


A 2014. június 13-14-én Sopronban megrendezett

országos rendezvényre — nyugodtan mondhatjuk —

hazalátogattak a magyar erdészek. Ennek a közös ta-

lálkozásnak néhány ellesett pillanatát igyekszünk át-

adni úgy, ahogy az objektívek lencséi megörökítették.
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A harmadik oldal

S
zakmai életünk és a magánéletünk során sokszor
elolvassuk, leírjuk, kimondjuk, cselekedjük: „szét-
nézünk az erdõben, felnézünk a fák koronájába”.

Horizontális és vertikális térdimenziók nyílnak meg elõt-
tünk az erdeinket járva. De gyakran megfeledkezünk ró-
la, hogy az erdõben a tér mellett, az idõ dimenziója is
lényeges kiterjedési vetület. 

Értõ szemmel körülnézni egy korosabb tölgyesben, vagy
egy nagy bükk böhöncökkel tarkított öreg szálerdõben,
olyasmi utazás a múltban, mint amikor a fejünk felett a
csillagokat pásztázzuk. 

Ha a lépték nem is azonos, de a távoli galaxisokból ép-
pen akkor a szemünkbe érkezõ csillagfény fotonja, ugyan-
olyan idõutazást tesz lehetõvé, mint ahogy a fák alatti ba-
rangolás teszi. 

Csak amíg az univerzum tartalmas beutazásához nem
árt egy seregnyi technikai eszköz és kimûvelt csillagászfõk
kalauzoló szakértelme, addig az erdei múlt-utazáshoz elég
egy-egy erdészettörténeti szakkönyv levétele a polcról. Ez
azonban nem mindig volt olyan egyszerû. Mindmáig.

Egyesületünk 145. Vándorgyûlésének ünnepi közgyûlé-
sén, Elnökünk örömmel jelentette be a tagságnak, hogy egy
éves elõkészítõ és fejlesztési munkát követõen újabb digitá-
lis archívummal gazdagodtunk. 

Ez év júniusára, a Wagner Károly Alapítvány támoga-
tásával, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
munkájának köszönhetõen, elérhetõ az Országos Széche-
nyi Könyvtár rendszerében az Erdészettörténeti Közlemé-
nyek szabadon felhasználható és kereshetõ digitális archí-
vuma.

A Közlemények a több mint fél évszázados magyar er-
dészettörténeti kutatások eredményeinek legteljesebb adat-
bázisa. Éppen ezért és az Erdészeti Lapok archívumának
látogatottsági sikerén felbuzdulva határozta el az OEE El-
nöksége, hogy a Közleményeket is szabadon kutatható
közkinccsé teszi, a világháló segítségével. 

A Lapok digitális archívumának felépítése során létre-
jött szakmai tapasztalatokra támaszkodva készült el a 18
ezer oldalnyi terjedelmû, szabad szavas keresési rendszer-
rel ellátott digitális archívum.

Minden ilyen alkalmazás annyit ér, amennyit kihasz-
nálnak belõle. Ahogy a Lapok archívuma, így a Közlemé-
nyeké is, az erdészet szakmai, szakmatörténeti ismeretek
kimeríthetetlen tárháza. Az ünnepi közgyûlés szünetében,
a minden résztvevõ számára szabadon elvihetõ fizikai
példányok fogyásának mértéke, arra a jó reménységre ad
okot, hogy ez a fejlesztés is betölti majd a küldetését. Ehhez
elegendõ csupán beírni a ma már majd mindenki által
használt web-böngészõk keresõjébe, egyesületi kiadvá-
nyunk címét és máris idõutazásra indulhatunk erdeink
múltjában.

Nagy László
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Nyírek fehérlõ törzsei között a „Púpos
világ” elnyugvó, megcsendesülõ körvo-
nalai rajzolódnak az égre; a hegyen in-
nen, Bánfalva szelíd lankáin, a mediter-
rán kék ég küldötteként szelídgeszte-
nyefák bõrnemû lombja villan elõ. A Lö-
vérek villatornyai felett a soproni kertla-
birintus gyümölcsfáinak íze és illata
úszik, a Virág-völgy felõl szüretelõ ko-
csik csilingelése jelzi az õszt. A hegyek
oldalán lomberdõk testébe sötét fenyõk
komor zöldje olvad, a Fertõ-melléki
dombsor félig örökzöld tölgyei szikráz-
va fénylenek a nyári verõn. A Várhely
urnamagaslatait jegenyefenyvesek sö-
tétje koronázza – és akit a gótika és a
barokk Sopronba csal, igézõ erõvel az
ezerarcú erdõ bûvöli magához. 

Más az erdõ, amikor téli álmát
alussza, s csak a beesõ napsugár kévéi
hordozzák magukban a kikelet ígéretét
– és más, amikor „tavaszi szél vizet
áraszt”, a hópárna olvadozni kezd s a
lombjuktól megfosztott fákon végigbor-
zong az új élet igézete. Más az erdõ,
amikor süppedõ hótakarójával a gyer-
mekek öröme, és más mézízû nyarak
áldott idején. Más a Kecske-patak ciklá-
menes mélye és a várossal átellenben, a
lajtai mészdombok gyöngyvirágos tavasz-
ünnepe. Más az Ultra bükköse, ahon-
nan elmúlt századok öreg tanúfáit az
ember motorfûrésze dönti és gépkocsi-
ja szállítja le, avagy a rövidebb életû, ki-
sebb pályát megfutó fenyõ, amely egyik
nap még, élete utolsó állomásaként ott

fekszik erdei ravatalán, a következõ
nap azonban már illatos deszkává vál-
tozik, hogy még szorosabbra fûzze az
ember és az erdõ õsi barátságát. 

Mindegyik arc az erdõ arca – s vala-
mennyi együtt: az örök erdõ, amelyben
benne van a soproni szépíró, Becht Re-
zsõ ihletett szavaival „a harkály kopogá-
sa és a tisztások füveinek remegése, a
tölgyesek szelíd fényessége és a feny-
vesek sudársága, az erdei talaj békés il-
lata és a csönd ezerszólamú éneke.”
Érezzük benne „a balzsam hûvösségét,
és látjuk is már harmatos ébredését,
gyantaillatú delelését, tavaszi napnyug-
ták madárdalos lángolását és tücsök-
nótás éjszakáit.” 

Ám az erdõ életközösség is. Növé-
nyek és állatok életre-halálra szóló
szövetsége, amelyben az élettelen ter-
mészet (talaj, kõzet, éghajlat stb.)
szolgáltatta külsõ keretben, a virágta-
lan gombáktól és pompás páfrányok-
tól kezdve, a lágy szárú növények szí-
nes sokaságán át, a bokrok és fák tit-
kokat rejtõ csodájáig, az emberi fogal-
mak szerint – nagyon helytelenül –
hasznosnak és károsnak minõsített ál-
latvilág gazdag, több ezres csoportjai
kivétel nélkül meghatározott szerepet
játszanak. Ennek az élõvilágnak egyik
fele a növények birodalma; létszámát
– legalábbis a kalaposgombák, edé-
nyes virágtalanok (zsurlók, harasztok,
korpafüvek) és virágos növények vo-
natkozásában – pontosan ismerjük.
Az ún. nagygombák száma ugyanis
Sopron környéken 568 faj, a virágta-
lan és virágos növényfajok száma pe-

dig 1432 (moszatok, mohok, zuzmók
és alacsonyabb rendû gombák nél-
kül), ami egymagában véve több,
mint pl. a Brit-szigetek 1300-as faj-
száma, se úgy is jelentõs, ha hazánk
flóragazdagságához (2148 faj) vagy a
Kárpát-medence közel 3400 fajához
viszonyítjuk.

Az a körülmény, hogy vidékünkön
három növény- és állatföldrajzi táj talál-
kozik, idézi elõ ezt a növényi gazdag-
ságot, s okozza az élõvilág másik felé-
nek, az állatvilágnak a változatosságát.
A zoológusok nem számolták még
ugyan össze a Sopron környékén elõ-
forduló állatfajokat (ez sokkal nehe-
zebb feladat is), fogalmat alkothatunk

azonban magunknak róla, ha számba
vesszük, hogy csak rovarokból (boga-
rak, lepkék, récésszárnyúak, egy- és
kétszárnyúak, szipókások stb.) 6230 faj
él, a madárvilág képviselõinek száma,
a Fertõével együtt 300 körül van, a vi-
dék herpetofaunája (kétéltûek, gyíkok,
hüllõk) kevés kivétellel csaknem a tel-
jes hazai fajlistát tartalmazza, a halfaj-
ták száma vizeinkben 34. Élõvilágunk
érdekes és gyakori képviselõivel min-
denki találkozhat, aki nyitott szemmel
jár, hegyen-völgyön. Tegyünk hát sétát
a parkerdõ három táján az év különbö-
zõ szakaszaiban, hogy megismerked-
jünk velük.

Dr. Csapody István
Forrás: Barangolások a Soproni er-

dõkben (Szerk.: Dr. Gimesi E.), Pano-
ráma; 1975; pp. 74-76

Szerkesztette: Nagy László
Képek forrása: sopronanno.hu

VÁNDORGYÛLÉS

Barangolások a Soproni erdõkben
Képek az erdõ élõvilágából

Ha völgyi utak nyílásából vagy a he-
gyek magasáról a Soproni-hegyvidék
nyugtalan vonulatára nézünk, úgy
tûnik, hogy a város mögött nyugat fe-
lõl tolongó hegysorok sötét lándzsá-
sok hada, balról pedig bevágtat pari-
páján a rábai messzeség, hogy ágas-
kodva megtorpanjon a hegy lábainál.
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A Soproni-hegység a Kárpát-medence
nyugati peremén mintegy átmenetet
képez az Alpok és a Kisalföld között.
Területe hozzávetõlegesen 185 km2,
melynek 65%-a Ausztriához, 3 %-a Ma-
gyarországhoz tartozik. Alacsony kö-
zéphegység, legmagasabb pontja a ma-
gyar térfélen az enyhén túlzó megneve-
zésû Magas-bérc (557 m). Keleti részét
kristályos palák, gneisz, fillit és kvarcit
építi fel, a hegység többi részén, így a
Brennbergi-medencében is agyagos,
homokos, kavicsos harmad- és negyed-
idõszaki üledékek jellemzõek. Míg az
elõzõ részen az erózió, utóbbi területen
a csuszamlások a meghatározóak.

Az átmeneti jelleg a hegység nö-
vényföldrajzi karakterében is körvona-
lazódik, míg keleten beszivárognak a
pannon térség melegkedvelõ és szá-
razságtûrõ fajai, addig nyugaton az Al-
pok hatását tükrözõ magashegységi fa-
jok bukkannak fel. Az utóbbiak szá-
munkra nagyobb érdekességet jelente-
nek. Közülük megemlíthetõ a struccha-
raszt, a fecsketárnics, a fehér acsalapu,
a fehér zászpa, a fényes baraboly, az
osztrák zergevirág és a fürtös bodza.

A Soproni-hegységet illetõen régóta
vita tárgya a fenyõfajok és a szelídgesz-
tenye õshonossága. Mivel az elõbbieket
hozzávetõlegesen 200-400 éve, az utób-
bit legalább kétezer éve ültetik, e kér-
déskör eldöntése nem egyszerû. Az
újabb, Szmorad Ferenc által végzett be-
ható kutatások alapján a lucfenyõ, a vö-

rösfenyõ és a feketefenyõ õshonossága
egyértelmûen elvethetõ, míg a jegenye-
fenyõt a hegység belsõ völgyeinek bük-
köseiben, az erdeifenyõt a felnyíló
lombkoronaszintû, erodált talajú lom-
boserdeiben õshonosként kezelhetjük.
Ugyanakkor a szelídgesztenye esetében
továbbra sem sikerült állást foglalni.

A természetes vegetációban a magyar
határhoz közeli, nyugati részen bükkö-
sök, kelet felé gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek uralják a területet, a völgyek-
ben kiterjedt patak menti égerligetek
vannak, míg a sekély talajú hátakon
mészkerülõ erdõk állnak. A hazai erdõte-
rület 4500 ha, amit legfeljebb kis területû

irtásrétek szakítanak meg. A mai kép
azonban jelentõsen eltér a potenciálistól,
a lombos erdõk uralta tájtól, mivel igen
jelentõs a kultúrfenyvesek aránya. A
Muck András nevéhez köthetõ, s cseh,
morva. osztrák és német hatást tükrözõ,
a 19. század közepétõl meginduló feny-
vesítés célja a leromlott lombos sarjállo-
mányok termõhelyének feljavítása volt, s
egy vágásforduló után mageredetû lom-
boserdõkkel váltották volna fel azokat.
Ez azonban, mint manapság is tapasztal-
hatjuk, nem következett be. A korábbi
erdõkiéléseket, állapotokat jól érzékelte-
ti a pionír bibircses nyír és a rezgõ nyár
térfoglalása, melyek területe 1885-ben
450, illetve 400 ha volt, míg ugyanekkor
az erdeifenyõ, a feketefenyõ, a vörösfe-
nyõ és a lucfenyõ területe együttvéve alig
tett ki 600 hektárt. A 20. században a fe-
nyõfajok részaránya aztán 50% fölé
emelkedett, s csak napjainkban mutat
csökkenõ tendenciát.

A Soproni-hegység erdei tekintetében
abban a szerencsés és az országban
egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy a
Tanulmányi Erdõgazdaság korábbi dol-
gozóinak (Tamás József, Molnár Ákos,
Madas Gabriella) köszönhetõen össze
lehetett állítani az állományok történetét.
Így nemcsak a hegységre általánosítva,
hanem egy konkrét helyre nézve is meg
tudjuk mondani, hogy milyen emberi
hatások érték a területeket, s tudjuk ma-
gyarázni a jelenlegi erdõképet.

A Soproni-hegység magyar oldalá-
nak java része 1977 óta a Soproni Tájvé-
delmi Körzethez tartozik.

VÁNDORGYÛLÉS

A fenyvesektõl a szikes legelõkig
A Soproni-hegység és a Fertõ vidéke

A Soproni-hegység és a Fertõ. Forrás: Szarvas András – www.map.hu

A számos magashegységi elemet rejtõ, patak menti ligeterdõ a Hidegvíz-völgyben
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A Fertõ tó Közép-Európa legnyuga-
tibb sztyepptava. A legfeljebb húszezer
éve kialakult Fertõ területe átlagos vízál-
láskor 309 km2, amelynek az egyötöd
része esik a mai Magyarország területé-
re. Az átlagos vízállást azért kell hangoz-
tatni, mert a Fertõ az elmúlt évszázadok-
ban többször is kiszáradt (legutóbb
1865–1872 között), volt, amikor a terüle-
tét fel is parcellázták. (Innen származik
a szájhagyomány szerint a német neve,
a Neusiedler See, mivel az itt megtele-
pültek a víz visszajövetelekor kénytele-
nek voltak új telepet – az északi parton
lévõ mai Neusiedl am See-t – létrehoz-
ni.) Ma a vízszintet bonyolult csatorna-
hálózattal szabályozzák. Ennek ellenére
a vízszint-ingadozás ma is jelentõs, mi-
vel az erõs szelek a víztömeg egy részét
átlendítik, s akár harminc centiméterrel
is magasabb lehet ilyenkor a vízszint
magassága. A csapadékon kívül két pa-

takból, a Vulkából (osztrák térfélen) és a
Rákosból táplálkozik. Víztömege mind-
össze 1/6 km3, amit sekélységével (a
vízmélység átlagosan 70–80 cm) lehet
magyarázni. Vizének sótartalma viszont
magas, 1,7 g/l, ennek, valamint a mérsé-
kelten száraz éghajlatnak köszönhetõen
(580–600 mm évi csapadék) sajátos élõ-
világa jött létre. A mocsári és lápi vege-
táción kívül a sziki növénytársulás érde-
mel említést, utóbbi többnyire a sós ta-
vak kiszáradásával jött létre, s sajátos
szulfátos talajokon találhatók. Nyílt víz-
felület – szemben az osztrák területtel –
a magyar részen kevés található, ahol
fajszegény hínártársulások fedezhetõk
fel. Különleges élõhelyet jelentenek vi-
szont az ún. belsõ tavak, amelyek csak a
magyar részen húzódnak. Igen kiterjedt
a nádasok térfoglalása, java részük ún.
nem tõzegképzõ, míg kisebb részüknél
a láposodó körülmények miatt jelentõ-

sebb tõzegfelhalmozódás tapasztalható.
Ezen nádasok vize emiatt jellemzõen
barna színû. A nádasokat a part irányá-
ból sok helyen az éles levelû télisás
(Cladium mariscus) állománya, vala-
mint magassásosok és kékperjések ha-
tárolják. Jelentõs a szikes rétek és mo-
csarak területaránya is, viszont szikes ta-
vakat és szikfoknövényzetet csak frag-
mentálisan találunk.

A szikes mocsarak különleges fajai a
szúrós levelû, s hazánkban még a Bala-
ton-parton élõ tengerparti szittyó (Jun-
cus maritimus) és a tengermelléki káka
(Schoenoplectus litoralis). Utóbbi fajt
korábban reliktum eredetûnek gondol-
ták, a mai felfogás szerint vízimadarak
hurcolták be ide a termését. Az általá-
ban legeltetéssel hasznosított, koráb-
ban gyakran szántóként mûvelt, majd
visszagyepesedett szikes rétek gyakori
fûfaja a bennszülöttnek tartott, csak itt
elõforduló fertõtavi mézpázsit (Pucci-
nellia peisonis). A szikfokok igazi só-
kedvelõ növénye a pozsgás szárú szik-
sófû (Salicornia prostrata) és a magyar
sóballa (Suaeda pannonica).

1994 óta a Fertõ a Fertõ–Hanság
Nemzeti Park része, az osztrák oldalon
pedig a Neusiedlersee–Seewinkel Nem-
zeti Park gondoskodik a természeti ér-
tékek megõrzésérõl. További nemzet-
közi egyezmények védelme alatt is áll,
így 1979-ben az UNESCO az Ember és
Bioszféra Programjába vette fel, 1989-
ben Ramsari terület lett, majd 2001-ben
szintén az UNESCO Fertõ/Neusiedler
See Kultúrtáj néven a világörökségek
közé is beemelte.

Dr. Bartha Dénes
Képek: Korda Márton
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Mészkerülõ tölgyes Görbehalomnál Az égerligetek ritkasága a struccharaszt Hazánk ritka növénye a tengermelléki káka

Rálátás a Fertõre Balfnál
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SSoopprroonn, németül (Oedenburg), deákul (Sopro-
nium), igen régi, s hazánkban egy a legszebb,
s legnevezetesebb királyi városok közül. Sop-
ron vármegyében, mind Bécstõl, mind Poson-
tól 8, Pesthez 28 mértföldnyi távolságra. Ere-
dete igen régi, s Bonifacius és Ranzanus ro-
mai gyarmatnak gyanítják, mellyet ide Sem-
pronius vezetett. Lazius pedig ugy vélekedik,
hogy Sopron nevét nem Sempronius Grachus-
tól vevé, hanem Aproniantistól, I. Bálint csá-
szár pannoniai kormányzójától. Oeden-
burgnak németül azért neveztetik, mert N.
Károly császár és III. Henrik elpusztították,
késõbb németekkel újra megültetvén. Annyi
bizonyok hogy Sopronnál vette kezdetét Sca-
rabantia romai város és gyarmat, melly a Rá-

baközig terjedt mint ezt a kiásott romai régisé-
gek, pénzek, emlékek bizonyitják. Elsõ sza-
badságát némellyek szerint IV. Henrik német
császártól nyerte, mivel a polgárok Salamon
magyar királynak Nándor-Fejérvárnál a bis-
senusok és bolgárok ellen kitûnõ szolgálatot
tettek. Erre azonban semmi próba nincs; ha-
nem annyi igaz, hogy Imre, IV. Béla, V. István
szép szabadságokkal ajándékozták meg, me-
lyeket Kun László 1277-ben megerõsített. 

