodni, ha a föld is megrendül
alattunk. Az egész élete, annak szakmai állo-
másai mindenre hû igazolásul szolgálnak. 

Az erdészet tõmellettiségében történõ rö-
vid merítkezés után már 1953-tól a Sárvári
Állami Erdõgazdaság, majd 1961-tõl az
egész megye állami erdeit magába foglaló
Szombathelyi Állami Erdõgazdaság igazga-
tóhelyettese, szakmai felelõse volt. Ez az
idõszak, a sokat emlegetett ,,erdészet arany-
kora”, amelyben – a vasi erdõ területének
másfélszeres gyarapításával, a szakágazatok
korszerûsítésével - megerõsödtek a tartamos
erdõgazdálkodás alapjai. A vasi erdõtájakon
európai színvonalra emelkedett az erdõgaz-
dálkodás. Az erdõ a közjó ,,szolgálatába”
állt. Ezt követõen az erdészet és az elsõdle-
ges faipar 1969/70-es integrációjánál is ,,alap-
ember” volt,  jó pályára állította az egymásra
épülõ, de eltérõ gazdálkodási ágazatokat. Ez
volt a Szombathelyi EFAG történetének kez-
dete. Meggyõzõdése volt, hogy korszerû fai-
par nélkül nincs hatékony erdõgazdálkodás.
1974-tõl, a forgácslap-gyártással történõ
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összevonás – mint befejezõ lépés – az erdõ-
gazdálkodást az extenzív szakaszból végleg
az intenzív szakaszba emelte. A Falco-nál
vezetõ helyettesként a ,,fõ ügyek” egyik irá-
nyítója volt. Körültekintõ, józan belátása
hozzájárult ahhoz, hogy a jelzett bonyolult
rendszer erdõhöz igazított megoldásai meg-
feleljenek a humánökológia követelményei-
nek. Hitte, ahhoz, hogy az erdõ az embert
szolgálhassa, az erdésznek az erdõt kell
szolgálnia – megalkuvás nélkül.

Egy életen át teljes embert igénylõ mun-
kahelyi feladatok precíz teljesítése mellett –
megyei tanácstagként – a köz ügyeinek job-
bításából is kivette részét. Sosem titkolta,
hogy mindehhez elengedhetetlenül fontos
volt a nyugodt családi háttér, melyet a hûsé-
ges feleség és a három büszkeséget jelentõ
fiúgyermek nyújtott számára. 

Horváth Lajos okl. erdõmérnök szakmai
pályafutását kiváló vezetõi adottság, páratlan
munkabírás, széles körû szaktudás és erkölcsi
szilárdság jellemezte. Erdész életútja jó példá-
zata az erdõ iránt megnyilvánuló szeretetnek,
az erdõgazdálkodás felé irányuló szakmai el-
kötelezettségnek és kitartásnak, a kritikus
helyzetekben vállalt bátor kiállásnak és em-
berségnek. Életmûve hozzájárult a fenntartha-
tó erdõgazdálkodáshoz és az erdészet és el-
sõdleges faipar sikeres integrációjához. A ma-
gyar erdészet nagykönyvében arany betûkkel
írta be nevét. Példaképül szolgál az elkövet-
kezõ erdésznemzedékek számára. 

A végsõ mérleg, az utolsó üzenet Dsida
Jenõ költõ szavaival:

,,Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem,
Elengedtem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom … földi mását.”
A Vas megyei erdészek és fások tisztelet-

tel adóznak életmûve elõtt.
Tisztelt Lajos Bátyám! Emlékedet meg-

õrizzük, nyugodjál békében.
Dr. Pethõ József

Kocziszki János 
(1930–2014)

Kocziszki János bará-
tunk 2014. február
28-án jó kedvvel in-
dult barátjával egy
kertészeti kiállításra,
de az úton rosszul lett
és mentõ vitte vissza
a békéscsabai kór-
házba, ahol másnap
hajnalban elhunyt.

Az akarata és lelke vitte volna még elõre, de
a szíve azt mondta: Elég volt! 