Továbbá I. Károlytól 1313-ban, 1317,
1338; I. Mátyástól 1464; Ulászlótól 1498;
II. Lajostól 1524; I. Ferdinandtól 1533; Ma-
ximiliantól 1576; I. Leopoldtól 1701, I. Jó-
zseftõl 1706-ban jeles kiváltságokat kapott.
Nevezetes e város arról is, hogy itt 4 ország-
gyûlés tartatott, és 2 királynõ koronáztatott.
1490-ben Mátyás halála után Maximilián a
várost elfoglalta. 1605. törökök, tatárok, és
hajduk ostromolták, de jun. 6-kán Traut-
mansdorf az õrsereg vezére kicsapván, az el-
lenséget elszélesztette. 1676. nov. 29-kén
külvárostúl együtt leégett. 1706. a kuruczok
ágyukkal és bombákkal ostromlák, de a kül-
városokat sem vehették be. 

Maga a belváros kicsiny, de rendesen
épült 3 kapuval; a külvárosok ellenben
messze terjedtek, s elég csinos házakból álla-
nak. Belvárosának minden utczái és a külsök
is többnyire járdával vannak ellátva. A külvá-

ros szentegyháza régi góth izlésben említésre
méltó. A város tornya, melly az országban leg-
magasabbnak tartatik, különösen szép izlésre
épült. Sz. Benedek, elõbb Sz. Ferencz szerze-
te templománál az igen szép torony góth mód-
ra faragva kõbõl van összerakva a szentegy-
házzal együtt. Említést érdemlenek még a do-
mokos szerzetesek kéttornyú szentegyháza,
az ‘ágostaiak nem annyira diszes, mint igen
czélszerû, toronytalan temploma, az orsolya
szüzek kicsiny szentegyháza, az uj vármegye-
háza, a Casino igen jeles épülete, s több csi-
nos magánházak. 

Van itt egy társas káptalan, harminczad-
hivatal, posta, sóház, kath. gymnasium a sz.
benedekiek alatt, virágzó ágostaí lyceum
mesteriskola és különös ágostai polgári ta-
noda,  mellyben az elemi tudományok, és
mesterségek tanittatnak, katona nevelõház
a 48-dik számu magyar gyalogezred számá-
ra, 3 kórház, 4 gyógyszertár. 

Népessége 14987 lakos, kiknek fele romai
kath., fele ágostai vallású; nyelvet illetõleg
többnyire németek, kevés magyarokkal ke-
verve. Élnek kézmüvességböl, kereskedésböl,
földmivelésbõl, bor és gyümölcstermesztés-
bõl. Van itt egy czukorfinomító gyár, könyv-
nyomda, gyapotszövõ intézet, sok késcsináló
és fazekas, 2 könyvárus és -mûvészbolt; szá-
mos posztósai jó középszerû posztót készítnek.
Van a határban egy szederegylet, és selyemte-
nyésztö részvényes társaság, mindegyik neve-
zetes szedertelep birtokában. 1847-ben 318
font tiszta legombolyitott selyem tenyésztetett.

Negyven kereskedõje borral, gabonával, szar-
vásmarhával, sertéssel, mézzel, viasszal,
aszaltgyümölcscsel, gyármüvekkel élénk ke-
reskedést folytat. Négy országos és két hetivá-
sára (hétfõn és pénteken) nagy fontosságu,
ugy hogy éven át 40,000 darab szarvasmarha,
és 150,000 sertés eladatik. A baromvásárt
mindig pénteken tartják. Nehány évvel ezelõtt
gyapjuvásárra is nyert szabadalmat. 

Határa a városnak 37,865 hold és 320
négyszögöl, holdját 1000 ölével számitva.
Ebböl szántóföld van 9383 h. 485 négyszög
öl, rét 3264 h. 440 négyszög öl, legelõ 1870
h. 649 négyszög öl, kert 270 h. 541 négy-

szög öl, káposztás 84 h. 270 négyszög öl,
szõlõ 2247 hold 932 négyszög öl , a város te-
rülete 245 hold 871 négyszög öl. Mind szán-
tófölde mind rétjei elsõ osztálybeliek. Szõlõ-
hegyei hires asztali, sõt esszé fejér bort is te-
remnek, különösen a Fertõ tava partján. Az
éghajlat itt mint Ruszton, szembetûnõleg
melegebb, ugy hogy ezen hegy nyugati olda-
lát csak erdõk vagy szántóföldek borítják
akkor midõn a Fertõ felõl jó bort termõ szõ-
lõtõkék, válogatott gyümölcsfák, mint ba-
raczk, mondola, stb. diszlenek. 

A várostól délre és nyugatra esõ hegyek
már csekélyebb bort szolgáltatnak, de tete-
jét gyönyörû gesztenyés erdök, s oldalait
gazdag gyümölcsösök fedik. A soproni
aszalt szilva, körte és baraczk, katulyákba
csinálva messze elhordatik, s nevezetes ke-
reskedési czikk. 

A város roppant erdeje fõleg tölgy, bikk,
nyir, éger, részenkint fenyõfákból áll, s

benne 30 éves vágásforgás alkalmaztatik.
Környéke a városnak igen gyönyörü; T i.
maga egy széles a Spittel patakjától nedve-
sitett völgyben terülvén el kelet, dél és nyu-
gat felöl szõlõhegyekkel, gesztenyés és más
erdõkkel és gyümölcsösökkel vétetik körül. 

Számosabb mulatóhelyei közül említést
érdemlenek: a Neuhof franczia izlésü kerttel,
a várostól csak 2000 lépésre; a Lever egy
hegy-tetõn, honnan a Fertõ tavára, s az egész
környékre elragadó kilátás esik. Tiszta idõ-
ben innen beláthatni a 3 mélföldre esõ Esz-
terházát, s a 8 mérföldnyi távolságu posoni
várat. Harmadik mulatóhely a wandorfi eltö-
röltetett paulinus kolostor, egy felséges erdõs
vidéken; végre a Fertõ partján csak egy óra
járásnyira esõ balfi vagy farkasdi (Wolfs) för-
döintézet. Nem kis diszére szolgál Sopron-
nak az, hogy 8 vagyonos helységnek földesu-
ra, mellyek e következõk: Ágfalva, Harka
(m. v.), Balf, Kopháza, Klimpa, Medgyes,
Lépesfalva, Bánfalva németül Wandorf. Ez
utolsó helység határában van egy igen gaz-
dag kõszénbánya. Jelenleg Sopron feje egy
egész katonai és polgári kerületnek, melly
magában foglalja a régí dunántuli kerületet,
Komárom és Fejér vármegyék kivételével.

Forrás: Fényes Elek: Magyarország Geo-
gráphiai Szótára, 1851, 

(Szerkesztette: PPááppaaii  GGáábboorr,,  NNaaggyy  LLáásszzllóó)
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EEggyy  oorrsszzáágg,,  eeggyy  nnéépp,,  eeggyy  vváárrooss,,  vvaaggyy  bbáárrmmeellyy  kkiisseebbbb  tteelleeppüüllééss,,  hhaa  eellffee-
lleejjttii  mmúúllttjjáátt,,  eellvveesszzeetttt  aa  jjöövvõõnneekk  iiss..  EEzzéérrtt  iiddéézzzzüükk  ffeell  FFéénnyyeess  EElleekk  kkoorraa-
bbeellii  hhaanngguullaattúú  ééss  sszzöövveeggeezzééssûû  oorrsszzáágglleeíírráássaa  sseeggííttssééggéévveell  aa  vváánnddoorrggyyûû-
llééssnneekk  hheellyysszzíínntt  aaddóó  tteelleeppüüllééss  hhaajjddaannvvoolltt  eemmlléékkeeiitt..
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Idén a magyar erdészek számára sokat
jelentõ helyszínen, Sopronban és szû-
kebb környékén tartotta az Egyesület az
immár sorrendben 145. Vándorgyûlé-
sét. Majd’ negyed évszázad telt el 1991
óta, amikor utoljára látogathattak el a
Hûség Városába az OEE vándorgyûlés
résztvevõi. Az egyesületi tagok hagyo-
mányos éves országos találkozójának
idei házigazdái a Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt. és az OEE Soproni Helyi Cso-
portja, illetve szervezõ partnerként a
Fertõ-Hanság Nemzeti Park és a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem voltak. 

A rendezõk Sopron városába, a Sop-
roni-hegységbe, a szomszédos Burgen-
landra, illetve a Fertõ tó és vidékére
szervezett szakmai programok során kí-
vánták bemutatni az ott gazdálkodó er-
dészek munkáját, aktuális feladatait, a

térség sokszínû természeti és kulturális
értékeit és mindazt a hagyományt, me-
lyet a város és környezete a hazai felsõ-
fokú és középfokú erdész szakképzés,
oktatás során a magáénak vallhat.

A június 13-i ünnepélyes megnyitóra
a vándorgyûlésnek helyet adó Szieszta
Hotel parkolójában felállított rendez-
vénysátorban került sor. A vadászkür-
tök zengõ hangjai után Lomniczi Ger-
gely fõtitkár köszöntötte a megjelente-
ket és a meghívottakat. Az ország min-
den szegletébõl összesereglett erdésze-
ket elsõként – a rendezõk nevében –

dr. Jámbor László, a TAEG Zrt. vezéri-
gazgatója üdvözölte. Az inkább bensõ-
séges és kevésbé protokolláris jellegû
megnyitón, ahol szinte csak magunk
között voltunk, Firtl Mátyás, a térség or-
szággyûlési képviselõje adta át Sopron

polgárainak szívélyes és baráti üdvözle-
tét. Ezt követõen Zambó Péter, az OEE
elnöke lépett a mikrofonhoz, köszönt-
ve a vendégeket, az egyesületi tagtársa-
kat, külön kiemelve közülük a nyugdí-
jas kollégákat. Üdvözölte a szakmai
programok során házigazda szerepet is
betöltõ osztrák erdészeket, a határon

túlról – Erdélybõl és Felvidékrõl – szép
számmal érkezett magyar kollégákat,
tagtársakat és a most már hagyományo-
san a vándorgyûléshez szorosan kap-
csolódó Év Erdésze verseny erdésztech-
nikus résztvevõit. Megköszönve a szer-
vezõk fáradtságos és kitartó elõkészítõ
munkáját hivatalosan is megnyitotta az
OEE 145. Vándorgyûlését.

Nagy László

VÁNDORGYÛLÉS

Az OEE 145. VándorgyûléseAz OEE 145. Vándorgyûlése
Ünnepélyes megnyitó

Zambó Péter, az OEE elnöke Dr. Jámbor László vezérigazgató, TAEG Zrt.
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A szakmai program Közép-Burgenland
szívébe, a burgenlandi-horvát község-
be, Großwarasdorfba vezetett, témája
pedig a régióban széles körben elterjedt
községi erdõgazdálkodás bemutatása
volt. A program során az erdõbirtokos-
sági társulat igazgatásának elõnyei és
hátrányai, valamint az erdõgazdálkodás
idõszerû feladatai és céljai is elõtérbe
kerültek. A tulajdonosok és az erdésze-
ti hatóság képviselõinek segítségével
bepillantást nyerhettünk a helyi erdõ-
és vadgazdálkodásba is.

Méretét és tulajdoni viszonyait te-
kintve a großwarasdorfi Erdõbirtokos-
sági Társulat az oberpullendorfi körzet
második legnagyobb községi erdõtulaj-
donosa. A 335,76 hektár összterületbõl
320,80 hektár erdõ. Jelenleg ez az Erdõ-
birtokossági Társulat 113 használatra jo-
gosultból áll, mintegy 851 tulajdoni
résszel.

A großwarasdorfi Erdõbirtokossági
Társulat erdõtulajdona Oberpullendorf
körzetben az oberpullendorfi elõváros
és Großwarasdorf község között fek-
szik. A terület éghajlata pannóniai-
szubkontinentális, mérsékelten hideg
és hóban szegény téllel. Nyáron gyako-
riak a hosszabb meleg, száraz idõsza-
kok és jellemzõ a szárító délkeleti szél.
Az évi átlagos csapadék mennyisége
617 mm, nyári maximummal. Az évi kö-
zéphõmérséklet pedig 9,5 Celsius fok.

Alapvetõen homokos és agyagos üle-
dékû talaja közepes, illetve mélyrétegû.
A fennsíkon felszíni kõzetben gazdag,
vízháztartására a szárazság-mérsékelt
nedvesség jellemzõ. A talajtípusok kö-
zül uralkodó a barnaföld, foltonként
glejes talajok is elõfordulnak. Természe-
tes erdõtársulásai a gyertyános-tölgye-
sek kocsánytalan tölggyel. Helyenként a
kocsányos tölgy is fellelhetõ.

A gazdasági erdõben az átlagos vágás-
forduló 80 év, míg az értékes faként hasz-
nálható tölgy vágásérettségi kora hosz-
szabb, annak érdekében, hogy elérhetõ
legyen a minimum 60 cm mellmagassági
átmérõ. A 2012-ben készített kezelési terv
erre az évtizedre évi 1950 m3 bruttó (1650
m3 nettó) fakitermelést engedélyezett.

A szakmai program állomásai során
bemutatták egy akácállomány átalakítá-
sát. Az 4,28 hektár területû erdõsítés ko-
ra 5 év. Fõ fafaj a tölgy, amely vadrágás
ellen egyedi védelmet kapott, és ame-

lyet magvetésbõl származó gyertyánnal
egészítettek ki. Az akác ellen mechani-
kai és kémiai védekezés folyik. A fiatal
fákon faértékük növelése érdekében
nyesés történik. 

A következõ állomáson egy 3,24 hek-
táros, 15 éves fiatalosban jártunk, mely
30%-ban tölgybõl, 30%-ban madárcse-
resznyébõl, 20%-ban vöröstölgybõl, 10%-
ban korai juharból és 10%-ban fekete dió-
ból áll. Eleinte kerítés is védte az állo-
mányt, jelenleg értéknövelõ nyesést
végeznek. Az akác ellen ebben az állo-
mányban is folyamatos a védekezés.

A következõ területen természetes
felújítás folyik, amelyet az öreg erdeife-
nyõ és tölgy állományrész eltávolítása
elõzött meg. A terület 8,28 hektár + 7,00
hektár nagyságú. Az erdeifenyõbõl,
tölgybõl, cserbõl és nyírbõl álló újulat 7
éves. Folyamatos mechanikai és kémiai
védekezést alkalmaznak az akác ellen. 

Az utolsó helyszínen 3,03 hektárnyi,
27 éves rudas állományt láttunk, melyet
30% gyertyán, 30% rezgõ nyár, 20%
nyír, 10% tölgy és 10% erdeifenyõ alkot.
Erõs elsõ gyérítés utáni állapotban volt
megtekinthetõ.

Andreas Leitgeb, fõtitkár, 
Burgenlandi Erdészeti Egyesület

Kiss József, 
vezérigazgató-helyettes, TAEG Zrt.
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Szakmai programok, terepi bemutatók
A 145. Vándorgyûlés ünnepélyes megnyitása után a résztvevõk elindultak a vá-

lasztott szakmai programok helyszíneire. A rendezõk hat programlehetõséget ál-

lítottak össze. A legnagyobb érdeklõdésre számot tartó osztrák kisparaszti, kö-

zségi erdõgazdálkodástól, a soproni fenyveseket sújtó szúkatasztrófa utáni er-

dõfelújításokon vagy a Fertõvidék természeti látnivalóin át, az egyetem és a vá-

ros bemutatásáig, a térség jellemzõ értékeit igyekeztek bemutatni az egyesüle-

ti tagtársaknak a szervezett programokon keresztül.

Kisparaszti erdõgazdálkodás Ausztriában
Andreas Leitgeb
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A Soproni-hegység magyar oldalán, a
Hegyvidék területén az 1800-as évek
végét követõen indult fenyvesítés ered-
ményeképpen komoly lucfenyõállomá-
nyok alakultak ki. Bár a nem optimális
termõhelyén álló fenyõ állományokban
többször is egészségügyi problémák
léptek fel (pl. a második világháborút

követõen az 1946-48. években), a lucfe-
nyõ elegyaránya nem csökkent, állomá-
nyainak átlagos életkora pedig folya-
matosan nõtt. Így alakulhatott ki az a
helyzet, hogy az 1994-es üzemterv ada-
tai szerint a Hegyvidéken a lucfenyõ te-
rületi elegyaránya 21,6%-ot, fatérfogata
pedig 24,1%-ot tett ki. Az állományok
korosztályait vizsgálva pedig megálla-
pítható volt, hogy a lucfenyvesek zöme
az 50 évnél idõsebb korosztályokból
került ki. 

Az 1990-es években aztán bekövetke-
zett a tragédia. A károkozásért felelõs ro-
var, a betûzõszú (Ips typographus) az er-

dei életközösség tagja, általános esetben
károsítást nem okoz, azonban kedvezõ
feltételek között gradációra képes. A
nem termõhelyén álló, idõs lucfenyõál-
lományok viszonylag nagy területe, az
1990-es évek elsõ felében beállt aszályos
idõjárás elegendõ volt a rovar tömeges
elszaporodásához és rohamos erdõ-
pusztulási folyamat kialakulásához. A
pusztulás mértékét jól szemlélteti, hogy
az 50 évnél idõsebb lucfenyõállomá-
nyok fatérfogata az 1994-ben életbe lépõ
üzemterv adatai szerint 228 em3 volt, en-
nek közel 80%-át, mintegy 180 em3-t kel-
lett kitermelni a károsítás miatt 2003 vé-
géig, az üzemterv érvényessége alatt. 

A károsodott faanyagot alapvetõen
kétféle módon termelték ki:

– Az elegyes állományokból szálan-
kénti vagy kiscsoportos kiterme-
léssel, hogy a felújítandó terület
ne növekedjen.

– Egészségügyi tarvágással (70-
80%-ban), amely során a 0,5 ha-os
léktõl a több tízhektáros vágáste-
rületig minden nagyságrend meg-
található a területen. 

Sajnos sokszor elõfordult, hogy a ko-
rábban szálankénti egészségügyi ter-
meléssel menthetõnek tûnt állományo-
kat a további pusztulás miatt tarra kel-

lett vágni. Az 1995–98 között belépõ
mintegy évi 100 ha erdõfelújítási kötele-
zettség szinte teljes egészében a szúká-
rosítás felszámolásához kötõdött. Az er-
dõfelújításokban a lucfenyõ visszaszorí-
tása, lombos fõfafajú, elegyes erdõk ki-
alakítása volt a cél. Ahol a termõhely
ezt megengedte, fenyõt maximum 30%
elegyig ültettünk az állományba. 

A komoly mértékû fakitermelés pilla-
natnyi többletnyereséget hozott, ez
azonban a károsodott faanyag jelentõs
értékvesztése, a kampányszerû munká-
ból adódó fakitermelési többletköltsé-
gek és a magas vágástakarítási költségek
miatt nem állt arányban a késõbbiekben
megjelenõ anyagi és szakmai hátrányok-
kal. Az erdõmûvelés is jelentõs többlet-
költséggel járt. Ebben elsõ helyre soro-
landó az erdõfelújítások szerkezetátala-
kítása fenyõrõl lombos fõfafajra. Növelte
a költségeket az is, hogy a szokásos

többszörösére emelkedett erdõmûvelési
feladathoz nem állt rendelkezésre helyi
munkaerõ és végrehajtása során a ter-
mészetvédelmi korlátozásokat is be kel-
lett tartanunk.

Az elmúlt évek távlatából megállapít-
hatjuk, hogy az erdõgazdaság a feladatot
– minden kedvezõtlen körülmény ellené-
re – alapvetõen saját erejébõl sikeresen
megoldotta. A kimutatható több százmil-
lió forintos kár ellenére külsõ támogatást
– leszámítva az Állami Erdészeti Szolgálat
és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság pozitív hozzáállását – nem kap-
tunk. A kényszerbõl letermelt lucosok
helyén ma zömmel õshonos tölgy és
bükk fõfafajú, elegyes fiatalosok állnak.

Csapó József 
erdészetvezetõ, TAEG Zrt.

Prof. Dr. Lakatos Ferenc 
dékán, NYME Erdõmérnöki Kar

Erdõfelújítás szúkatasztrófát követõen

Csapó József és dr. Lakatos Ferenc
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A teljes program kényelmes, könnyen tel-
jesíthetõ gyalogos túra volt, amely a Hotel
Szieszta parkolójából indult és oda is ér-
kezett vissza. A résztvevõk átfogó képet
kaphattak az ország második leglátoga-
tottabb és legfelszereltebb parkerdejérõl,
melyet több mint egymillió látogató keres
fel évente. Kialakításának gondolata
Muck András erdõmester-erdõgondnok
(1851–1925) nevéhez kötõdik. Már abban
az idõben kijelöltek jelzett turistautakat,
kilátókat, gloriettek épültek. Az ország el-
sõ modern parkerdeje 1970-ben, a Pilisi
Parkerdõvel egy idõben jött létre. A legú-
jabb, máig tartó fellendülés 1998-ban a
Soproni Parkerdõ közjóléti fejlesztési ter-
vének kidolgozásával vette kezdetét,
melynek eredményeként nagyszabású
beruházási program indult. 

A hoteltól a Károly-magaslati parko-
lóig a Ciklámen tanösvény nyomvona-
lán haladtunk, amelyet az országban el-
sõként hoztak létre 1971-ben. Az ösvé-
nyen információs táblák ismertetik a
hegység jellegzetes erdõállományait, nö-
vényeit, állatait, amelyek a táj jellegze-
tességeit tükrözik.

A Soproni Erdészet területén 2008-
ban jelöltek ki egy 390,2 ha nagyságú
átalakító üzemmódban kezelt területet.
Az erdõtömb a Soproni-hegység legfre-
kventáltabb, leglátogatottabb részeit
magába foglaló erdõtagokat öleli fel. Az
átalakító üzemmódban kezelés során a
legfõbb szakmai célkitûzés az, hogy a
jelenlegi egyetlen szintbõl álló, egyen-
letes állományszerkezetû, zömében
egykorú erdõállományokat elsõsorban
természetes újulatból származó, erõsen
vegyes korú és méretû, szabálytalan
szerkezetû ún. szálalóerdõkké alakít-
suk át. 

Sopron a kilátók városa is egyben, hi-
szen nincs még egy olyan hely Magyar-
országon, mint a Soproni Parkerdõ, ahol
viszonylag kis területen ennyi kilátóval
találkozhat az erdõjáró. A kilátók és kilá-

tópontok ma is azon a helyen állnak,
ahova eredetileg emelték õket. 

A parkerdõ központja és leglátoga-
tottabb helye, s ma már a Tûztorony
mellett Sopron város második jelképe,
a Károly-kilátó. Az elsõ faépítésû kilátó-
tornyot Romwalter Károly 1876-ban sa-
ját költségén építette a 398 m magas Vá-
ris hegyen. Elkészülte után a Városszé-
pítõ Egyesületnek adományozta.1945

után a város önkormányzatához került
és sok hányattatást követõen csak 1996-
ban adták vissza az Egyesületnek. A tu-
lajdonos az elhanyagolt épületet a So-
proni Parkerdõt gondozó Tanulmányi
Erdõgazdaság kezelésébe adta, aki nem
sokkal késõbb 1999-ben a Soproni Er-
dõkért Környezetkultúra Alapítvánnyal
közösen megnyitotta az épület elsõ
emeletén a Botanikus szentélynek ne-
vezett állandó kiállítást. Ezt követõen,
2002-ben a kilátó második emeletén,
Roth Gyula és Csapody István munkás-
ságát bemutató „Elõdeink voltak” címû
emlékkiállítás nyílt.

A 23 méter magas torony kétszintes
tetõteraszáról csodálatos panoráma nyí-
lik Sopronra, a Fertõ tóra, továbbá a
Rax és a Schneeberg hófödte csúcsaira.
Tiszta idõben a pozsonyi várban és a

pannonhalmi apátság épületeiben is
gyönyörködhetünk.

A program során megkoszorúztuk
Hédl András emlékmûvétt is. Hédl
András (1920–2007) Bedõ Albert-díjas
erdésztechnikus mellszobrát 2011-ben
az erdõgazdaság 60. születésnapján
leplezték le. Az egykori kerületvezetõ
erdész Sopronban született, és mind-
végig hû maradt a soproni hegyvidéki
erdõkhöz, munkásságát számos kitün-
tetés is fémjelzi: a Bedõ Albert-díjon kí-

vül az Ember az erdõért emlékérem, Sop-
ron Városért díj és még sok egyéb elis-
merés. A koszorúzással Bandi bácsin kí-
vül valamennyi itt dolgozott kollégára is
emlékeztünk.

A Dalos-hegyi páholyt érintve halad-
tunk tovább, majd a sípályán lesétálva
értük el a Várisi-sétautat. A tanösvényen
elhelyezett információs táblák Sopron
és környékének látványosságait, termé-
szeti értékekeit, a parkerdõt és az ott fo-
lyó erdõgazdálkodást mutatják be. A sé-
taút a közvilágítással ellátott Ojtozi sé-
tányba csatlakozik, amely egyben az or-
szág elsõ erdei tornapályájának nyom-
vonala is. Ezen végigsétálva, majd a Vá-
risi zenepavilont érintve érkeztünk vis-
sza a hotelbe. 

Bánáti László
erdészetvezetõ-helyettes, TAEG Zrt.

A Soproni Parkerdõ bemutatása
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Sopron környékét – különösen magát a
várost – két jellegzetes klímahatás éri: a
Soproni-hegység felõl szubalpin, a Fer-
tõ felõl pedig szubmediterrán. 

Mindez viszonylag kis területen vál-
tozatos, sokszínû élõvilág kialakulását
eredményezte, hiszen egy kb. 20 km
sugarú körben a Keleti-Alpok, valamint
a Pannon síkság jellegzetességei szinte
egymás szomszédságában találhatók
meg: a fenyvesektõl a szikes legelõkig
vagy a búbos cinegétõl és a kereszt-
csõrûtõl a gulipánig, gólyatöcsig.

Utunk a Fertõ menti mészkõdombok
szubmediterrán világába, majd a konti-
nentális sztyepptóra, a Fertõre vezetett
a régi Pozsonyi úton, amelyen valaha
reformkori nagyjaink: Gróf Széchenyi
István, Deák Ferenc és Felsõbüki Nagy
Pál jártak az országgyûlésekre. 

Útközben ismertetés hangzott el a
városról, a kulturális nevezetességek-
rõl, a Bécsi-domb amfiteátrumáról és a
Szent Mihály-temetõrõl, ahol erdész
nagyjaink nyugszanak, majd Sopronkõ-
hidán a börtön szomorú emlékeirõl is.

A Páneurópai Piknik Emlékhely az
államhatáron, a Pozsonyi út mentén,
Sopronkõhida és az ausztriai Sankt
Margarethen – (Szentmargitbánya) kö-
zött található. Itt zajlott le 1989. au-
gusztus 19-e délutánján a barátságos
magyar-osztrák pikniknek induló, de a
tömegesen menekülõ NDK-sok miatt
történelmi eseménnyé alakult népgyû-
lés, amelyet a történészek közül sokan
a Berlini fal elsõ megbontásaként érté-
kelnek.

Az eseményt az akkori ellenzéki pár-
tok szervezték a szomszédos burgen-
landi község, Szentmargitbánya polgár-

mesterének támogató egyetértésével. A
piknik során az egykor forgalmas, de
ekkorra már elhanyagolt, rozsdás szö-
gesdrótkapuval lezárt úton a kapu nyi-
tása után tömegesen érkeztek az oszt-
rák vendégek, de velük szemben 600-
nál is több NDK állampolgár tört át vi-
haros gyorsasággal, érzelmektõl fûtött
jelenetektõl kísérve. A történtekrõl rész-
letes beszámoló hangzott el az egykori
szervezõktõl, erdész kollégáinktól.

A világra szóló esemény színhelye
ma emlékhely, amely a Tanulmányi Er-
dõgazdaság Zrt. kezelésében van. Több
emlékmû, szobor, az egykor történteket
bemutató fényképes tábla található a
volt „vasfüggöny” határõrizeti berende-
zéseivel. Kiemelkedõ értéke a terület-
nek Melocco Miklós „Áttörés” c. nagy-
méretû szoborkompozíciója, ahol dr.
Magas László és Zambó Péter helyezte
el az emlékezés koszorúját.

Az emlékhely szomszédságában, az
út túloldalán található az ún. Akadémiai
Emlékerdõ, amely szintén a TAEG Zrt.
kezelésében van és 2000-ben a Magyar
Tudományos Akadémia alapításának
175. évfordulójára létesítették. Az MTA
vezetõi azóta minden évben egy újabb
fát ültetnek el, így az emlékerdõ annyi
fából áll, ahány éves az Akadémia. 

Az emlékhely megtekintése után a ta-
nulmányút a fertõi programmal folytató-
dott. Fertõrákos község határában terül
el a tó hasonló nevû öble, amely a tria-
noni határ kialakítása után, a megosztott
tó egyetlen hazai, fürdésre és vízisportok-
ra alkalmas vízfelülete. Az üdülõtelep
kikötõjében hajóra szálltak a résztvevõk
és egy természeti látványokban gazdag
utat tettek meg a tó hazai és ausztriai ré-
szén, a déli öblökben.

A Fertõ tó sós vizû, szikes tó. Az eu-
rázsiai kontinentális zóna sós tavai kö-
zül a legnyugatibb. Szeszélyes vízállá-
sú, sekély-közepes vízállásnál 1,1 m
mély tó és már többször teljesen kiszá-
radt, máskor viszont hatalmasra duz-
zadva, még a part menti községeket is
veszélyeztette. Közepes vízállásnál –
115,5 m-rel tengerszint felett – 315 km2

kiterjedésû, amelybõl 75 km2 tartozik
hazánkhoz, ennek is 86%-a nádas.

A Fertõ a rendszerváltás éveiben le-
hetett „határsávból” „nemzeti park” az
osztrák résszel közösen. A Nagyalföld,
de különösen Kiskunság szikes tóvidé-
kével rokon élõvilága nemzetközi elis-
meréseket jelent a két szomszédos or-
szágnak. A tó és környéke Bioszféra Re-
zervátum, a vizes élõhelyek legkiemel-
kedõbb kategóriájaként ún. Ramsari te-
rület és 2001 decembere óta az UNSCO
elismeréseként a világörökség része. 

Dr. Kárpáti László 
elnök, OEE Soproni HCS

Történelmi és természeti emlékek a

Fertõ tó mentén

Zambó Péter és dr. Magas László koszorúz
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Sarród északi részén, az egykori fertõi
kikötõ és rév helyén épült a Kócsagvár,
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ságának székhelye. Az épület 1993-ban
készült el, nevét a helyi madárvilág jel-
lemzõ képviselõjérõl, a nagy kócsagról
kapta. A szakmai program során fogatok-
ra szállva jártuk be a nemzeti park terü-
letének jellegzetes helyszíneit.

Elsõ állomásunk a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park terüle-
tén lévõ Lászlómajor volt – az
Esterházyak egykori majorsá-
gi központja –, ahol kialakí-
tásra került egy régi magyar
háziállatfajtákat bemutató, ki-
állításokkal fûszerezett új
nemzeti parki látogatóhely. 

Az egykori falusi életet be-
mutató gazdaság fõ látványos-
ságai a régi magyar háziállat-
fajták. 15 õshonos állatfaj te-
kinthetõ meg méltó és biz-
tonságos körülmények kö-
zött, úgymint a magyar szür-
kemarha, a házi bivaly, a rac-
kajuh, a cikta juh, a tejelõ ci-
gája, a mangalica és a magyar baromfi-
fajták jeles képviselõi. 

A turisztikai látványossággá kialakított
patinás épületegyüttesben egy kb. 100
fõt befogadó konferenciaterem, a Fertõ-
táj és a Hanság természetvédelemét és
gazdálkodástörténetét ismertetõ kiállí-
tás, az állattartáshoz kötõdõ mesterségek
emlékeit bemutató kiállítás áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére. A kiállítások és a
bemutatott háziállatok megtekintése iga-
zi élményt nyújt minden idelátogatónak.

A Fertõ tó a szabályozása elõtt a csa-
padékos õszi és tavaszi hónapokban
rendszeresen elárasztotta  a mélyebben
fekvõ pusztai területeket. Ezek csak a
vízrendezések után alakultak állandó
szikes pusztává, amely leginkább a
mekszikópusztai területeken, a Fertõ-
táj keleti részén tanulmányozható. Eze-
ken az élõhelyeken – a sótartalom kon-
centrációjának függvényében – külön-
bözõ sótûrõ növények (sziksófû, sziki
útifû, sziki üröm) fordulnak elõ.

A vízrendezések elõtti eredeti állapot
visszaállítását hivatott szolgálni a terüle-
tek újbóli elárasztása. A Borsodi-dûlõ és
a Nyéki-szállás is hasonló „újraalakított
élõhelyek”, amelyek háborítatlan kör-
nyezetet és bõséges táplálékot terem-
tenek a fészkeléshez és a fiókák nevelé-
séhez a gazdag madárvilág számára.

A nyílt területen a kilátókból az év
szinte bármely szakában jól tanulmá-
nyozható a változatos madárvilág. Elsõ-
sorban a parti madarak láthatók nagy
számban, de a különbözõ récefajoknak
is fontos gyülekezõhelyei. Gémek, kó-
csagok is járnak táplálkozni ezekre a ta-
vakra. Az itt fészkelõ nyári ludak jelen-
tik nyár közepéig a fõ látványosságot, a

téli idõszakban pedig a vonuló vadlu-
dak lármájától hangos a vidék.

A Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság vagyonkezelésében lévõ terület
nagysága kerekítve 12 100 ha. Kiemelen-
dõ belõle a közel 6600 ha gyep és a majd
1200 ha erdõ. Jelentõs a 2500 ha nádas, a
410 ha halastó, és 190 ha szántó. 

Legjelentõsebb a gyepgazdálkodá-
sunk és az ehhez kapcsolódó állatte-
nyésztési tevékenységünk. Ennek célja
kettõs: a gyepterületekhez kapcsolódó
természeti értékek, illetve az õshonos,
magyar háziállatfajták állományának
fenntartása, a génmegõrzési tevékeny-
ség segítése, amely a nemzeti parkok
alapfeladatai közé tartozik. 

Igazgatóságunk a kezelésében lévõ
gyepterületeket elsõsorban saját állat-
állományával hasznosítja, legeltetés-
sel, illetve szénakészítéssel az állatok
takrmányozásához. A gazdálkodásba
bevont, kezelt gyepterületek nagysága
hozzávetõleg 4000 ha. Fele részben
kaszálóként, fele részben legelõként
hasznosítjuk a területeket. Éves takar-
mányfelhasználásunk 15 ezer körbála
rétiszéna. Ezen mennyiség felett a
megtermelt szénát az éves terméstõl
függõ minõségben és számban takar-

mányozási, almozási, és ener-
getikai célra egyaránt érté-
kesítjük.

Utolsó állomásunk, a Han-
sági-fõcsatornától mintegy
2,5 km-re északra, Fertõújla-
kon található a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park oktatóközpont-
ja. A dr. Csapody István erdõ-
mérnök, botanikus nevét vi-
selõ természetiskola 2007
májusában nyitotta meg ka-
puit. A minõsített erdei isko-
lai központ változatos prog-
ramokkal – bemutató foglal-
kozásokkal, elõadásokkal, té-
manapokkal, kézmûves fog-
lalkozásokkal, természetis-

mereti vetélkedõkkel és nyári táborok-
kal – várja az érdeklõdõ iskolai osztá-
lyokat, szakköröket, diákokat. A termé-
szetiskola épületében a nagyközönség
érdeklõdésére is számot tartó, a Fertõ-
táj és a Hanság élõhelyeit bemutató ki-
állítás szintén helyet kapott. Az épület
emeletén szálláshely mûködik, amely
11 szobában összesen 42 férõhellyel áll
a vendégek rendelkezésére. A szakmai
program végén leleplezésre került Csa-
pody-emléktábla alatt a család képvise-
lõi és egykori tanítványok, erdész kollé-
gák helyezték el az emlékezés koszo-
rúit. 

Reischl Gábor 
igazgató, Fertõ-Hanság NP

Kirándulás a Fertõs-Hanság Nemzeti

Parkban
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A magyar felsõoktatási intézmények
élvonalába tartozó Nyugat-magyaror-
szági Egyetem campusain – négy pati-
nás nyugat-magyarországi városban - ti-
zenegyezer hallgatót juttatnak a legkor-
szerûbb ismeretekhez. Sopron, az UNES-
CO által a világörökség részévé avatott
Fertõ-táj és az Alpokalja találkozásánál
fekvõ ékszerváros; Gyõr, az Európa
Nostra-díjas mûemlék és fesztiválváros;
a gyógyvizérõl híres Mosonmagyaró-
vár, melynek termálvizét Európa öt leg-
hatásosabb gyógyvize között tartják
számon és a római alapítású 2000 éves
Szombathely, Szent Márton szülõváro-
sa, Európa legnagyobb történelmi kar-
neváljának helyszíne – nyolc karnak ad
helyet. A campusok mindegyikében
pezsgõ diákélet folyik – egy részük
kincsként õrzi azokat az Európában is
egyedülálló diákhagyományokat, me-
lyeknek gyökerei a titokzatos középko-
rig nyúlnak vissza. 

Az Apáczai Csere János Kar (Gyõr) a
tanítóképzésben meglévõ tapasztalatait
és kutatási mûhelyeinek eredményeit
jelenlegi sokrétû képzéseiben kamatoz-
tatja a régió neves szakembereinek be-
vonásával. 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sop-
ron) hazánk legismertebb és legrégebbi
kisgyermeknevelõ intézménye. A szak-
maképzés alapja a gyakorlat, melyet jól
felszerelt gyakorló intézmények biztosí-
tanak. A kar nagy figyelmet fordít a te-
hetséggondozásra, a Don Bosco Szak-
kollégium, az aktív TDK mûhely és az
ERASMUS iroda folyamatosan bõvülõ te-
ret ad a tehetséges hallgatók tudomá-
nyos és szakmai kibontakozásához.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ
Kar (Szombathely) kiemelt képzési te-
rülete az osztatlan tanár- és tanítókép-
zés, a bölcsészet-, a természet-, a sport-
tudományok, továbbá a mûvészetköz-
vetítés területén kínál közismereti taná-
ri szakokat. Hallgatóik az ország leg-
jobb iskolái között jegyzett Bolyai János
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
umban végezhetik gyakorlatukat. 

Az Erdõmérnöki Kar (Sopron) egyi-
ke a selmeci gyökereit büszkén valló és
ápoló karoknak. A kar jelentõs tudomá-
nyos potenciállal rendelkezik, a minõsí-
tett oktatók aránya eléri a 80%-ot. A ka-
ron kutatások folynak az erdõgazdálko-
dás, az erdõvédelem, az erdõrendezés,
az erdõfeltárás, a vízgazdálkodás, a
nagyvadkutatás, az apróvad- és vízivad-
kutatás, a flórakutatás és térképezés, a
vegetációkutatás és térképezés, a kör-

nyezetmonitoring, a geofizika, a hidro-
geológia, a geomatika, a planetológia, a
tájkutatás, a természetvédelem, az erdé-
szeti gépesítés fejlesztése és a zaj-rez-
gés elemzés területein. Az intézetekben
folyó kutató-fejlesztõ és innovációs te-
vékenység összefogása, s a kar szellemi
potenciáljának az iparban való haszno-
sítása két önálló szervezeti egység, az
ERFARET (Erdõ- és Fahasznosítási Re-
gionális Egyetemi Tudásközpont) és a
KKK (Környezeti Kooperációs Kutatási
Központ Nonprofit Kft.) feladata.