Az 1954-ben végzett erdõmérnöktõl, ker-
tésztõl, évfolyamtárstól 2014. március 12-én
búcsúzott családja, nagyszámú ismerõse, az
erdész kollégái és az évfolyam nevében dr. S.
Nagy László. Kocziszki barátunk Békéscsabán
1930. november 26-án született, és a városhoz
és környékhez élete végéig hû maradt. A Ko-
cziszki család minden ága földmûves volt. Vi-
szont édesapja, a család elsõ iparosaként már
kovácsmesterként dolgozott, de sajnos ha-
mar, 1936-ban meghalt. Az ipart édesanyja
folytatta, és felnevelte Õt az öt évvel idõsebb
Mátyás bátyjával. Az elemi befejezése után,

mint általában az iparos család gyermekeit,
polgári iskolába íratta be az édesanyja. A Pe-
tõfi utcai Fiú Polgári Iskola diákjaként a hábo-
rús évek alatt került be az iskola cserkész csa-
patába, amire mindig büszke volt. A cserkész-
tagság sokoldalú foglalatosságot jelentett, kö-
vetelményeket támasztott. Az ott szerzett él-
mények erõsítették benne a természet szere-
tetét, amely a pályaválasztásában oly formá-
ban érvényesült, hogy kertészeti ágazatú kö-
zépiskolát választott. Mivel a virág- és gyü-
mölcstermesztés nagyon érdekelte, kis kerü-
lõvel került Eszterházára, az akkor induló Fer-
tõdi Kertészeti Technikum kezdõ osztályába,
ahol 1950-ben érettségizett.

Közös utunk Sopronban kezdõdött. Õ
volt az, aki már az egyetemen is érzékeltet-
te az õsi gyökerek, a megtartó föld szerete-
tét, annak éltetõ erejét. Nem csak gyakorlati
értéket hordozó, hanem határozott tartásá-
ban rögzült gyökerei akkor sem lazultak,
amikor kockázatos volt az igazság kimondá-
sa. Abban az idõben egy-egy hazai csomag
mellett szabadabbak lehettünk, és kialakul-
tak a máig nem lanyhuló baráti kötelékek,
erõsödött az a bizalmi légkör, amely egysé-
gesebbé kovácsolta az évfolyamot.

Az egyetemi éveinkre emlékezve mi még
megtapasztalhattuk professzoraink egyéni-
ségét, az akkori köztiszteletû erdész nagyja-
ink jellemformáló személyiségét, és õk let-
tek a mi példaképeink. Tõlük – akik mene-
déket is nyújtottak –,  tapasztalhattuk meg a
„becsület, kötelesség, tisztesség” erényeit,
amelyek irányt is mutattak.

Képletesen, valójában mi már a „hagyásfák
korosztályában” koptatjuk napjaink óráit, még-
is nehezen fogjuk fel az elkerülhetetlent. Ko-
cziszki barátunk az erdésztársadalom és az év-
folyamunk hûséges tagja maradt annak ellené-
re, hogy elég korán visszakanyarodott az egyik
legszebb, a kertészeti szakterületre, és megala-
pozta saját kertgazdaságát. Kifejezésre juttatta e
szakma sokoldalúságát, élenjárt a tanultak gya-
korlatba ültetésében. Az adott kor nehéz viszo-
nyai között is bizonyította a tisztességes munka
nemzedék-, nemzetmegtartó erejét. A Békés-
csabai Kertészeti Vállalat fõmérnökeként igen
sokrétû feladatot kellett megoldania; városi
útépítés, virágtermesztés, gyümölcstermesztés,
köztisztasági feladatok stb., amelyek lényegé-
ben megalapozták a környezetvédelmi tevé-
kenységet. E szép szakmai feladatokat nagyon
szívesen végezte, mert a hobbija egybeesett
ezekkel.  Az elért eredmények ellenére 16 év
után munkaterületet váltott és elvállalta az ak-
kor alakult Termelõszövetkezetek Erdõgazdál-
kodási Közös Vállalkozásának irányítását, me-
lyet nyugdíjazásáig ellátott. 

A Mester utcai kertes családi házba költö-
zéssel a saját kis gazdaságát fejlesztette; ahol
sok ezer tõ rózsát, valamint gyümölcsfákat
telepített, és azokat feleségével együtt gon-
dozta nagy szeretettel. Nyugdíjasként az
1992-ben kapott kárpótlási földek árán vette
meg a „fényesi” nagy kertet, ahol már inten-
zív, korszerû almaültetvényt létesített. Attól
kezdve élete egybeforrt a kertészkedéssel,
minden idejét és energiáját ennek a kertnek
és a ház körüli gyümölcsösnek szentelte. A
nagy szakértelemmel és szorgalommal ke-
zelt kertek idõvel korszerûen gépesített, cse-
pegtetõ öntözéses minta ültetvénnyé fejlõd-

tek, amelyet nekem is bemutatott, mint éle-
te jövõbe mutató „alkotását”.

A szûkebb baráti kör tagjában a végsõ bú-
csú felidézi a „Kék valétaszalagosok vallomá-
sa” címû kiadványunkban Tõle származó,
utókornak is szánt néhány gondolatát, amely
jelzés értékû. Ahogy írta: „Kevés idõt töltöttem
az eredeti tanult és szeretett szakmámban.
Úgy történt, hogy hamar meglátták bennem
az erdõmûvelés iránti vonzalmamat. A leg-
fátlanabb megyében, felismerve a lehetõsége-
ket, igényeket, létesült egy kiemelt feladatokat
ellátó csemetetermelési erdészet, amelynek a
vezetésével bíztak meg. Gyula, Bánkúti Erdé-
szet vezetõjeként az Alföld-fásítás nagy prog-
ramjához, mintegy 300 hektáron termeltük
az erdõsítéshez szükséges csemetéket. Ami
fiatal kollégáimmal együtt nagy sikernek szá-
mított…  ” A másik szakterülete sem maradha-
tott el a visszaemlékezésbõl:

„A Békéscsabai Városgazdálkodási (Kerté-
szeti) Vállalathoz átkerülve tudtam igazán
hasznosítani a Sopronban tanultakat. Kerté-
szeti, városrendezési, városi környezetgazdál-
kodási és zöldövezeti tevékenységemben élhet-
tem ki szenvedélyes tenni akarásomat. Azon-
ban azt sem szabad elfelejtenem, hogy az em-
lített eredményeket nem lett volna módom vég-
hezvinni, ha nincs mellettem szeretett és hûsé-
ges feleségem, két fiam és öt gyönyörû uno-
kám.” E gondolatok kellõen érzékeltetik az Õ
természeti elemekkel alkotni tudó, új utakat
keresõ ember voltát. Az elmúlt század második
felében meghatározója volt annak a korosz-
tálynak, akik még magukban hordozták a ha-
gyományban átmenthetõ értékeket. Mint az
egyik legnépesebb évfolyam tagja, itthon ma-
radva, a szakterület törzsében generálta az
ország erdõinek gondozását, a környezet-, ter-
mészetvédelem gyakorlatba ültetését. A szaká-
gak fejlõdését tekintve kiemelt eredményû
korszak szellemi szolgái lehettünk. 

Talán a mai kor viszonyai között értéke-
lõdnek fel azok a közösségi, tradicionális
jellemvonások, amelyeket érzékeltetett, kol-
légái, évfolyamtársai, de a tágabb közössé-
gekkel ápolt kapcsolatában is. Neki még lett
volna mit átadni az utódainknak. A megtett
életútján, korral felhalmozódott ismeretek
mellett az értékesebb „hagyományozható”
tapasztalatok fognak hiányozni úgy is, mint
a bölcsesség kezdetének értékei.

A bekövetkezett végsõ búcsú órájában
nehéz felfogni és megbékélni távozásod-
dal, mert a „hagyásfáink” közül ismét kidõlt
egy viharban edzett egyed. A „behívó” Ne-
ki elõbb érkezett el onnan, ahol mi is „be-
soroltak” vagyunk. Tudjuk, mi már majd az
örök vadászmezõkön találkozhatunk – hi-
szen az évfolyamtársakból már többen
„várnak ott ránk”, mint amennyien itt ma-
radtunk.

E váratlan búcsú órájában az erdésztársa-
dalom, az évfolyam nevében Reményik S.
Mi mindig búcsúzunk. c. versének talán leg-
kifejezõbb soraival köszönünk el Tõled: 

„Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj,...”
Kedves János barátunk Isten veled, Nyu-

godj Békében!
Dr. S. Nagy László
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Térképtáskát akasztott a nyakamba, tá-
jolót csatolt a kezemre és magával vitt
erdei kirándulásaira, barangolásaira.
Lassanként beoltott az erdõjárás szépsé-
geivel és utat nyitott annak a titokzatos
õsi vágyódásnak, mely a kárpátaljai Ró-
na-havason, vagy a szigetközi Kopács-
szigeten egykor szolgáló erdész felme-
nõim révén, a génekben szunnyadt.

Korábbi szerteágazó, sokszínû erdõ-
gazdasági feladataim során óvodásokat,
kisiskolásokat is kalauzoltam a börzsö-
nyi hegyeket borító erdõrengetegek
mélyén. Szaladó-rohanó lépteiket fi-
gyelve gyakran elgondolkoztam, vajon
e rendkívül fogékony korban lévõ gyer-
mekek életében létezik-e egy olyan
szülõ, nagyszülõ vagy közeli családtag,

aki megismerteti velük az erdõ ezernyi
csodáját, a felismerés, a rácsodálkozás
örömét, az erdõismeret nyújtotta élmé-
nyeket. És persze az erdei kalandokat, a
csobogó patak átugrásától egészen a
tûzrakásig, sátorozásig.