A Közgazdaságtudományi Kar (Sop-
ron) megalakulása óta eltelt közel 20 év
alatt már több ezer hallgató sajátította el

a közgazdasági ismereteket, s szerzett
végzettséget a gazdasági és pénzügyi
élet szervezéséhez, irányításához és fej-
lesztéséhez szükséges területeken. A
kar 2003-ban méltó elhelyezést nyert
Sopron egyik legszebb belvárosi épüle-
tében, a korábbi Pénzügyi Palotában. A
kar a város és a régió vállalataival az
együttmûködést kutatási és fejlesztési
feladatok felvállalásával folytatja. Külö-
nös jelentõsége van a korszerû kari inf-
rastruktúrának, amelybõl a legfonto-
sabb szerepet az 500 férõhelyes aula töl-
ti be, helyet adva számos rendezvény-
nek, köztük iskolai ünnepélyeknek, elõ-
adásoknak, konferenciáknak.

A Mezõgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar (Mosonmagyaróvár) joge-
lõdjét – a Magyaróvári Gazdasági Ma-
gán-tanintézetet – 1818-ban alapította
Albert Kázmér szász-tescheni herceg,
így ez a világ legrégebben fennálló me-
zõgazdasági felsõoktatási intézménye.
A gyakorlati oktatásnak a tangazdaság

600 hektáros területe ad helyet, ahol 35
hektáron – kutatási céllal – kisparcellás
növénytermesztési kísérletek folynak. A
kísérleti telepek 3500 m2-t biztosítanak
az állattenyésztési és takarmányozási
kísérletekre. Az oktatás és a kutatás
szolgálatában áll a százezer kötetes ka-
ri könyvtár. A kar külkapcsolatai kiter-
jedtek, gondosan ápolt együttmûködés
fûzi több európai és amerikai egyetem-
hez és kutatóintézethez.

A Simonyi Károly Mûszaki, Fa-
anyagtudományi és Mûvészeti Kar
(Sopron) viszi tovább jogelõdje, az
1962-ben alapított Faipari Mérnöki Kar
hagyományait. A kar amellett, hogy a
hazai faipari oktatás és kutatás fellegvá-
ra, sikeresen integrálja a mûszaki, az in-

formatikai és mûvészeti szakterülete-
ket. Az egyik legcsodálatosabb anya-
gunk, a fa képezi a hidat a hagy-
ományos faipari képzések és a nagyon
sikeres mûvészeti kurzusok között, míg
az informatika teremti meg a kapcsola-
tot az egyes mûszaki képzések között.

A Természettudományi Kar (Szom-
bathely) olyan szakembereket kíván ki-
bocsátani az egyetem falai közül, akik
megfelelõ természettudományi, mûsza-
ki, informatikai vagy gazdasági alapis-
meretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy
az ipar, a mezõgazdaság, az oktatás, a
civil és intézményi szféra szervezetei-
ben, vagy önálló vállalkozóként megta-
lálják számításaikat. A szakmai gyakor-
lat érdekében a kar széles körû kapcso-
latot alakított ki a nyugat-dunántúli ré-
gió gazdasági szereplõivel.

Prof. dr. Faragó Sándor 
rektor, NYME 

Koch Róbertné 
koordinátor, NYME Rektori Hivatal

VÁNDORGYÛLÉS

Az Egyetem és a város
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A 145. Vándorgyûlés a tartalmas élmé-
nyeket és látnivalókat kínáló terepi pro-
gramok, az azt követõ felfrissülés, átöltö-
zés és készülõdés után a hagyományos
ünnepi vacsorával és baráti találkozóval
folytatódott, a Lövérekben fekvõ Szi-
eszta Hotel területén felállított rendez-
vénysátorban. A vacsorát követõen
spontán és gyorsan felbomlott az elõre
kialakított helyi csoport alapú ülésrend.
Régi barátok, kollégák, évfolyamtársak
és egyesületi tagok keresték meg egy-
mást a beszélgetésektõl zsongó sá-
torban, vagy gyûltek össze odakint a
langyos éjszakában, a soproni csillagos
ég alatt. Ahogy szaporodtak a szõlõillatú
parafadugók az asztalokon, úgy költö-
zött a lábakba is a ritmus, az addig csak
aláfestésként szolgáló halk zene egyre
erõsödõ ütemére. Fesztelen, jó hangulat
teremtõdött a táncosoknak is köszönhe-
tõen, melyet a „partszélen kibicelõk”
egy-egy vidám és hangos megjegyzése
kísért. Nevetések, mosolyok, táncolók,
szakmáról és magánéletrõl beszélgetõk
együttes közössége adja meg egy-egy
ilyen baráti találkozó hangulatának sava-
borsát. A legtovább kitartó résztvevõket
csak a közelgõ hajnal elsõ sugarai tudtak
a szálláshelyükre csalogatni.

Nagy László

Baráti találkozó a Lövérekben
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A közgyûlésen megjelent tagság és a
meghívott vendégek, a vadászkürtök
karzatról szóló üdvözlõ ércszava mel-
lett, felállva köszöntötték az Egyesület
hivatalos zászlajának, a vándorgyûlési
vándorzászlónak és a közgyûlés elnök-
ségének bevonulását.  Majd ünnepélyes
nyitányként csendült fel a közösen el-
énekelt Himnusz. 

Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára
üdvözölte elõször az Országos Erdésze-
ti Egyesület 145. Vándorgyûlésének
résztvevõit. Kiemelte, hogy a Vándor-
gyûlés minden évben egyesületünk éle-
tének legfontosabb programja, hiszen
azért gyûlünk össze, hogy barátainkkal,
tagtársainkkal találkozzunk és szakmai-
lag gyarapodjunk, és a kitüntetetteket
ünnepeljük. Mint rámutatott, különleges
hangulatot ad az idei 145. rendezvény-
nek, hogy mindezt Sopronban, az erdé-
szeti oktatás fellegvárában tehetjük
meg. Bevezetõ szavai után köszöntötte
a megjelenteket. Köztük külön is dr. Fo-
dor Tamást, Sopron város polgármeste-
rét, dr. Jung Lászlót, a Magyar Fejleszté-
si Bank agrár- és turisztikai ügyvezetõ
igazgatóját, dr. Jámbor Lászlót, a házi-
gazda Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
vezérigazgatóját, dr. Faragó Sándort, a

Nyugat-magyarországi Egyetem rekto-
rát, dr. Kosztka Miklóst, az Egyesület Díj
Bizottságának elnökét és Zambó Pétert,
az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
két. Ezen kívül dr. Lakatos Ferencet, az
Erdõmérnöki Kar dékánját, dr. Alpár Ti-
bort, a Simonyi Károly Mûszaki, Fa-
anyagtudományi és Mûvészeti Kar Kar
dékánját, Reischl Gábort, a Fertõ-Han-
ság Nemzeti Park igazgatóját, valamint a
Földmûvelésügyi Minisztérium és a Ma-
gyar Fejlesztési Bank megjelent képvise-
lõit, az erdészeti szakigazgatás, oktatás
és kutatás, továbbá az állami és magán
erdészeti társaságok vezetõit, az erdé-
szeti és a faipari szektort képviselõ szer-
vezeteket, Erdélybõl és a Felvidékrõl ér-
kezett tagjainkat és kollégáinkat, az Év
Erdésze verseny résztvevõit, az Egyesü-
letünk tagságát és valamennyi kedves
vendéget.

Az ünnepi program folytatásában el-
sõként dr. Fodor Tamás, Sopron polgár-
mestere, a házigazda város nevében
köszöntötte a résztvevõket. Megemlítet-
te, hogy egy ilyen nagy múltú vándor-
gyûlésnek otthont adni felelõsség a vá-
ros számára is, hiszen Sopron volt e pár
nap erejéig a magyar erdészek hazai
centruma. Beszédében felelevenítette
az erdészek, az erdészeti oktatás, és a
város sok évtizedre visszanyúló közös
történelmi múltját, ezerszálú kötõdése-
it. Kiemelte, hogy Sopron gazdag törté-
nelmi múltja mellett, idegenforgalmi,
konferencia- és iskolaváros is egyben.
Az elmúlt napok közös célja volt, hogy
olyan rendezvény valósulhasson meg,
amely a komoly szakmai információ-
csere és a hagyományok megõrzése
mellett, élményekkel gazdag programot
és felejthetetlen napokat nyújtott a
résztvevõknek.

A polgármesteri üdvözlés után Zam-
bó Péter állt a pulpitushoz, hogy a kö-
vetkezõ szavakkal tartsa meg ünnepi
beszédét.

„Tisztelt Vándorgyûlés, Kedves Ven-
dégeink, Tisztelt Házigazdák, Külföldi
és Magyar Erdészek, Hölgyeim és
Uraim!

„Sopron városa az, amely a magyar
erdészeti tudomány legfõbb õrének és
mûvelõjének, a hontalanná lett Ma-
gyar Királyi Bányamérnöki és Erdõ-
mérnöki fõiskolának új otthont adott.”

Inkey Pál báró, egykori alelnök mél-
tatta így Alma Materünk székhelyét
1926 júliusában, ugyanitt, az Egyesület
Trianon után elsõként vidékre szerve-
zett közgyûlésén.

VÁNDORGYÛLÉS

Ünnepi közgyûlés Sopronban
Az OEE 145. Vándorgyûlésének máso-

dik napján, 2014. június 14-én került

sor Egyesületünk ünnepi közgyûlésé-

re, a soproni Liszt Ferenc Mûvelõdési

Központban. Az ünnepi program kez-

detét a Soproni Egyetem Vadászkür-

töseinek Baráti Köre által elõadott

„Indulás a vadászatra” kürthangjai

jelezték. 

Az ünnepi közgyûlés elnöksége
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Örök tisztelettel és megbecsüléssel
tartozunk Sopronnak, a Leghûségesebb
Városnak – szeretett második ottho-
nunknak, erdészetünk fellegvárának! 

Nagyszerû, hogy ötödik alkalommal
ünnepelhetjük itt az erdészek összetar-
tozását.  Köszönjük ezt dr. Fodor Ta-
másnak, Sopron polgármesterének és a
megyei jogú város vezetõinek!

Köszönöm illusztris Vendégeinknek,
hogy a részvételükkel ünnepi közgyû-
lésünket megtisztelték!

Külön köszönet illeti kedves házi-
gazdáinkat: dr. Jámbor László urat, a
Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. vezéri-
gazgatóját és munkatársait, Reischl Gá-
bor urat, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
igazgatóját, dr. Faragó Sándor urat, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rekto-
rát és az Erdõmérnöki Kart. A kiválóan
elõkészített és megvalósított programo-
kért a legnagyobb elismerésünket feje-
zem ki! 

A vándorgyûlés és egyben a házigaz-
da erdõgazdaság jelmondata a jövõbe
vetett bizakodást erõsíti: „Oktatással a

természet oldalán”.Köszöntöm körünk-
ben jövõnk letéteményeseit, az egyete-
mi és a technikumi ifjúság képviselõit is!

Megtiszteltetésnek érzem a lehetõsé-
get, hogy Sopronban szólalhatok meg,
az erdészek plénuma elõtt. Élek az al-
kalommal, hogy az erdésztársadalom
nevében gratuláljak a most kitüntetett
kollégáknak. Köszönetemet fejezem ki
teljesítményükért és azt kérem tõlük,
hogy a jövõben is változatlan önzetlen-
séggel fejlesszék szakmánkat, segítsék
egyesületi céljaink megvalósítását. 

Gratulálok az elmúlt napokban lezaj-
lott erdészverseny díjazottjainak is!

Az egyesületi elismerések nemes ha-
gyománya mellett, az elmúlt idõszak-
ban komoly eredményeket értünk el er-
dész kollégáink állami kitüntetésre való

felterjesztésével.  Fogadják õk is szak-
mai közösségünk õszinte gratulációját!

Legutóbb a rendszerváltás nagy át-
alakulásának idõszakában, 1991 nyarán
tartottuk itt az OEE vándorgyûlését. A
köztársasági elnök jelenlétében ünne-
peltük a magyarrá vált Egyesület 125.
évfordulóját, történelmi lépésként kerí-
tettünk sort az egyesületi zászló fel-
szentelésére. Azóta csaknem negyed
évszázad telt el, közben a bennünket
körülvevõ világ és az Egyesület mûkö-
dése is átalakult. Ám örömmel látom,
ma is sokan vannak jelen az akkori
szervezõk és résztvevõk közül.

Most ismét egy soros tisztújítás évé-
ben vagyunk. A leköszönõ elnökség
képviseletében ez az utolsó alkalmam,
amikor széles nyilvánosság elõtt adha-
tok számot a lejáró ciklusban elvégzett
munkánkról.

2010 májusában, Pécsen határozott
programot tártam az Egyesület tagsága elé.

Engedjék meg, hogy ennek tükrében
vázoljam fel: miben értünk el sikert az
elmúlt négy évben, és miben maradt
még bõven tennivalónk! 

Az erdészet mûködésének külsõ kö-
rülményei jelentõsen változtak a koráb-
bi idõszakhoz képest.

Alapjaiban átalakult a jogszabályi
környezet. Érdemben hatni kezdtek az
új erdõtörvény és több más, az erdõt
érintõ szabályozás rendelkezései. 

A természetvédelem integrálásával
átszervezték a minisztériumot, a kor-
mányhivatalok belépésével megválto-
zott a hatósági szervezet. Egészében a
Nemzeti Földalaphoz került az állami
termõföldtulajdon képviselete, az erdõ-
gazdaságok tulajdonosi joggyakorlója a
Magyar Fejlesztési Bank lett.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
integrálódott a frissen létrehozott Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pontba.

Ígéretes gondolatok hangzottak el
2010 októberében a Parlamentben, az
Erdészeti Nyílt Napon.

Valójában, az ott megfogalmazottak
jelentõs része csupán szándék maradt
vagy idõközben más irányt vett. Az ága-
zati politikát nem sikerült érdemben
befolyásolnunk. Ám úgy gondolom, az
elért eredményekrõl sem szabad meg-
feledkezni!  Ezek közé tartozó fegyver-
tény, hogy az erdõ fogalmát sikerült be-
emeltetni az Alaptörvénybe. A kapcso-
lattartás egyesületi aprómunkája is ho-
zott érdemi sikereket. Az agrárminiszté-
rium hivatalos stratégiai partnerévé vál-
tunk, és a kezdettõl partnerei vagyunk
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. 

A civil szervezetek mûködési feltéte-
lei is átalakultak. Hatályba lépett a Civil
Törvény, majd az új Polgári Törvény-
könyv. Ezekre építve és az életszerû,
hatékony mûködést szolgálva, két
ütemben újítottuk meg Alapszabályun-
kat. A többi szabályzat frissítésével is
ehhez szabott ütemben haladtunk elõ-
re.  A mûködésünket meghatározó do-
kumentumok kivétel nélkül a Szakérte-
lem – Erkölcs – Összetartozás hármas
vezérelvére épülnek. 

Civil kapcsolataink tovább erõsöd-
tek, a civil partnerekkel közös program-
jaink bõvültek. Jelentõsebb közülük Az
év fája, az erdei iskolák vagy a Kaán Ká-
roly-verseny programjaiban tett együtt-
mûködés.

Sikert értünk el az erdész szakmai
szervezetek összefogásával is, a legfon-
tosabb közös célok érdekében. Elébe
mentünk a közcélú erdõgazdálkodás
irányában erõsödõ társadalmi igények-
nek, segítjük a turisztika felkarolását, je-
lentõségének megértését. Együttmûkö-
dünk a Magyar Természetjáró Szövet-
ség által összefogott szervezetekkel. 

A Mûszaki- és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége négy évtizedes
mûködés után felbomlott, benne az
OEE tagsága, egyben korábbi mûködé-
si környezete megszûnt. 

Az Egyesület a maga számára gyors
megoldást talált, titkárságunk a Buda-
keszi útra költözött. 

Itt kulturáltabb környezetben – a
Könyvtárral azonos épületben – meg-
nyugtatóak a mûködés feltételei. Bízom
abban, hogy a fõtitkári, a fõszerkesztõi
és a titkársági posztokon végbement
generációváltást is sikerült úgy levezé-
nyelni, hogy az Egyesület mûködésé-
ben törést, sérelmet ne okozzon. A tit-
kárság megjelenése az Információs
Központban a Könyvtár forgalmát is se-
gített növelni, azt jobban beemelte az
egyesületi köztudatba.

A mûködõképességet, a rendezettsé-
get, a tervezhetõséget és a belsõ kohé-
ziót egyaránt szolgálja az elvégzett ala-
pos tagrevízió, a bevezetett tagsági kár-
tyához kötött kedvezményrendszer, a
helyi csoportok és szakosztályok figye-
lemmel kísért mûködése, részben újra-
indított támogatása. Ugyanezt segíti a
kihelyezett elnökségi ülések hagyomá-
nya is, a házigazda helyi csoportok
részvételével.

A szabályos jogviszonnyal rendelkezõ
tagjaink létszáma ismét elérte a 3500 fõt.

A tagságunk mértékadó része techni-
kus, elsõsorban õk az érdemi erdész-
munka letéteményesei. 

Zambó Péter elnök
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A gyakorlatnak különös hangsúlyt
adva jelentettük ki az egykori MEVME
szellemi örökségének átvételét.  Ugyan-
csak ezért döntöttük el, hogy az Év Erdé-
sze Versenyt felkaroljuk, és díjait a Ván-
dorgyûlés nyilvánossága elõtt adjuk át.

Az évtized elejére nehezebbé vált a
gazdálkodásunk. A pályázati lehetõsé-
gek beszûkültek, a sok éve változatlan
tagdíjak értékét elkoptatta az infláció.
Célként kitûzött gazdasági önállósá-
gunkat 2013-ra sikerült megerõsíte-
nünk. Ennek eszköze volt az ésszerû,
takarékos és átlátható költséggazdálko-
dás, a tagdíjreform, valamint jogi tagja-
ink hozzájárulásának kiszámítható
megállapodásokkal való megerõsítése.
A közcélú feladatok fedezetét megnö-
velte az erre szolgáló alapítványaink új-
raélesztése.

Jelentõsen gyarapodott a nyilvántar-
tott egyesületi vagyon. Az Erdészeti La-
pok kiadói joga és a Wagner Károly
Szakkönyvtár értelmezhetõ értéket kap-
tak, az OEE vagyonába kerültek.

Gondot fordítottunk a vagyonbizton-
ságra is: védelmi berendezéseket he-
lyeztünk üzembe, jelentõsebb értékeink-
re vagyonbiztosítást is kötöttünk.

A külsõ és belsõ kommunikációnk
egyik kulcsa az elektronikus lehetõsé-
gek jobb kihasználása.

Ebben is nagyot léptünk elõre: teljes
egészében megújítottuk az OEE hon-
lapját, melyhez ma már tematikus hon-
lapcsalád is kapcsolódik.

Emellett, újabb jelentõs lépést tettünk
szellemi és történeti értékeink elektroni-
kus közkinccsé tételében. Örömmel je-
lentem be, hogy mára elkészült az eddig
százkötetes Erdészettörténeti Közlemé-
nyek közel húszezer oldalnyi anyagának
digitalizálása – az Erdészeti Lapok archí-

vumával azonos rendszerben, teljes kö-
rû keresési lehetõséggel az interneten
mindenki számára elérhetõ!

A feladat a Wagner Károly Alapít-
vány támogatásával, az Erdészettörté-
neti Szakosztály 50. jubileuma kapcsán
valósult meg.

Az Egyesület történeti folytonosságá-
ból meríthettünk erõt, több jeles évfor-
duló méltó megünneplésével. Ilyen volt
a Magyar Erdész Egyletben gyökerezõ
létünk 160. jubileuma, az Erdészeti La-
pok 150 évére visszatekintõ program-
sorozat, valamint az erdészeti szakokta-
tás 130. évfordulójáról való megemlé-
kezés. Régi adósságunkat törlesztettük
nagynevû erdész elõdeink Panteonjá-
nak felállításával.

Egyetértek azokkal, akik állítják:
Egyesületünk ma is nélkülözhetetlen
összetartó ereje az Erdészeti Lapok.
Ezért döntöttünk úgy, hogy folyóira-
tunk elsõsorban ne piaci termék le-
gyen, hanem inkább a kedvezmény-
rendszer részeként, a tagjainknak nyúj-
tott rendszeres szolgáltatás. Sikerrel
végrehajtottuk a lap szerkezeti és for-
mai megújítását. Ma az Erdészeti Lapok
több mint 3500 példányban, áttekinthe-
tõ rovatokkal, új címlappal és grafikai
tervezéssel, teljes színes kivitelben jele-
nik meg.  A folyóirat együttmûködik a
honlapokkal: egymást bemutatják és
erõsítik. Eredményt értünk el tehát a
médiafelületek összehangolásában és
az egységesebb megjelenésben is. 

A kommunikáció része a nemzetkö-
zi kapcsolataink fejlesztése is, ahol még
bõségesen van tennivalónk.  Ebben
leginkább a szervezet kiterjesztésével
tudtunk eredményt felmutatni: határon
túli tagjaink létszáma megnõtt, az Er-
délyi Helyi Csoport megerõsödött, a
Kárpát-medence más régióiban is elõ-
készületben áll önálló helyi csoportok

létrejötte. Elõsegítettük és sikerre vittük
fiataljaink rendszeres szereplését az
YPEF nemzetközi tanulmányi verse-
nyén. Kapcsolatban állunk az Európai
Erdészeti Hálózattal, az Erdélyi Mérnök
Társasággal és a Vancouver-Sopron
Alumnival.

A korábbinál is határozottabban ka-
roltuk fel az Erdõk Hete és a Muzsikál
az erdõ rendezvénysorozatot, Az év fá-
ja programot, a Kaán Károly-versenyt és
az Erdésznõk Országos Találkozóját.

Sikerrel léptünk elõre a fiatal generá-
ciók megszólításával, a részükre nyúj-
tott kedvezményekkel.

A Hallgatói Helyi Csoport létszáma
bõvült, a publikációkból is látható akti-
vitása növekedett.

Stratégiai területnek tekintjük a kö-
zépfokú erdészképzés és a szakoktatás
ügyét. Bízunk abban, hogy sikerül hely-
zetük stabilizálását elõsegíteni.  Sajnála-
tos tény, hogy a Nemzeti Alaptanterv
még mindig nem tárgyalja kellõ hang-
súllyal az erdõk ügyét. Ennek megvál-
toztatása a jövõnk építésének fontos fel-
adata lenne.

Eddig kevéssé sikerült a szakma ér-
dekeit megjeleníteni az EU pályázati ki-
írásaiban. Még szorosabb kapcsolatot
kell kialakítanunk az elõkészítõ szerve-
zetekkel és jó ajánlásokat kell tennünk
a 2014–2020 idõszakra vonatkozó prog-
ramokra.

Szellemes közgazdasági alapvetés,
miszerint: „A költségek azért növeked-
nek, hogy lépést tartsunk a bevételek-
kel”. Amíg egy üzleti vállalkozás eseté-
ben ez kedvezõtlen folyamat, egy köz-
célú egyesületnél bizony kívánatos,
hogy az minél többet fordíthasson a
programjaira. Bízom abban, hogy egyre
sikeresebbek leszünk a külsõ források
felkutatásában és megszerzésében is!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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Környezetünk a 21. század tempójá-
ban változik, a szakmai közösségeket
érõ kihívások szaporodnak.

A változásokhoz alkalmazkodnunk
kell – úgy, hogy közben a gerincünk
mindvégig egyenes maradjon.

Úgy gondolom, négy év alatt sikerült
megerõsítenünk egyesületi létünk és
mûködésünk alapjait.

A további építkezésnek is olyan
egyesületet kell szolgálnia a Szakérte-
lem, Erkölcs, Összetartozás alapértékeit
követve, aminek jó dolog a tagjának
lenni!

Van tehát jövõje e szakmai közösség
összefogásának, van értelme tovább
dolgozni az Egyesület rangjának, az er-
dészek elismertségének, az egyesületi
tagság presztízsének megerõsítéséért.

Fontos, hogy újra és újra képesek le-
gyünk magunk elé értelmes és nagy ívû
célokat kitûzni. 

Ezek a történetünk mérföldkövei,
melyeket egymás után elérve, megvaló-
sítva, egyikbõl a másikhoz erõt merítve
haladhatunk elõre.

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében még egyszer köszönöm a házi-
gazdák szíves vendégszeretetét! Ered-
ményes munkát, sok sikert és jó egész-
séget kívánok! 

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”
Az Egyesület elnökének ünnepi sza-

vai után Lomniczi Gergely fõtitkár ol-
vasta fel – a Visegrádi négyek találkozó-
ja miatt személyesen meg nem jelent –
Áder János köztársasági elnök magyar
erdészekhez intézett köszöntõ sorait.

„Tisztelt Vándorgyûlés! Hölgyeim és
Uraim!

Ha azt mondjuk: természet, a leg-
több embernek elõször az erdõ jut
eszébe. Környezetünknek e különle-
ges, sokszínûségében, szépségében
lenyûgözõ egysége. Az erdõ a legmaga-
sabb rendû életközösségek egyike. A
táj, a talaj, a víz, a légkör, növények és
állatok összehangolt együttese. Ebbe a
bámulatosan mûködõ rendbe lépett be
valamikor az ember. Aztán a történelmi
korokban egyre több lett az ember és
egyre kevesebb az erdõ. Mára megta-
nultuk: erdõk nélkül az emberiség sem
maradhat fent. Az erdõk gazdagságát,
értékeit az ember õsidõk óta a maga ja-
vára használja. Eközben meg kell õriz-
nie az erdõk megújulásának, fennmara-
dásának feltételeit. Tisztelnie kell a ter-
mészet, az erdõ törvényeit. Nagyon sok
ismeretre van szükség ehhez. Erdész-
nek lenni nemcsak foglalkozás, nem
csak szakma, de még a hivatásnál is
több: szerelem és szenvedély. Erdész-
nek születni kell. Utána jöhet a tanulás,
majd a mindennapos kemény, nagy tu-
dást, odaadást és fegyelmet kívánó
munka. Az erdõ, amilyen kemény mun-
kát követel, olyan sok örömet is ad. A
Teremtés könyvében az Úr szavait ol-
vashatjuk: „Alkossunk embert a mi ké-
pünkre és hasonlatosságunkra, hogy
uralkodjék a tenger halain, az ég mada-
rain, az állatokon és az egész Földön”.
Ez az uralom nemcsak hatalmat, hanem
kötelezettséget, felelõsséget is jelent.
Ahhoz, hogy a természeti erõforrások
fölött hatalommal bíró ember a Terem-
tõ akaratának megfelelõen uralkodjék a
Földön, nem elég a jóakarat. Elmélyült
tudásra is szükség van. Nem véletlen,
hogy az Országos Erdészeti Egyesület
vándorgyûlésére Sopronban kerül sor.
A természettel, az erdõkkel való felelõs
bánásmódhoz szükséges tudás elmélyí-
tését és terjesztését szolgálja itt immár
két évszázada a szakirányú felsõokta-
tás. A Selmecbányáról Sopronba került
erdészképzés mindig többet adott a
szakmai ismereteknél a leendõ erdõ-
mérnököknek: a nemzet és egymás sze-
retetét, megbecsülését is elmélyítette
bennük.

Az egyesület mostani vándorgyûlésé-
nek sokszínû programjai közt az egykori
vasfüggöny szétszaggatásának negyed
százados évfordulójáról is megemlékez-
nek. De emlékezhetnek az egyetemi
hallgatóknak a Sopron megtartásáért ví-
vott harcban betöltött szerepére, vagy az
1956-os forradalomban mutatott bátorsá-
gára is. Nem utolsósorban arra, ahogyan
egy akkor emigrációba kényszerült évfo-
lyam odakint is együtt maradt. 

Az erdõ szeretete, a tájhoz kötõdés, a
hazához való hûség testvérfogalmak. A
hûség városa ennek a sok szálból szõtt
gondolkodásmódnak lassanként száz
éve otthona. Mi sem természetesebb,
mint hogy az Országos Erdészeti Egye-
sület 145. vándorgyûlésére itt kerül sor.
Szakmai beszélgetéseikhez, tudomá-
nyos programjaikhoz, baráti találkozá-
saikhoz sok örömet és sikert kívánok,
egyúttal gratulálok az idei év kitünte-
tettjeinek!”

A köztársasági elnök felolvasott leve-
le után dr. Jung László, az MFB Zrt. ügy-
vezetõ igazgatója lépett a közgyûlés elé

és tartotta meg ünnepi köszöntõ beszé-
dét, melyben többek között az erdésze-
ti ágazat utóbbi idõszakban elért ered-
ményeit részletezte és a jövõben kívá-
natos stratégiai fejlesztési irányvonala-
kat vázolta fel.

A közgyûlésen elhangzó beszédek
folytatásaként már a Vándorgyûlést
szervezõk nevében is fogalmazta meg
gondolatait, prof. dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rektora.

„Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Polgár-
mester Úr, Vezérigazgató Urak, Tisztelt
Tagtársaim, Kedves Vendégeink, Höl-
gyeim és Uraim!

Nagy szeretettel és tisztelettel kö-
szöntöm Önöket az Országos Erdészeti
Egyesület 145. Vándorgyûlésén itt Sop-
ronban, mindnyájunk Alma Materének
helyet adó leghûségesebb városban, a
szabadság városában. „Ha Sopron hív,
mi ott leszünk…” énekeljük szívbõl, el-
kötelezetten, s íme, amikor – 1926,
1966, 1983, 1991 után – immáron ötödik
alkalommal hívta tagságát Sopronba az
Egyesület, több mint 700-an jöttek el
hozzánk. 

Hisszük és reméljük, hogy ez az ér-
deklõdés ifjúságunkat meghatározó, s –
korosodásunk okán – életünkben egyre
fontosabb szerepet játszó, Sopron és az

Dr. Jung László
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Egyetem varázsának, a Tanulmányi Er-
dõgazdaság, a Fertõ-Hanság Nemzeti
Park és az Egyetem által végzett kiemel-
kedõ munkának, valamint azok bemu-
tatását célzó szakmai programoknak
szól.

Kedves Vendégeink!
Egy közgyûlés lehetõséget ad az em-

lékezésre, a jelen szakmai viszonyainak
értékelésére, továbbá a jövõn történõ
közös gondolkodásra. Engedjék meg
nekem, hogy mindezt – az Egyetem
rektoraként – röviden a saját szemszö-
gembõl tegyem meg. Ahogy 5 évvel
ezelõtt Selmecbányán – ahol akkor má-
sodszor volt Egyesületünk történetében
Vándorgyûlés – emlékezéssel kezdtem,
most sem tehetem másként. 
Idén 95 éve telepedett le a Bányászati
és Erdészeti Fõiskola – a cseh megszál-
lás elõl menekülve – Sopronban. Tiszte-
legjünk most a befogadó város döntése
és adózzunk – ahogy tegnap is megtet-
tük – annak nagyformátumú polgár-
mestere, Thurner Mihály emléke elõtt. 

95 év alatt a város és az Egyetem
történelme összeforrott. Hallgatóink
mártíromságával 1921-ben megvívott
Ágfalvi csatában megalapoztuk a „Civi-
tas fidelissimát” megteremtõ népszava-
zást, 1956-ban az Egyetemrõl indult, s
az egyetemisták által gyõzedelmeske-
dett a város forradalma, s végül ne-
gyed százada, 1989-ben, a Páneurópai
Piknik szervezésében való oktatói és
hallgatói részvétellel hozzájárultunk a
Szabadság városa kitüntetõ cím elnye-
réséhez is.

Emlékeznünk kell arra a több ezer er-
dõmérnökre, s – Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskolánk révén – több ezer er-
dészre és erdésztechnikusra, az õ pro-
fesszoraikra és tanáraikra, akiket Sop-

ron, az Alma Mater és az Iskola adott a
hazának. 

Emlékezzünk azokra a neves elõ-
dökre is, akik Egyetemünkrõl, Sopron-
ból az Egyesület tisztségviselõi voltak,
sokszor nehéz politikai viszonyok kö-
zött is megõrizve Egyesületünk eredeti
célkitûzéseit. Elnökeink voltak Sébor
János, Haracsi Lajos és Herpay Imre
professzorok, õk hárman 16 évig vezet-
ték az Egyesületet, közülük Herpay
professzor 11 évig. Egyesületünk sop-
roni titkárai voltak Mihályi Zoltán ta-
nársegéd, Jablánczy Sándor pro-
fesszor, Benedek Attila docens, Kutasy
Viktor tanársegéd és Ormos Balázs. Õk
öten 34 évig voltak titkárok, fõtitkárok,
Mihályi Zoltán és Ormos Balázs 12-12
évig. Tisztelet munkájukért!

Tisztelt Közgyûlés! Az emlékezés, a
múlt ismerete nem lehet sohasem öncé-
lú. Annak akaratot acélozó, gerincet me-
revítõ, önbizalmat növelõ szerepe van.
Nekünk, magyar erdészeknek, s az Or-
szágos Erdészeti Egyesület tagságának –
múltunk alapján – megadatott, hogy
erõs szándékkal, eltökélten éljük meg
hivatásunkat, szolgáljuk az erdõt, a ter-
mészetet és a vadállományt, erõsítsük a
Magyar Hazát. Így volt ez az elmúlt
években, s így van ez napjainkban is. 

Meggyõzõdésem, hogy e jövõépítõ
szolgálat pályája felfelé ívelt, s a magyar
erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és
természetvédelem általunk jutott és jut
egyre magasabb szintre. Hiszem, hogy
ebben mértékadó szerepe volt az Alma
Maternek, a Gyakorló Szakközépiskolá-
nak, valamint a gyakorlati bázist jelentõ
Tanulmányi Erdõgazdaságnak. Le-
gyünk erre büszkék, ne engedjük, hogy
ezt bárki is elvitassa tõlünk! Az erdé-

szek önbizalma ma is teljesítményre
épülhet, hiszen sokan és sokat adtunk
évszázadokon át, így a közelmúltban is
a Hazának. 

Ígérjük, hogy a soproni erdészeti,
faipari, természetvédelmi és vadászati
felsõ- és középfokú oktatás – a Tanul-
mányi Erdõgazdasággal és a szakma
egészével összefogva – a jövõben is a
legkorszerûbb tudásanyaggal vértezi fel
tanítványait a technikusképzés, az alap-
képzés, a mesterképzés, a szakirányú
továbbképzés, valamint a doktorképzés
területén, alkalmassá téve õket a válto-
zó világ kihívásainak a megoldására.

Tisztelt Közgyûlés! Mi erdészek tud-
juk, mert hivatásunknak alapja, hogy a
döntéseink olykor évszázadokra, de
mindenképpen évtizedekre hatnak.
Életünkben sokszor születtek és a jövõ-
ben is fognak születni a magyar erdõket
és a magyar erdõgazdálkodást érintõ
döntések. A jó döntések mindig elõre-
vitték, a rosszak pedig évtizedekre
visszavetették az erdõk állapotát, az er-
dõgazdálkodás ügyét. 

A felgyorsult világban hihetetlen
mértékû környezeti és társadalmi nyo-
másnak van kitéve az erdõ és az erdõ-
gazdálkodó. Mindkettõ sokat kibír, de
az erdõ csak úgy lesz örök, ha azt elkö-
telezett, hivatásának magaslatán álló er-
dõgazdálkodó kezeli. A korszerû erdõ-
gazdálkodás korszerû, ismereteket,
korszerû kezelést és korszerû szerveze-
tet kíván.

A rendszerváltoztatást követõ ne-
gyed század során kiforrott az a tudás,
kialakult az állami és magánerdõket
kezelõ azon gazdálkodói szerkezet,
amely – ismereteink szerint – a leghaté-
konyabban, felelõsséggel tudja megvé-

Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor
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deni, fenntartó módon kezelni, termé-
szeti és gazdasági értékeiben növelni,
gyarapítani a magyar erdõket. Kiemel-
kedik ebbõl a körbõl az állami tulajdo-
nú erdõk szerepe. 

Magyarország egyik legnagyobb ter-
mészeti és gazdasági értéke a több mint
2 millió hektárnyi erdõterület. Az állam-
nak különös szerepe, de fõként felelõs-
sége van ennek az értéknek a fenntartá-
sában, azonos koncepció szerinti, kö-
zös mûködtetésében.

E helyrõl is felhívom a döntéshozók
figyelmét arra, hogy tartsák meg, fejlesz-
szék az erdõterületeket, tartsák fenn a
magyar erdõgazdálkodás szerkezetét,
döntéseikkel óvják meg az eddig elért –
s a világban elismert – eredményeinket,
hogy mi magyar erdészek az erdõkön
keresztül, folytonos alkalmazkodással –
ahogy az erdõ is teszi –, de elszántan
szolgálhassuk a Magyar Hazát!

Jó Szerencsét, Üdv az Erdésznek!”
Az idei Vándorgyûlést az erdészge-

nerációk nevelésében résztvevõ erdé-
szeti társaság, a Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt. rendezte, így Faragó Sándor
rektor szavai után az ünnepi beszédek
lezárásaként dr. Jámbor László vezéri-
gazgató emelkedett szólásra. Beszédé-
ben többek között a 145. Vándorgyû-

lés szervezõjeként megköszönte a Fer-
tõ-Hanság Nemzeti Park, az Egyetem
és az OEE Soproni Helyi Csoportjának
közremûködését. Külön köszönetét
fejezte ki a szervezésben fáradhatatla-
nul dolgozó kollégáinak és méltatta az
ebben oroszlánrészt vállaló Kiss József
vezérigazgató-helyettes kiváló mun-
káját. Megköszönte Sopron városának,
hogy a szervezésben a hagyományok-
nak megfelelõen partnerek voltak és
külön köszönte a résztvevõk, a kollé-
gák és vendégek megtisztelõ jelenlé-
tét. 

A vezérigazgatói beszéd után az
egyesületi összetartozás erõs jelképe-
ként, a hagyományok szerint, a klo-
pácska kopogó hangjai mellett emlé-
kezett meg a közgyûlés a tavalyi Ván-
dorgyûlés óta elhuny tagtársakra. Em-
lékezett dr. Sárvári János, a könyvtár
õre.

„Fájdalommal emlékezünk meg a
2013. évi tata-tatabányai vándorgyûlés
óta elhunyt tagtársainkról és kollégáink-
ról.

Balogh Lajos Decrett József-díjas
erdész, Bárány István erdésztechni-
kus, Bellovics Géza faipari mérnök,
Borsodi Imre erdõmérnök, Brok Csa-
ba erdésztechnikus, Burus Vendel
erdész, Czimber Béla erdõmérnök,
id. Csávics János erdésztechnikus,
Csepregi János erdõmérnök, Csikos
Imre erdésztechnikus, Csobánci
Erzsébet erdõmérnök Dombos Endre
erdésztechnikus, Fodor Imre erdõ-
mérnök, Gecsey László egyéb közép-
fokú, Dr. Gólya János erdõmérnök,
Herczeg Imre erdõmérnök, Heves Já-
nos erdésztechnikus, Hliva Dezsõ er-
désztechnikus, Horváth József er-
désztechnikus, Horváth Lajos erdõ-
mérnök, Huszár Pálné erdésztechni-
kus, Karnis Gábor erdõmérnök, dr.
Kartali László erdésztechnikus, Ke-
mény László erdõmérnök, Kismarto-
ni Károly erdõmérnök, Kocziszki Já-
nos erdõmérnök, dr. Kondor Antal
Bedõ Albert- és Kaán Károly-díjas er-

dõmérnök, Kováts Sándor Gyula er-
désztechnikus, Laczkó Bálint erdész-
technikus, László Jenõ erdész, Lo-
sonczi Zoltán közlekedésmérnök,
Lukács József erdésztechnikus, Ma-
gyar Ferenc egyéb középfokú, Mak-
kos Antal erdésztechnikus, Máriás
Ferenc erdész, Némedi Márton er-
désztechnikus, Néráth Imre erdõmér-
nök, Páll Endre erdõmérnök, Pántl
László erdõmérnök, Pápai István er-
désztechnikus, Péter István erdész-
technikus, Péter Lajos erdésztechni-
kus, Prém Jenõ erdõmérnök, Pintér
László erdõmérnök, Puskás Zoltán
erdésztechnikus, Semptey István er-
désztechnikus, Stanka Sándor er-
désztechnikus, Szabó Ferenc erdész-
technikus, Telegdy Pál erdõmérnök,
Tereh István Géza erdõmérnök, Tor-
ma József erdész, Uitz Ferenc egyéb
felsõfok, Wolf Tibor erdõmérnök.