Legtöbbjüket elnézve sajnos nem úgy
tûnt, hogy létezne bárki is, aki a kis ke-
züket fogva irányítja elsõ
lépteiket a fák birodalmá-
ban. Még az erdõhöz közel
fekvõ, sok évszázados er-
dõkiélési múltra visszate-
kintõ falvakról, települések-
rõl érkezõk esetében sem.
Sõt! Azok leszármazottai,
kiknek egykor dédapái,
nagyapái az erdõvel keltek
és feküdtek, mindennap-
jaik és megélhetésük belõ-
le és tõle függött, mára a legelemibb fa-
fajokat sem képesek felismerni. Hová
tûntek az évszázadok tapasztalatai, is-
meretei? Kinek a vétke, hanyagsága ezek
eltûnése a kollektív tudásból?

A teljes igazsághoz azonban hozzá-
tartozik: a város zajos korlátai után, az

elsõ lépések tétovaságát követõen, az
erdõtõl mára kényszerûen távol került
gyermekek ösztönös lelkesedése e
sokszínû, változatos forma- és színvi-
lág iránt, minden esetben szinte kime-
ríthetetlennek tûnt egy-egy vezetett
erdõismereti túra során. A gyerme-
kekre jellemzõ elementáris energiával
rohamozták meg minden alkalommal
a számukra teljesen ismeretlen patak-
völgyek sötét mélyét, a kaszált tisztá-
sok rövidre vágott füvét. Minden ki-
dõlt fatörzs, utunkat keresztezõ kö-
ves-sziklás patakágy, alig észrevehe-
tõen kanyargó ösvény, egy-egy újabb
ablak kinyitását jelentette a csodák vi-
lágára. S viaszhengerként mûködõ kis
emlékezetük hosszú idõkre eltárolta
erdei barangolásaik természetes él-
ményeit.

Az erdõk, rétek, hegyek, dombok,
mezõk, puszták világa testi és szellemi
fejlõdésük elengedhetetlen része, hi-
szen csak e forrásokból táplálkozó ér-
zetek, érzelmek, gondolatok, képessé-
gek és tudás révén válhatnak testi-lelki
értelemben is kiegyensúlyozott és
egészséges felnõtt emberekké.

Ennek fényében elgon-
dolkodtató, hogy erdeink
monitoringozott ökológiai,
és kalkulált gazdasági érté-
kein túl, a lombsátrak mé-
lyén milyen mértékû és lép-
tékû szociológia, össztársa-
dalmi érték rejlik, melynek
szakmai oldalról megalapo-
zott értõ átörökítése, kicsiny
hazánk felnövekvõ gene-
rációinak sorsában, akár

kulcsfontosságú is lehet. Vagy lehetne.
Hiszen többségüknek nincs olyan

szerencséje, mint nekem vagy akár az
Olvasónak, amikor megfoghatta azt a
kezet, mely erdeink mélyén vezette.       

Nagy László
Kép: Dobó István, Lengyel László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Az elsõ lépéseimet az erdõn anyai
nagyapámnak köszönhetem. Amikor
már nyiladozó értelemmel és fokozó-
dó érdeklõdéssel fordultam minden
újdonság felé, õ volt az, aki kézen fo-
gott és bevezetett ebbe a rejtelmes-
sejtelmes világba. 

NNNNeeeemmmm    llll eeeehhhheeeetttt     eeee llll éééégggg    kkkkoooorrrráááánnnn
kkkkeeeezzzzddddeeeennnniiii !!!!



Támogassa a Brassó-Sopron
Erdészdiák Találkozót!

31. alkalommal rendezik meg a 
Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák

Találkozót és Tanulmányutat
Idén tavasszal 31. alkalommal rendezik
meg a Kárpát-medencei Magyar Erdész-
diák Találkozót és Tanulmányutat. A
brassói diákokkal szakmai programok
keretében járjuk be Közép- és Nyugat-
Dunántúl erdészeti szempontból jelen-
tõs tájait. Az idei évben Sopronba is el-
látogatunk, ahol a 15 év alatt a találko-
zókon kapott ajándékoknak szeretnénk
kiállítani egy „emlékszekrényt” az egye-
temen.