VÁNDORGYÛLÉS

Dr. Jámbor László vezérigazgató
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A megemlékezést követõ szünet
után ismét a vadászkürtök hangjai hív-
ták egybe a tagságot. Egyesületünk éle-
tében és tevékenységei között az arra
érdemes tagok kitüntetése kiemelt ün-
nepnek számít. Öröm az elismerést át-
vevõnek, és öröm az adományozó kö-
zösségnek. Az egyéni életutak és telje-
sítmények elismerése kifejezi az egész
közösség összetartozását, és növeli
megbecsültségét.

Kosztka Miklós, a Díj Bizottság elnö-
ke lépett a pulpitushoz és röviden is-
mertette a bizottság idei munkáját és a
meghozott döntések körülményeit. Ezt
követõen a fõtitkár felkérte Zambó Pé-
ter elnököt és Kosztka Miklós Díj Bizott-
ság elnököt a kitüntetések átadására.

Az Országos Erdészeti Egyesület
2014-ben ÖRÖKÖS TAGSÁGI OKLE-
VÉL kitüntetést adományoz

Haják Gyula 
Bedõ Albert-díjas okleveles erdõ-

mérnöknek

Haják Gyula 1951-ban valétált Sopron-
ban, az akkori Agrártudományi Egye-
tem Erdõmérnöki Karán. Már egyetemi
évei alatt szakmánk mûszaki, mérnöki
oldala vonzotta, ami a második világhá-
ború utáni idõszakban különösen nagy
jelentõséggel bírt az erdõgazdálkodás
mûszaki feltételeinek megteremtése te-
rületén. Pályafutása végig szakmánk
ezen részéhez kötötte.

Az egyetemi évek után Pusztavámon
üzemegységvezetõ-helyettes, majd Szé-
kesfehérváron az erdõgazdasági egye-
sülés mûszaki osztályának dolgozója,
késõbb az Erdõgazdasági Építõipari
Vállalatnál építésvezetõ. 1954-tõl az Or-

szágos Erdészeti Fõigazgatóság Mûsza-
ki Beruházási Fõosztályán, majd 1967-
tõl a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztériumban dolgozott különbözõ,
de mindig a mûszaki területhez kötõdõ
beosztásokban. 1979-tõl vezette a MÉM
Erdészeti és Faipari Hivatal Mûszaki
Fejlesztési Osztályát, ahonnan 1984-
ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként is
még több mint húsz évig, 2005 végéig
aktívan dolgozott különbözõ erdészeti
szervezetek alkalmazásában. A mûszaki
terület mellett nyelvtudását is kamatoz-
tatta, például amikor angol és francia
szakmai anyagok fordítását készítette el
az erdészeti igazgatás számára.

Munkássága során megalapozott és
kitartó szakmai eltökéltséggel helyes
irányba vezette az erdõfeltárás és az er-
dei vasutak ügyét. Nagy szerepe volt
abban, hogy a lehetõségekkel élve ma-
gas színvonalú mûszaki minõségben
nõtt az erdei feltáróút-hálózat. Az utak
állami támogatását csak a mûszakilag és
gazdaságilag megfelelõ tervek enge-
délyezése alapján lehetett elnyerni. En-
nek a rendszernek a kidolgozásában és
mûködtetésében alapvetõ érdeme volt.
Támogatta az erdõfeltárás tervezésének
intézményesített rendszerét. Jó szakmai
kapcsolatban állt az erdészeti tervezõ
irodával (Erdõterv és jogutódja az Erfa-
terv). Országszerte részt vett az erdõ-
gazdaságok építési beruházásainak elõ-
készítésében, engedélyeztetésében.

Mint mûszaki szakember, mérnöki
igényességet követelt meg a tervezés-
ben és a kivitelezésben egyaránt.

Az akkoriban nagy jelentõséggel bí-
ró vasúti szállítás szervezésében szere-
pet játszó Szállítási Tanácsban képvisel-
te az erdészet érdekeit. A szûkös szállí-
tási kapacitások idõszakában nagy sze-
repe volt az erdõgazdaságok mûködése
szempontjából alapvetõen szükséges
vagon- és tehergépjármû-kapacitás biz-
tosításában. Késõbb az import gépek
beszerzéséhez szükséges feltételek (pl.
megfelelõ mennyiségû valuta rendelke-
zésre állása) megteremtésében végzett
jelentõs munkát.

Közremûködésével sikerült az Álla-
mi Erdei Vasutakat rendezett és mûkö-
dõképes formában az állami erdõgaz-
daságok kezelésében fenntartani. A kis-
vasutak faanyagszállítási funkciójának
visszaszorulásakor aktívan segítette a
turisztikai funkciónak megfelelõ átala-
kításokat, a kisvasutak profilváltását.

Kiemelkedõen jó kapcsolatokat
ápolt a közúti és vasúti közlekedés álla-
mi intézményeivel. Jó emberi kapcsola-
tai révén is biztosította a sikeres együtt-
mûködést az erdészeti feltárás érdeké-
ben. Véleményére hallgattak és elis-
merték szakmai tudását, az erdõfeltárás
területén ismkolateremtõ egyéniség-
ként emlékeznek meg róla.

Nemzetközi kapcsolatainak legfonto-
sabb állomása a FAO/ECE/ILO (FAO/Eu-
rópai Gazdasági Bizottság/Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) vegyesbizottság
munkájában való részvétel. Ez a Vegyes-
bizottság  a háború utáni idõszaktól
kezdve kiemelkedõ szerepet játszott az
erdészeti mûszaki fejlesztés és munkavé-
delem területén. Minisztériumi munkája
során több országnak volt reláció felelõ-
se, 1972-ben az õ szervezésében valósult
meg a nemzetközileg is nagy sikerû Er-
dõfeltárási szimpózium.

Az egyesületi élet mindig kiváló tere-
pet jelentett számára szûkebb szakterü-
lete aktuális kérdéseinek megvitatására,
egyes kérdésekben álláspontja kialakítá-
sára és hatékony képviseletére. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesületben az Erdõ-
feltárási és az Erdei Vasutak Szakosztá-
lya, majd a Szeniorok Tanácsa munkájá-
ban vállalt folyamatosan aktív szerepet.
Az a személyiség, aki gyakorlati szakmai
tapasztalatait az egyesületi élet adta le-
hetõségeken keresztül sosem volt rest
kollégáival, munkatársaival megosztani.
Az Erdõfeltárási Szakosztálynak 1959-74
között, az Erdei Vasutak Szakosztályá-
nak 1975-79 között titkára volt. Ebben az
idõszakban a szakosztályok többek kö-
zött számos szakmai programot szervez-
tek a stabilizációs útépítések megismer-
tetésére, kezdeményezték az erdei vasu-
tak fejlesztési koncepciójának kidolgo-
zását. Az OEE tagsága 1987-ben Bedõ
Albert Emlékéremmel ismerte el Haják
Gyula addigi munkásságát. Egyesületi
tevékenysége azóta is aktív, az ezredfor-
duló után a Szeniorok Tanácsának titká-
raként is tevékenykedett.

A magyar erdészetben, kiemelkedõ-
en az erdõfeltárás területén kifejtett tevé-
kenysége, ezzel kapcsolatban egyesületi
szervezõ munkássága és emberi tulaj-
donságai egyaránt méltóvá teszik Õt a
legmagasabb egyesületi kitüntetésre.

VÁNDORGYÛLÉS
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VÁNDORGYÛLÉS

BODOR GYÖRGY
okleveles erdõmérnök

1975-ben lépett be az Országos Erdésze-
ti Egyesületbe. Tagja az Erdõmûvelési és
Erdõvédelmi Szakosztálynak. A Nagyka-
nizsai Helyi Csoport és a szakosztályok
munkájában aktívan részt vesz. A zalai
térségben 1998-ban és 2011-ben szerve-
zett vándorgyûlések szakmai programjai-
nak koordinátora és irányítója volt. Fele-
lõse, szervezõje és zsûrizõje az OEE által
létrehívott erdészversenyek helyi döntõi-

nek. A különbözõ egyesületi szakosztá-
lyok zalai tapasztalatcseréinek kiváló há-
zigazdája volt. 

A somogyi és zalai állami erdõkben
kezdte pályafutását, majd a bajcsai Szapo-
rítóanyag- és Díszfatermelõ Üzem vezetõ-
je lett. Növényvédelmi szakmérnök. Aktív
részese volt a nagyüzemi csemetetermelé-
si technológiák kidolgozásának. Gépesí-
téssel, az öntözés korszerûsítésével, a leg-
újabb növényvédelmi eljárások alkalma-
zásával sikerült növelni a hatékonyságot
és a kihozatali mutatókat. 1994-tõl napja-
inkig a Zalaerdõ Zrt. erdõgazdálkodási
osztályvezetõje. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett az erdõfelújítások ápolásának ra-
cionalizálásában, hatékonyságának növe-
lésében, a szárazföldi és légi vegyszeres
technológiák alkalmazásában. Kidolgozta
és bevezette a mesterséges erdõsítések
ápolásának munkarendszerét. Kísérlete-
ket folytatott a zalai erdõk biotikus károsí-
tói és az invazív bálványfa elleni védeke-
zés módszereinek kidolgozására.

Lelkiismeretes, precíz szervezõtevé-
kenysége meghatározó a helyi csoport
életében.

Bedõ Albert
emlékérmet kapott

HORNYÁNSZKY ANTAL
okleveles erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1967 óta tagja. A Miskolci Helyi Cso-
portban 2002–2010 között vezetõségi
tisztséget töltött be. Jelenleg a helyi
csoport küldötte és az erdészeti hatósá-
gi „kiscsoport” megbízottja. Jelentõs
szerepe van abban, hogy a már nyugdí-
jas erdõtervezõk, erdõfelügyelõk aktív
résztvevõi a helyi csoport életének. A
2012. évi vándorgyûlés elõkészítése so-
rán nagy szerepet vállalt az 1968-as
vándorgyûlés archív anyagainak felku-
tatásában. Aktívan részt vesz az erdész-
bányász-kohász hagyományok regio-
nális szintû ápolásában. A fiatalokat
szakmaszeretetre, igényes munkavég-
zésre és az erdészhagyományok ápolá-
sára nevelte.

Szakmai pályafutását 1966-ban a
MÉM Miskolci Állami Erdõrendezõsé-
gen kezdte üzemtervezõként, s a több-
ször átszervezett munkahelyén 37 éven
keresztül különbözõ vezetõ beosztá-
sokban szolgálta az erdõrendezés, az
erdészeti igazgatás ügyét. Fõ szakmai
érdeklõdési köre a termõhelyfeltárás, az
erdõrendezés fejlesztése és az erdõér-
tékszámítás volt. Fatermesztési szak-
mérnök.

1982-ben tagja volt annak a csapat-
nak, amely úttörõ munkaként a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaságban
végzett nagyterületi erdõleltározást és
állományfelvételt.

Jelentõs szerepet vállalt a magán-er-
dõgazdálkodás megindításában a ren-
delkezésére álló eszközökkel, a kor-
rekt tervezéssel és jogszabály-alkalma-
zással.

A térségben betöltött társadalmi tiszt-
ségeiben, megnyilvánulásaiban az er-
dészszakma jó hírét öregbítette.

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
okleveles erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1974
óta tagja. 1974–1991 között az Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõvédelemtani Tanszé-
kének oktatója. Egyetemi oktatóként (ko-
rábban hallgatóként) aktívan részt vett a
selmeci hagyományok ápolásában. Egyi-
ke volt azon hallgatóknak, akik 1971-ben
megszervezték a walden újraviselését.

Elsõsorban az Erdõvédelmi Szakosz-
tály munkáján keresztül vállalt aktív
szerepet az Egyesület életében: több er-
dõvédelmi, természetvédelmi témájú
szakmai rendezvényt, nemzetközi kon-
ferenciát, tanulmányutat szervezett.

1990-1994 között az Erdészeti Lapok
Szerkesztõbizottságának tagja, 2010-tõl
a soproni Helyi Csoport elnöke. Elnök-
sége alatt a helyi csoport egyesületi éle-
te pezsgõbb, aktívabb lett.

2012–2013-ban részt vett az egyesület
alapszabály bizottságában. 2013 óta az Er-
dészcsillag Alapítvány Kuratóriumi tagja.

Gyakorlati, aktív természetvédelem-
mel, ökológiával, erdõvédelemmel 40
éve foglalkozik. Több mint száz tudo-
mányos dolgozatot írt, köztük könyvet,
és több szak- és tankönyvrészletet is.

1990-ben kinevezték a Nyugat-du-
nántúli Természetvédelmi Igazgatóság
vezetõjének, 1991-ben a Fertõ tavi, majd
1994-tõl a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
igazgatójának. A Nyugat-magyarországi
Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Munkásságának eredményeképpen
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park az egyik
legelismertebb, határon átnyúló védett
terület Európában, a Fertõ-táj pedig Ma-
gyarország és Ausztria közös világörök-
sége lett.

Számos szakmai és állami kitüntetés-
ben részesült.
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VÁNDORGYÛLÉS

PINTÉR OTTÓ
okleveles erdõmérnök

Az Erdõmérnöki Karon 1981-ben meg-
szerzett diplomájával a Somogyi Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaságnál helyezkedett
el. A Zselici Erdészetnél munkatársaival
kidolgozta a helyi adottságoknak megfe-
lelõ forwarderes munkarendszert, amely
jelentõsen csökkentette a fakitermelések
környezeti terhelését. Kialakították az
ipari léptékû aprítéktermelés technoló-
giáját minden használati módban. A vál-

lalata központjába kerülve a SEFAG Rt.
mûszaki fejlesztése és a vállalat által al-
kalmazott erõforrások vállalkozói köré-
nek kialakítása fûzõdik a nevéhez. 2001-
tõl erdészeti igazgatóként visszatért a
Zselicbe. A tájvédelmi körzetbe tartozó
területen nagy körültekintést és szakmai
tudást igénylõ feladatot kapott. Irányítá-
sával a bükk természetes felújításának
széles körû alkalmazása mellett a ko-
csánytalan tölgyesek mesterséges felújí-
tásának az arányát is sikerült jelentõsen
visszaszorítani. A Zrt. természetes erdõfel-
újításainak jelentõs hányada az õ irányí-
tása alatt valósult meg. Emellett az átala-
kító üzemmód vállalaton belüli alkalma-
zása is a nevéhez kötõdik. Irányítása alatt
a zselici erdõk számos közjót szolgáló
fejlesztése valósult meg.

Az OEE Somogyi Helyi Csoport ren-
dezvényeinek szervezõje. Rendszeres há-
zigazdája az Év Erdésze Verseny helyi ren-
dezvényének. Nagy figyelmet fordít a Zse-
lic táj- és társadalomtörténeti kutatásaira. 

A SEFAG Zrt. „Erdõkerülõ” újságjának
szerkesztõségi tagja, de ezen kívül is rend-
szeresen publikál szakmai körökben.

Kaán Károly
emlékérmet kapott

SOÓS GYULA
okleveles erdõmérnök

Gyermekkorától a Debreceni Erdõren-
dezõségre készült, és az 1967-ben
megszerzett erdõmérnöki diplomájával
oda is került, végül egész élete mun-
kásságát ott töltötte. Pályafutása csú-
csán, 1992-tõl 2005-ig, nyugdíjazásáig,
igazgatóként tevékenykedett a Debre-
ceni Erdõfelügyelõségen. Sikerrel ol-
dotta meg a rendszerváltási idõszak
nagy kihívásait, a megjelent magáner-
dõk jogszerû, mégis a gazdálkodást se-
gítõ hatósági igazgatását. Erre az idõ-
szakra esett az Észak-Alföldi Régió er-
dõterületének 31 000 ha-os növekedé-
se, ami országos összehasonlításban is
egyedülálló. Különösen fontos része
volt ennek a hatóság segítõkész és pre-
cíz hozzáállása mind az engedélyezte-
tések, mind pedig a kifizetések terén.
A térségben a magánerdõk kétharma-
dos aránya kiemelkedõen nehéz és
aprólékos feladatot rótt az erdészeti
hatóság irányítása és végrehajtása
számára. Ezt a példa nélkül álló felada-
tot a vezetése alatt álló szervezet siker-
rel oldotta meg. Soós Gyula munkássá-
ga alatt nõtt ki a földbõl az Erdészeti
Információs Központ Nyíregyházán,
amely a régió magán-erdõgazdálkodá-
sát segítõ egyesületnek és az erdészeti
hatóságnak is otthont ad. 

Munkahelyi vezetõként példát muta-
tott precízségbõl, a munka iránti alázat-
ból, igazi mérnökként dolgozott.

Vezetõként támogatta a hatósági
dolgozók aktív egyesületi tevékenysé-
gét. 

Szakmai tapasztalatait elismerve, ta-
nácsadóként véleményét nyugdíjba vo-
nulása után is kikérték. Több erdõtör-
vény megalkotásában vállalt aktív sze-
repet. 

SÓDAR PÁL
okleveles erdõmérnöknek

Erdõmérnöki diplomáját 1967-ben sze-
rezte meg, majd elsõ és egyetlen munka-
helyéül a Kiskunsági Erdõ- és Fafeldolgo-
zó Gazdaságot választotta. Különbözõ
beosztások betöltése után, 1989-tõl egé-
szen nyugdíjazásáig, 2006-ig a vállalat ve-
zérigazgatója. 1992-ben õ szervezte meg
a KEFAG Rt.-t, amely mára európai szín-
vonalú gazdálkodó vállalattá nõtte ki ma-
gát. Mindig nagy hangsúlyt helyezett a
különbözõ ágazatok fejlesztésére, az Rt.
igazi innovatív vezetõje volt. A korszerû
cégszerkezet kialakítása mellett létrehozta
Magyarország legnagyobb raklapgyártó

kapacitását, biztosítva ezzel a saját terme-
lésû faanyag feldolgozásának a lehetõsé-
gét. Az általa megálmodott Juniperus
Díszfaiskola Dél-Magyarország legna-
gyobb ilyen profilú vállalkozása. A kuta-
tás-fejlesztés melletti elkötelezettségét az
1997-ben létrehozott Erdészeti Szaporító-
anyag Termesztési Központ bizonyítja. Az
új generációk oktatás-nevelésében hang-
súlyos szerepet vállalt, amikor rendszeres,
és aktív kapcsolatot tartott fenn a szakok-
tatás valamennyi szintjével, és akkor is,
amikor 2003-ban létrehozta az ország
egyik legsikeresebb erdészeti erdei isko-
láját, a Vackor Várat. Szakmapolitikai ren-
dezvények hosszú sorát szervezte meg.

Meghatározó szereplõje volt az OEE
kecskeméti csoportjának. 5 cikluson ke-
resztül tartó elnöksége idején jelentõ-
sen megerõsödött a csoport, és máig
tartó, pezsgõ egyesületi élet alakult ki.

1998-ban kezdeményezésére meg-
alakult az Alföldi Erdõkért Egyesület,
melynek 2006-óta elnöke. 