Az ezzel, illetve a találkozóval járó
kiadásokat a jelenlegi egyetemi forrá-
sok és a diákok hozzájárulásai nem tud-
ják fedezni. A tanulmányút megszerve-
zéséhez, illetve az emlékszekrény léte-
sítéséhez szeretnénk ezúton szerveze-
tek és magánszemélyek támogatását
kérni. Támogatóink kivétel nélkül fel-
kerülnek az aktuális diáktalálkozóra ké-
szíttetett emlékpólóra, ami mellett áldo-
mást is innánk nagylelkû hozzájárulásu-
kra. Kérjük a bs98@freemail.hu címen
vegyék fel velünk a kapcsolatot. Segít-
ségüket elõre is köszönjük!

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

mai/brasso_sopron_erdesz_diaktalalkozo

Átadták a Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeumot

Látogatóbarát múzeum és élményköz-
pont a megújult hatvani Grassalko-

vich-kastélyban
Nemzetközi viszonylatban is egyedülál-
lóvá vált a Széchenyi Zsigmond Vadá-
szati Múzeum, amely egy év alatt telje-
sen megújult. Nem csak az otthonául
szolgáló Grassalkovich-kastély pompá-
zik újra a régi fényében: az intézmény
látogatóbarát múzeum és egyben ki-
kapcsolódást nyújtó élményközpont is,
amely tudományos igényeket is szolgál,
miközben szórakoztatva tanít.

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

mai/szechenyi_zsigmond_vadaszati_muzeum



A Pilisi Parkerdõ Zrt. kiadványa
a felelõs erdei kutyasétáltatásért
Elkészült az “Erdõben kutyával, fele-

lõsséggel” címû tájékoztató
Az elmúlt hetekben a Pilisi Parkerdõ
Zrt. kerekasztal-beszélgetést szervezett
állatvédõ szervezetek, civilek, termé-
szetjárók, vadászok és természetvédõ
szervezetek között, hogy közösen állít-
sák össze a felelõs erdei kutyasétáltatás
szabályait összefoglaló kilenc pontos
kiadványt. A közös beszélgetés és az
összefogás célja a kutyákkal és a ku-

tyák révén bekövetkezõ problémák
megelõzése, illetve a felelõs erdei ku-
tyasétáltatás kultúrájának széleskörû
megismertetése. A résztvevõk által
megfogalmazott és elfogadott szabály-
gyûjteményt az érintett szervezetek jut-
tatják el minél több kutyatulajdonos-
nak.

Forrás: Pilisi Parkerdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/pi-

lis_kutya_kiadvany



Újraindul az Erdészeti Erdei 
Iskola minõsítés

Beadási határidõ: 2014. május 15.
Az Országos Erdészeti Egyesület az Er-
dészeti Erdei Iskola Szakosztály kezde-
ményezésére 2014-ben újraindítja az er-
dészeti erdei iskolák minõsítését. Az
idei évben megújíthatóak az elmúlt idõ-
szakban lejárt minõsítéseket és lehetõ-
ség nyílik új intézmények bekapcsoló-
dására. Az erdészeti minõsítési rendszer
jó lehetõséget kínál az erdõgazdasá-
gokhoz kötõdõ erdei iskolák egységes
szempontrendszer szerinti értékelésére,
megjelenésére, érdekképviseletére.

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/eei_minosites

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!

Partnereink:

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!



ANDREAS STIHL KFT. 
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054  ·  E-mail: info@stihl.hu

Tavaszi fáradtság… Ugyan, kinek van arra ideje? Most, hogy a természet ismét feléledt, a kertbarátoknak sem 
lehet többé lustálkodni. Érdemes mielôbb eltüntetni a tél nyomait a ház környezetébôl. A szorgos munkában 
fáradhatatlan segítséget jelent a STIHL valamennyi kerti gépe! A STIHL motorfûrészeket, sövénynyírókat 
és fûkaszákat megbízhatóságuk és döbbenetes erejük mellett könnyû kezelhetôségük teszi nélkülözhetetlenné 
a kerti munkák során! Legyen öröm a munka idén is! 

Keresse akciós termékeinket szakkereskedéseinkben!

Az akció idôtartama: 2014. április 1. – május 31.
*Az akció részleteirôl érdeklôdjön szakkereskedéseinkben vagy keresse honlapunkon!
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STIHL FS 55

74 900 Ft

Megbízható társ a kertben!
A STIHL gépeivel 
öröm a munka

Találja meg JACK-et, és egy kis 
szerencsével a nyeremények Önt fogják megtalálni!

STIHL 
nyereményjáték 
2014 

A részleteket keresse a honlapunkon, illetve szaakkereskedéseinkben!

HOLREJTÔZIK JACK?

STIHL MS 170

52 900 Ft
ÚJ

STTIIIIHHHHHHHLLLLL FS

1+1 év*
 JÓTÁLLÁS
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1+1 év*
 JÓTÁLLÁS
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