Sódar Pál munkássága azon az Alföl-
dön teljesedett ki, amelynek Kaán Károly
is fontos erdészetfejlesztési szerepet szánt. 
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GYENGE ÁLMOS
erdésztechnikus

1980-tól a Nagycenk, Sopron környéki,
területileg meglehetõsen széttagolt er-
dészkerületet vezeti a mai napig. A növé-
nyek iránti olthatatlan szeretetének és a
mindig újat keresõ mentalitásának ered-
ményeképpen erdõfelújításaiban számta-
lan különleges fa- és cserjefajból álló idõ-
sebb csoportokkal találkozhatunk. Ma a
Köves-erdõ csereseinek díszei ezek a kü-
lönleges fajokból álló foltok. 

Az erdõgazdaság kezelésében lévõ
nagycenki kastélypark rekonstrukciós
munkáit szervezte, majd a parkfenntar-
tási munkákat irányította. Sokoldalúsá-
gát bizonyítja, hogy ezt a kifejezetten
kertészeti feladatot is magas színvona-
lon tudta ellátni.

Erdészkerületének térségében talál-
ható magánerdõ-tulajdonosok körében
szakirányítási feladatokat végez, megbí-
zói nagy szakmai elismerésének örvend.

Gyenge Álmos éltetõ közege a növé-
nyek, a víz, a természet, az erdõ. Mun-
kája mellett csemetekertjében dísznö-
vényeket, karácsonyfát nevel, parkosí-
tási munkákat vállal.

Közkedvelt társasági személyiség, ne-
ve tágabb környezetében is „fogalom”.
Fiatalokkal való törõdése is példaértékû.
Több gyakorló erdész, erdõmérnök
mondhatja el, hogy elsõ meghatározó
szakmai élménye a Gyenge Álmosnál töl-
tött gyakorlathoz köthetõ. A mai napig
sürögnek-forognak körülötte az erdész-
tanoncok hét közben az erdõben, hét vé-
gén a csemetekertjében, és õ önzetlenül
osztja meg velük tudását, tapasztalatait.

Decrett József
emlékérmet kapott

STÁNICZ LÁSZLÓ
erdésztechnikus

A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. meg-
becsült államerdésze, ugyanakkor a
magánerdészek között is ismert és elis-
mert szakember. Erdészeti és a vadásza-
ti tevékenységét munkaviszonya kezde-
tétõl, 1972-tõl egy munkahelyen, évti-
zedeken át középfokú végzettséghez
kötött munkakörben, kiemelkedõen vé-
gezte.

Csemetekertjében több százezer cse-
metét állított elõ, magán-erdõgazdálko-
dásban szakirányító tevékenységet is
vállalt.

Vadgazdálkodás terén nyújtott ki-
emelkedõ tevékenységét a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Vadásznapon Hubertus-
kereszt ezüst fokozatával díjazták. 

2003-ban a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Aranygyûrûjével ismerték el mun-
káját.

A 2012-ben alakult Rába-menti Helyi
Csoport alapító tagja. Markáns és egyér-
telmû szakmai véleményét soha nem
rejti véka alá. A Helyi Csoport rendez-
vényei jó hangulatának egyik legkarak-
teresebb, meghatározó személyisége,
kitûnõ közösségi ember.

A Helyi Csoport számos terepi ren-
dezvényének lelkes és alapos elõkészí-
tését és terepi szakvezetését vállalta az
elmúlt 44 évben. Elmaradhatatlan részt-
vevõje a Helyi Csoportban minden év-
ben megszervezett szakmai napoknak,
a tanulmányi kirándulás aktív résztve-
võje feleségével együtt

Az OEE Vándorgyûlések állandó
meghatározó személyisége, az erdész-
nóták kiváló ismerõje és mûvelõje.

A kárpátaljai Visk magyar óvodájáért
szervezett jótékonysági Ismerõs Arcok
koncert és Wass Albert-est társszerve-
zõje. 

VIRÁGH PÁL
erdésztechnikus

Életútja során a homoki erdõgazdálkodás
minden szegmensét megismerve, annak
teljes vertikumát mûvelve, a térség egyik
legelismertebb szakemberévé vált.

Nagymestere a szakmát érintõ problé-
mák felvetésének, elemzésének, ugya-
nakkor hiányzik a szótárából a nem, a le-
hetetlen, a megoldhatatlan kifejezés. Ön-
képzéssel elsajátította a számítógép és a
modern helymeghatározó és földmérõ
eszközök használatát. Széles látókörû, in-
novatív, fogékony az új megoldásokra, a
gyakran változó erdészeti vonatkozású
szabályzókban, törvényekben naprakész.

Az informatika, az erdészeti információs
rendszerek országos szinten is elismert
szakembere. A volt Harkakötönyi Erdé-
szet erdõtûzjelzõ-rendszerének megszer-
vezése, valamint a Bugaci Erdészet szak-
mai, erdészeti bizonylatolásának elektro-
nikus formában történõ megoldása az Õ
munkájának gyümölcse. Széles körû
integrációs tevékenységet végez fõként a
kivitelezéses erdõtelepítésekben.

Munkatársai felé önzetlenül segítõ-
kész. Az Egyesület Kecskeméti Helyi
Csoportjának már 41 éve tagja. Aktív
résztvevõje a csoport rendezvényeinek,
gyakran tart a Bugaci Erdészethez láto-
gató diákok és más csoportok számára
szakmai vezetést, elõadást az erdõrõl,
az erdõgazdálkodásról, a homokhátság
természeti viszonyairól, értékeirõl.

12 éve tagja a KEFAG Zrt. üzemi ta-
nácsának. A szakma szeretetét tovább-
adta utódainak, négy gyermeke közül
ketten is megszerezték az erdésztechni-
kus minõsítést. 

A természet, az erdõ iránti elkötele-
zettség meghatározó szerepet tölt be éle-
tében. 
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Az emlékéremmel kitüntetettek ne-
vében dr. Kárpáti László, Sódar Pál és
Stánicz László mondott köszönetet.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ELISMERÕ OKLEVÉL kitüntetését
kapta 2014-ben:

Albel Ferenc erdésztechnikus, a Vi-
segrádi Helyi Csoport tagja, a Csolnok
környéki állami erdõk kerületvezetõ er-
désze, a kedvezõtlen adottságú erdõte-
rületek lelkiismeretes és eredményes
kezelõje, kiváló közösségi ember.

Andrési Pál erdõmérnök, az Okta-
tási Szakosztály tagja, az ásotthalmi
Szakképzõ Iskola tanára, oktató mun-
kája mellett iskola- és szakmatörténeti
kiadványok szerkesztõje, a természeti
értékek elhivatott védelmezõje.

ifj. Börzsei László erdésztechnikus,
a Rába-menti Helyi Csoport tagja, magán-
erdõgazdálkodó, szakirányító és integrá-
tor, a térségi gazdálkodás lelkes támoga-
tója és érdekeinek képviselõje.

Bõsze Gyula erdésztechnikus, a
Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoport tag-
ja,  dél-hansági kerületvezetõ erdész és
vadász, az erdõnevelés elkötelezett szak-
embere, a helyi szakmai közösség moz-
gatója és összetartója.

Brandhuber Ádám erdõmérnök, a
Visegrádi Helyi Csoport tagja, pilisma-
róti erdészetvezetõ, a pilisi táj erdõ- és

vadgazdálkodásának példaértékû irá-
nyítója, kiemelt közjóléti és közösségi
értékek õrzõje, továbbfejlesztõje.

Horváth Ernõ tanár, a Szolnoki He-
lyi Csoport és az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály aktív tagja, a szolnoki Erdei
Mûvelõdés Háza vezetõje, sokrétû és
eredményes erdõpedagógus, a környe-
zeti nevelésben élenjáró közösségi sze-
mély.

Horváth Péter Brúnó erdõmérnök,
a Baranya megyei Helyi Csoport titkára,
a mecseki állami erdõgazdálkodó köz-
pontjának erdõmûvelési és közjóléti ve-
zetõje, felelõsen gondolkodó szakem-
ber és eredményes egyesületi, szakmai
szervezõ.

Kis Prumik Ágnes informatikus
mérnök, az ÁESz Bp. Helyi Csoport és a
Közönségkapcsolatok Szakosztály aktív
tagja, az erdõrendezés központi intéz-
ményének lelkiismeretes munkatársa,
országos ágazati rendezvények nélkü-
lözhetetlen segítõje.

Madácsi Sándor erdõmérnök, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, kis-
kunsági erdészeti igazgató, az alföldi
erdõgazdálkodás erdõmûvelési specia-
listája, kiterjedt közjóléti és erdõpeda-
gógiai tevékenységek irányítója.

Mátrai Imre mg. gépészmérnök, a
Miskolci Helyi Csoport tagja, a Lillafüre-
di Állami Erdei Vasút vezetõje, jelentõs
közjóléti és ökoturisztikai fejlesztések

felelõse,   a világelsõ hibrid kisvasúti
mozdony üzembe állítója.

Naszladi Géza erdésztechnikus, a
Kaposvári Helyi Csoport tagja, a Lábod
környéki állami erdõk kerületvezetõ er-
désze, a száraz homoki területek erdõ-
nevelésének tapasztalt szakembere, el-
hivatott egyesületi és közösségi érdek-
képviselõ.

Németh Imre erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, nyug-
díjas kiskunsági mûszaki vezetõ, a ko-
rabeli fahasználati gépesítés elkötele-
zett híve, nyugdíjasként magánerdõ-
gazdálkodási szakirányító.

Orbók Sándor erdõmérnök, az Er-
délyi Helyi Csoport alapító tagja, az
anyaországi szakemberek tanulmányút-
jainak aktív szervezõje, erdõfelügyelõ-
ként a tartamos erdõgazdálkodás és a
természetkímélõ gazdálkodási módok
elkötelezett híve.

Urbán Imre erdõmérnök, az Egri
Helyi Csoport tagja, korábbi mátrafü-
redi mérnöktanár, jelenleg mátrai er-
dõfelügyelõ, szakmai versenyek és az
erdei tájfutás lelkes szervezõje és részt-
vevõje.

Zsuppán Ernõ erdésztechnikus, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagja, sár-
vári fahasználati mûszaki vezetõ, magas
elhivatottsággal dolgozó szakember, a
helyi csoport titkára és szakmai-közös-
ségi életének mozgatója.

Elismerõ oklevéllel díjazottak 2014-ben
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A közgyûlés folytatásában, immáron
hagyományosan, az Év Erdésze 2014
verseny díjátadására került sor. A szak-
értelem egyesületünk alapértékei közé
tartozik. Ez a szakértelem mérettetik
meg az Év Erdésze Versenyen, melynek
VII. országos döntõje 2014-ben ismét a
Vándorgyûléssel együtt, azt közvetlenül
megelõzõen zajlott a TAEG Zrt. és az
NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközép-
iskola szervezésében, a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium és az egyesületi part-
nerek támogatásával.

A díjakat Szabó Vendel technikus alel-
nök, a verseny szervezõbizottságának el-
nöke  és Rónai Ferenc, a Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola igazgatója ad-
ta át. Az egyes versenyszámok elsõ he-
lyezettjei oklevelet, könyvjutalmat és az
Andreas Stihl Kft. tárgyjutalmát kapták.

Az írásbeli feladatsor megoldásában
és a választékolás versenyszámban Ko-
máromi Ferenc, a Hajdúerdõ Kft. erdé-
sze bizonyult a legjobbnak. Az állo-
mányleírás versenyszám gyõztese Ágos-
ton Gyula, az Ártéri Erdõbirtokossági
Társulat erdésze volt. Az átalakítóvágás-
jelölés, valamint a rönk- és sarangszám-
bavétel versenyszám gyõztese Gergácz
Péter, a TAEG Zrt. erdésze, míg a körlap-
összeg-meghatározás versenyszám gyõz-
tese Szabó Péter, az Ipoly Erdõ Zrt. er-
désze lett. Az erdõfelújítás leírása ver-
senyszám gyõztese Lipóczky Dániel, a

Budapesti Erdõgazdaság Zrt. erdésze
lett. A famagasság- és fatérfogat-becs-
lés, valamint a gyérítésjelölés verseny-
számok gyõztese Piri Norbert, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. erdésze, a felis-
merés versenyszám gyõztese Csernus
Zsolt, a NEFAG Zrt. erdésze volt. A go-
lyós lövészet versenyszám gyõztese Ko-
máromi Márk, a KEFAG Zrt. erdésze. A

koronglövészet versenyszám gyõztese
Vízi Norbert, a Bakonyerdõ Zrt. erdé-
sze. A távolságbecslés és trófeaminõsí-
tés versenyszám gyõztese Hegedûs Atti-
la, a Vadex Zrt. erdésze lett.

Az egyes szakmai versenyszámok
nyertesei után az összetett verseny do-
bogós helyezést elért erdészeit szólítot-
ták a színpadra.

Harmadik díj a túrafelszerelések spe-
cialistája, a Mountex Kft. felajánlásából
150 ezer forintos Fjäll Raven és Han-
Wag vásárlási utalvány. A nyereményt
átadta Sárközy András, a Mountex Kft.
ügyvezetõ igazgatója. Az Év Erdésze
Verseny harmadik helyezettje: Gergácz
Péter, a TAEG Zrt. erdésze. 

A második díj az erdészeti és vadá-
szati termékeket forgalmazó Grube Kft.
felajánlásából 175 ezer forintos vásárlá-
si utalvány. A nyereményt átadta Sza-
niszló Gábor, a Grube Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Az Év Erdésze Verseny má-
sodik helyezettje: Gór Lajos, az Észa-
kerdõ Zrt. erdésze.

Az elsõ díj pedig az Andreas STIHL
Kft. felajánlásából STIHL és VIKING ter-
mékekre vonatkozó 200 ezer forintos
vásárlási utalvány, melyet Szentesi Le-
vente, a STIHL kommunikációs igazga-
tója adott át. Az Év Erdésze Verseny el-
sõ helyezettje: Komáromi Ferenc, a
Hajdúerdõ Kft. erdésze, Hajdúböször-
ménybõl.

Az Év Erdésze Verseny résztvevõi

Az Év Erdésze 2014-ben Komáromi Ferenc
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Az erdésztechnikusok megfelelõ
képzettségének fontosságát hangsú-
lyozva a lövészet versenyszámnak hely-
színt is biztosító Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. nevében Bugán József vezérigaz-
gató a következõ szavakkal különdíjat
adott át. „Az erdésztechnikusok munká-
ja hazai erdõgazdálkodásunk gerincét
alkotja. A jól képzett szakembergárda
létfeltétele az erdõk szakszerû kezelé-
sének, az erdészeti társaságok eredmé-
nyes mûködésének. Ennek fontosságát
hangsúlyozva a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. nemcsak segített a szervezésben,
hanem 200 ezer forint különdíjat ajánl
fel a verseny gyõztesének.”

Az Erdészeti Tudományos Intézet
a mezõgazdasági miniszter által
1970-ben alapított „VADAS JENÕ”
EMLÉKPLAKETTEL ismeri el azon
szakemberek, kollégák tevékenysé-
gét, akik sokat tettek a hazai erdé-
szeti kutatás fejlesztéséért. 

A Vándorgyûlés nyilvánossága elõtti
átadással szervezeteink az erdészeti ku-
tatás fontosságára hívják fel a figyelmet.
A díjat dr. Borovics Attila, a NAIK Erdé-

szeti Tudományos Intézet fõigazgatója
adta át.

A 2014. évi Vándorgyûlés alkalmá-
ból az Erdészeti Tudományos Intézet
„Vadas Jenõ Emlékérem” kitüntetéssel
ismerte el Németh Jenõ erdõmérnök-
nek, a Silvanus Díszfaiskola tulajdono-
sának azt a sokéves munkáját, amellyel
a gyakorlat oldaláról támogatta az inté-
zet kutatási tevékenységét.

Németh Jenõ alapítója és tulajdonosa
a dísznövény-termesztés és -kereskede-
lem alapjain létrehozott Silvanus cég-
csoportnak. A díszfaiskolai termesztés-
ben elért eredmények nagyban köszön-
hetõk Németh Jenõ el nem múló kíván-
csiságának, újító hajlamának. Ezt a pá-
lyáját végigkísérõ innovációs szenve-
délyt jól példázzák a nevéhez és a Silva-
nushoz kötetõ fajták, a szakvásárokon
elért elismerések, kitüntetések, nemzet-
közi szintû kapcsolatrendszerek.

A kertészeti célú nemesítés, piaci
forgalmazás és a Silvanus cégcsoport
irányítása mellett Németh Jenõ nem
múlott el erdésznek lenni. Felismerte a
megújuló energiaforrások, ezen belül a
fás biomassza kiemelkedõ jelentõségét
az energiatermelés területén, amely so-
rán az Express nevû fûzfajtájával sikere-
sen jelent meg a piacon. Emellett figye-
lemmel kíséri az erdõ- és ültetvénygaz-
dálkodás megújítását célzó irányzato-
kat, fõként a minõségi faanyag termesz-
tését lehetõvé tevõ – nemesített fajtákra
alapozott – termesztéstechnológiákat és
kapcsolódó kutatásokat. Ennek során a
fehér akácban rejlõ kiaknázatlan lehe-
tõségek felé fordult a figyelme. Az aká-
cosok minõségének javítása, fahozamá-
nak növelése és az iparifa-kihozatal
emelése érdekében maga is bekapcso-
lódott az akácszelekciós munkába. A
kutató-fejlesztõ munka során mindig
törekedett a szakmai szervezetekkel és

kutatóintézetekkel való együttmûkö-
désre. Több, már sikeresen lezárult és
jelenleg is futó K+F pályázatban egy
sor olyan intézménnyel dolgozott
együtt, mint a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki és Faipari Mér-
nöki Kara, az ELTE Természettudomá-
nyi Kar Mikrobiológiai Tanszéke, a
NAIK Mezõgazdasági Gépesítési Inté-
zete és nem utolsósorban a NAIK Erdé-
szeti Tudományos Intézet.  A Silvanus
és az ERTI együttmûködése immár 5
éves múltra tekint vissza. Jelenleg is két
kutatás-fejlesztési pályázat megvalósí-
tásában dolgozik együtt az intézettel,
bízva abban, hogy az elért eredmények
mihamarabb beépülhetnek az erdésze-
ti gyakorlatba.

Az Országos Erdészeti Egyesület
Közgyûlésének díjátadási része ezzel
lezárult. A program utolsó pontjaként,
a 145. Vándorgyûlés sikeres befejezté-
vel, dr. Jámbor László vezérigazgató és
Kiss József vezérigazgató-helyettes
felkötötték a soproni emlékszalagot az
Egyesület Vándorzászlajára, majd átad-
ták azt a 2015. évi vándorgyûlés házi-
gazdájának, Barkóczi Istvánnak, a ka-
posvári székhelyû SEFAG Zrt. vezérigaz-
gatójának.

Ezt követõen Barkóczi István kedv-
csináló rövidfilm bemutatásával invitál-
ta a tagságot a jövõre Somogyban meg-
rendezésre kerülõ 146. OEE Vándor-
gyûlésre.

Az ünnepi közgyûlés végén, a 145.
OEE Vándorgyûlés zárásaként a részt-
vevõk elénekelték az erdészhimnuszt.

Lomniczi Gergely a TAEG Zrt. és az
Országos Erdészeti Egyesület nevében
köszönte meg a részvételt.

Jövõre Kaposvárott találkozunk!
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

VÁNDORGYÛLÉS

Németh Jenõ átveszi az elismerést
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A résztvevõk névsora

Ábrahám Gábor, Ábrahám Gáborné,
Ábrahám István, Ács Norbert, Ács Péter,
Ádám Dénes, Adorján Rita, Ágoston
Gyula, Almási István, Dr. Alpár Tibor,
András Róbert, Andrési Dr. Ambrus Ildi-
kó, Andrési Pál, Angeli Kornél, Antli Ist-
ván, Aranyos Péter, Arató János, 

Babics István, Babos Imre, Bácsi Benja-
min, Badari Tibor, Bagdán Levente, Baj-
nai Csaba, Bajzáth Éva, Bak Julianna,
Bakay László, Bakó Csaba, Bakon Jó-
zsef, Dr. Balázs István, Balázs László,
Balázsfi József, Bálint Gergely, Bálint
Sándor, Balogh Árpád, Balogh Csaba
Gyõzõ, Balsay Sándor, Bán Gábor, Bán
Gábor Sándor, Bánáti László, Bányai
Péter, Baracs Zsolt, Dr. Bárány Gábor,
Bárány János, Baranya Csaba, Barkóczi
István, Barna Péter, Bátky Dániel, Bede
Zoltán, Bednarik József, Bedõ Balázs,
Bejczi Éva, Bekõné Polner Katalin,
Bencze László, Benei Zsolt, Bereczki
Gábor, Berényi Gyula, Berta Tamás, Dr.
Bidló András, Biró Ferenc, Bíróné Mar-
ton Zsuzsanna, Bocsó Gábor, Boda Fe-
renc, Bódi Antal, Bódi Géza, Bodor
György, Bodor Györgyné, Bodrogi Pál,
Bognár Gábor, Bognár Gáborné, Bog-
nár Miklós, Bognár Tibor, Boleman
György, Bolgár Róbert, Bolla Balázs,
Dr. Bondor Antal, Bónyai László, Borka
Róbert, Boros Attila, Boros Ferenc, Bo-
ros Géza, Dr. Borovics Attila, Bors Lász-
ló, Borsó Gábor, Bozó Krisztián, Bozsó
József, Bõdi Ferencné, Bõr Attila, Bör-
zsei László, Bõsze Gyula, Brandhuber
Ádám, Bugán József, Bukovenszky Jó-
zsef, Dr. Bundity Gábor, Bunyevácz
Gyõzõ, Bús Mária, 

Czili Kármen, Czirok István, Czuczor
Tamás, Dr. Czuppi Imre,

Csákó József, Dr. Csanaki Eszter, Csapó
György, Csapó József, Csapó Tamás,
Csejkné Kissimon Mária, Csépányi Pé-
ter, Cserép János, Csernus Zsolt, Csertei
Lajos, Csikós Béla, Csizmár Béla, Csok-
nyai József, Csomor József, Csontos Dö-
mötör, Csordás Roland, Csuha István, 

Dalvári Vince Gábor, Dánfy László An-
dor, Dányi Roland, Dávid József, Dégi
Zoltán, Demkó Albert, Dénes Margit,
Derján Béla, Dezsõ Vilmos, Dobó Béla,
Dobó István, Dobos Ildikó, Dobos
László, Dobre-Kecsmár Csaba, Domján
György, Domonkos Gábor, Domonkos
Gergely , Doncsecz Károly, Donkó Fe-
renc, Döme László, Dömötör Petra,

Drabbant Zsolt, Drótos Erika, Druzsba
Attila, Dudás Béla, Dudás László Péter,
Dudás Pál, 

Encsi Csaba, Erõsné Dobson Zsófia, 

Fábián Balázs, Fábián Béla, Dr. Faragó
Sándor, Faragó Sándor, Farkas Rolf,
Farkas Zsolt, Fazekas József, Dr.
Feczkóné Kárpáti Borbála, Fehér Ist-
ván, Fehér Sándor, Fehér Zsuzsanna,
Fejes József, Fekecs Lajos, Feketéné
Pechtol Éva, Ferencz László, Ferenczi

Tamás, Fersch Attila, Firbás Nándor,
Firtl Mátyás, Fodor Mihály, Dr. Fodor
Tamás, Folcz Tóbiás, Folz Ádám, Dr.
Frank Norbert, Fritsch Ottó, Dr. Führer
Ernõ, Furulyás Hajnalka, Füredi László, 

Gaál István, Gaest Gergely, Gál Balázs,
Gál Imréné, Gál Károly, Gál László, Gál
Sándor, Gál Sándor, Galamb Gábor,
Geiszt Ferenc, Gémesi József, Dr. Gen-
csi László, Gergácz Péter, Gergely Fe-
renc, Gerner Gábor, Gerner László, Gó-
ber Zoltán, Góhér Zoltán, Goldschmidt
Antal, Gombai Gábor, Gór Lajos, Gosz-
tola Júlia, Gõbölös Péter, Göde József,
Gõsi István, Grédics Szilárd, Greguss
László Géza, Gróf Jácint, Guba Csaba,
Gulyás Gábor, Gulyás Zsolt, 

Gyenes István, Gyenes Károly, Gyenge
Álmos, Gyenge András, György Boglár-
ka, Gyulyás Imre, 

Haidinger György, Haják Gyula, Hajdú
András, Halmos Zoltán, Hámori Sándor,
Hartdégen Mátyás, Havaj Kornél, Hege-
dûs Andrea, Hegedûs Attila, Heim Már-
ton, Hercz Attila, Herczeg Miklós, Dr.

Herpay Imréné, Hipság István, Hoff-
mann András, Holdampf Gyula, Homoki
József, Hopp Tamás, Hornyák Zoltán,
Hornyánszky Antal, Hornyánszkyné
Kühne Katalin, Horváth András, Horváth
Attila, Horváth Barnabás, Dr. Horváth
Béla, Horváth Csaba, Horváth Ernõ,
Horváth Eszter, Horváth István, Horváth
István (id), Horváth Iván, Horváth János,
Horváth László, Horváth Péter, Horváth
Péter, Horváth Péter Brúnó, Horváth Ta-
más, Horváth Zoltán, Horváth Zsolt, Ho-
ván István Iván, Hölbling Sándor, Hudec

Miroslav, Hulják Péter, Huszárik Béla,
Hüll László, 

Iberpaker Gábor, Id. Pál László, ifj. Si-
pos Ferdinánd, Iványi Ákos, 

Jakab Károly, Dr. Jámbor László, Dr. Já-
noska Ferenc, Jeszenszki Ede, Joós Csa-
ba, Józwiak Bernard, Juhász István, Ju-
hász Lajos, Juhász Lenke, Juhász Pál, Ju-
hász Péter, Juhász Péter, Dr. Jung Lász-
ló, Jung László, Justin István Ifj., 

Kaczvinszki Tamás, Káldy József, Kál-
mán Miklós, Kámi László, Kandi József,
Kántor Gábor, Karba János, Kardos
Bendegúz, Kárpáti Béla, Dr. Kárpáti
László, Dr. Kárpátiné Ugron Anikó, Ka-
szala Judit, Kató Sándor, Kelemen Csa-
ba, Kelemen Géza, Keresztes György,
Keszi László, Keszléri József, Király Bé-
la, Király Dénes, Dr. Király Pál, Király
Zoltán, Kis Prumik Ágnes, Kiss Béla,
Kiss Bence, Kiss Éva, Kiss József, Kiss
László, Kiss László, Kiss Levente, Kiss
Noémi, Kiss Tibor, Kissné Szabó Gabri-
ella, Kladiva Tamás, Kluber Attila, Kó-
bor Géza, Koch Róbertné, Koczka Zol-



tán, Kocsis János, Kocsis József, Kocsis
Mihály, Kocsó Mihály, Kolozsvári Ákos,
Komáromi Ferenc, Komáromi Márk,
Komáromi Róbert, Korbely Gábor, Kor-
bonski Bogdánné, Korbonski Kazimie-
ric, Kormos Kriszta, Kóródi Sándor, Dr.
Kosztka Miklós, Dr. Kovács Ádám, Ko-
vács András, Kovács Attila, Kovács End-
re, Dr. Kovács Gábor, Kovács Gábor,
Kovács Gyuláné, Kovács István, Kovács
János, Kovács Jánosné, Kovács Jenõ,
Kovács József, Kovács László, Kovács
Márton, Kovács Péter, Kovács Róbert,
Kovács Sándor, Kozák Gábor, Kozma
Béláné Erzsébet, Kötnyei Jenõ, Köves-
kuti Zoltán, Král Frantisek, Krampeczki
Zsuzsa, Kránicz Róbert, Dr. Krizsán Jó-
zsefné, Kronekker József, Kun Margit,
Kuslits István, 

Ladányi Roland, Dr. Lakatos Ferenc, La-
ki László, Lampert Zsolt, Langó Zoltán,
László Attila, László Diána, László Péter,
Latin János, Lázár Tamás, Dr. Lett Béla,
Limp Tibor ifj., Lipóczki Dániel, Liptai
Gábor, Locskai Milán, Lomniczi Ger-
gely, Lovas László, Lucza Gábor, Lukács
István, Lunka Lajos, Luzsi József, 

Madácsi Sándor, Magyar Ferenc, Majo-
ros Gábor, Majoros Richárd, Makra Zsu-
zsanna, Maráczi Tibor, Marcsisin Tamás,
Márhoffer Gábor, Markó András, Dr.
Marosi György, Marth József, Márton
Edit, Martonosi Dániel, Martos Ákos,
Máté Róbert, Mátó Elemér, Dr. Mátra-
bérci Sándor, Mátrai Imre, Dr. Mátyás
Katalin, Matyasovszky Albert, Maurer
Kornél, Melegh Zsolt, Merczel István,
Merkei Gábor, Merkel Gábor, Merkel
Gáborné, Mertz Zsolt, Mészáros Ger-
gely, Mészáros Gyula, Mészely Attila,
Mészöly Károly, Mézes Gergely, Mezõ
Ágota, Mezõ Ferenc, Mihók István, Mi-
kulásik Márton, Mocz András, Moczné
Szabó Erika, Mogyorosiné Keserû Lídia,
Dr. Mollay Jánosné Madas Gabriella,
Molnár Ákos, Molnár Ákosné, Molnár
Gábor, Molnár György Bulcsú, Molnár
József, Molnár László, Molnár Tamás,
Molnár Tibor, Monostori Miklós, Mont-
skó Sándor, Mõcsényi Miklós, Müller Jó-
zsef, Müllner Antal, 

Nagy András, Nagy Anett, Nagy Csaba,
Nagy Dénes, Nagy Lajos, Nagy László,
Nagy László, Nagy Zoltán, Nagy Zol-
tán, Nagy Zoltán, Nagy Zsolt, Nagy
Zsolt, Nagy-Balázs Lajos, Nahóczki
László, Naszladi Géza, Négyesi Károly,
Némedy Zoltán, Nemes Zoltán, Né-
meth Imre, Németh László, Novák Ti-
bor, 

Nyitrai András, 

Ocsenás Mihály, Ocsvai Zoltán, Orbán Ti-
bor, Orbán Tibor, Orbók Ilona Julianna,
Orbók Sándor, Orliczki Tibor, Ormos Ba-
lázs, Ormos Balázsné, Ozsváth Sándor, 

Õz Zoltán, 

Pádár Gábor, Pál János Viktor, Pál Lajos,
Palánkay Béla, Palánki Gábor, Pálhalmi
János, Pálinkás Ákos, Pallagi Gábor,
Pandur Péter, Pap László, Pápai Gábor,
Papp Gyula, Partos Kálmán, Dr. Patocs-
kai Zoltán, Péntek Péter, Perpék Arnold,
Dr. Pethõ József, Dr. Péti Miklós, Pesz-
len Roland, Péter Krisztián, Péterfalvi Jó-
zsef, Pilsits Marietta, Pintér Csaba, Pintér
Csaba, Pintér Eszter, Pintér István, Pintér
Kálmán, Pintér Ottó, Pintér Ottó, Pintér-
né Rosenberger Ramóna, Piri Norbert,
Plestyák Károly, Pósán Balázs, Posta Já-
nos, Potkovácz István, Pölöskei András,
Pölöskei János, Puskás Lajos, Puskás
Pál, Puskás Zoltán, 

Rada Ferenc, Radics Gyula, Dr. Ráczné
Dr. Schneider Ildikó, Rády András, Ra-
konczay Zoltán, Rakovics János, Rapo-
sa Gábor, Rauch Imre, Reinitz Gábor,
Reischl Gábor, Rétfalvi Lajos, Ri-
biánszky József Gergely, Rimaszombati
György, Ripszám István, Rohonczi
Adorján, Román József, Román József,
Dr. Rónai Ferenc, Rosenberger Ferenc,
Rosta Gyula, Rosta Katalin, Roth Matt-
haea, Rujzam Antal, Ruppert Tibor,
Rusznyák Péter, Ruzsinszki Péter, 

Sajgó Ferenc, Sári Zsolt, Sári Zsoltné,
Sarlai Zoltán, Sarródy Tamásné, Sashal-
mi Miklós, Sashalmi Miklósné, Dr. Sárvá-
ri János, Scheitler Adrienn, Dr. Schiberna
Endre, Schleier András, Schmidt Ale-
xandra, Schmidt Péter, Schmotzer And-
rás, Schmotzer Andrásné, Schmuck Me-
linda, Schumacher István, Schweighofer
Antal, Sebestyén János, Sere Ferenc, Si-
mon Sándor, Sipos Ferdinánd, Sipos Pé-
ter, Sipos Péter, Sódar Pál, Sódar Pálné,
Somay Gergely, Somogyi Zoltán, Soós
Gyula, Soós Gyuláné, Soós János, Spi-
egel Endre, Stánicz László, Stánicz Lász-
lóné, Stankovics József, Stelcz Norbert,
Stift László, Stubán Zoltán, Sulyok Fe-
renc, Sütõ Péter, Svéda Gergely, 

Szabó Ádám, Szabó András, Szabó Ba-
lázs, Szabó Edit, Szabó Ferenc, Szabó
Gergely, Szabó György, Szabó Imre,
Szabó Jánosné, Szabó Jenõ, Szabó Lász-
ló Gábor, Szabó Márton József, Szabó
Miklós, Szabó Norbert, Szabó Péter, Sza-

bó Szabolcs, Szabó Tibor József, Szabó
Vendel, Szakács István, Szalacsi Árpád,
Szalai Barnabás, Szalai Károly, Szalay
László, Szalontai Sándor, Szamosi Fe-
renc, Szani Zsolt, Szántó Attila, Szász Mi-
hály, Szedlák Tibor, Szegedi László, Szé-
kely Miklós, Szekeres György, Dr. Szek-
rényes Tamás, Dr. Szélessy Miklós,
Szendi József, Szentesi Levente, Szent-
péteri Sándor, Szeverényi Tamás, Szi
Benedek József, Szigethi Miklós, Szigeti
Zsolt, Szimicsek László, Dr. Szodfried
Istvánné, Szõke Péter, Szõke Tamás,
Szõlõsi Attila, Szõnyi János, Szöõr Le-
vente, Szulcsánné Romhányi Emese,
Szuromi László, Szûcs Gábor, 

Takács Tibor, Dr. Takács Viktor, Tamis
László, Tapasztó Norbert, Tasi Lilla,
Tengerdi Gyõzõ, Ther András, Tímár
József, Dr. Timkó Ágnes, Tischlér Diá-
na, Tollner György, Tóth András, Tóth
Attila, Tóth Ferenc, Tóth Gábor, Tóth
Gábor, Tóth István, Tóth Károly, Tóth
László, Tóth Péter, Tóth Rafael, Tóth
Róbert, Tóth Tamás, Tóth Zoltán, Török
Gábor, Török Tamás, Dr. Tövisfalvi
Éva, Tuboly Zoltán, Túri István, 

Ugró Sándor, Ugron Ákos Gábor, Ulrich
Éva, Urbán Imre, Urbán Pál, Utasi Péter, 

Vajda Márton, Válint Miklós, Dr. Van-
csura Rudolf,  Vándor Péter, Várady Jó-
zsef, Varga Attila, Varga Csaba, Varga
Gyula, Varga István, Varga László, Var-
ga Rita, Dr. Varga Szabolcs, Dr. Varga
Tamás, Várhelyi Zsolt, Varró János, Va-
sas Ernõ, Vaski László, Vereckey Már-
ton, Videmann Péter, Vígh Andrea, Vi-
lághy András, Vincze Ferenc, Virágh
Pál, Virás István, Vissi Géza, Vitányi
Márk, Vizeli István, Vízhányó László,
Vizi Norbert, Vörös Attila, Vörös Bálint, 

Wisnovszky Károly, 

Zakariás Éva, Zambó Péter, Zay Ador-
ján, Zombó Gergely, 

Zsibók András, Zsirai Péter, Zsoldos
Csaba, Zsuppán Ernõ, 
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Az OEE 145. Vándorgyûlés esemé-
nyeit bemutató írások közreadásá-
ban közremûködtek:

Kiss József, Pilsits Marietta és a
TAEG Zrt. munkatársai.

Az eseményeken készült fényképe-
ket fotózták: Guba Csaba, Horváth
Péter Brúnó, Horváth Zsolt,
Köveskuti Zoltán, Mõcsényi Mik-
lós, Nagy László, Szigethi Miklós.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus) 249

– Államtitkár úr, a kormányszerkezet
átalakítása során a magyar erdõ- és
vadgazdálkodás irányítása, illetve a
Magyar Fejlesztési Banktól az állami
erdõgazdaságok tulajdonosi jogkezelé-
se is az Ön által vezetett államtitkárság
felelõsségi körébe került. Milyen kon-
cepció várható a jövõben, milyen el-
képzelésekkel, tervekkel vág neki a fela-
datnak?

– Kialakulóban vannak az irányításra
vonatkozó szakmai elképzelések, kon-
cepciók. Ha valaki figyelemmel kísérte
az eddigi eseményeket, láthatta, hogy a
változások mögött határozott kormány-
zati elvárások húzódnak. 

Tulajdonosváltás zajlott le a magyar
állami erdõgazdaságoknál. A banki,
pénzügyi szemléleti rendszert – ami
számos kérdésben jól mûködött – egy
szakmai, integráltabb irányítási rend-
szer váltja fel. Az új szemlélet központi
kérdése, hogy miként tudnak minél
többen részesülni az erdõgazdaságok
által megtermelt javakból, illetve a Zrt.-k
által nyújtott szolgáltatásokból. Azaz,
miként tudjuk tágra nyitni az erdésze-
tek kapuit. Gondolok itt a „Bejárható
Magyarország” keretprogram céljaira és
azon belül a turistákra, kerékpárosokra,
lovas túrázókra, a magyar családokra, a
magyar emberekre. Szeretnénk a jóléti
beruházásokat is felgyorsítani.

Nyilván ezek mellett megjelenik a
cégcsoport mûködésének további ra-
cionalizációja. Már most világosan lát-
szik, hogy számos kérdésben sokkal
centralizáltabb döntésekre és döntés-
elõkészítésre van szükség. Ahhoz azon-

ban, hogy pontosan detektáljuk, mely
területek ezek, szükséges a cégcsoport
átvilágításának az eredményével tisztá-
ban lennünk. 

Fontos cél, hogy az állami erdõgaz-
daságok a vidéki lakosság számára le-
hetõségeket biztosítsanak. Ennek van-
nak már mûködõ elemei, gondolok itt a
közmunka vagy a szociális programokra,
de ezeken túlmenõen szélesebb együtt-
mûködési lehetõségeket kell teremteni
a helyi közösségek, az önkormányza-
tok számára is. 

Eltökélt szándékom az erdész- és va-
dásztársadalom elismertségének, meg-
becsültségének a növelése is. E téren is
komoly tervek fogalmazódtak meg
bennem. 

Arra törekszem, hogy a vázolt elkép-
zelések jobbá tegyék a rendszert, miköz-
ben a magyar erdõk csodálatos természe-
ti értékei erõsödnek, gyarapodnak.

– A faanyagot, mint nyersanyagot
megtermelõ erdõgazdálkodás és a faipar
szerves gazdasági egységet alkot. Vár-
ható-e fejlesztés a jövõben, akár az el-
sõdleges, akár a másodlagos faipar te-
rén, figyelembe véve, hogy ez az erdé-
szethez szorosan kapcsolódó ágazat
nehéz idõket él meg az utóbbi években?

– A kérdésében részben benne rejlik
a válasz. Mindenképpen érdemes el-
gondolkodni azon, hogy a nyersanyag-
termelõ ágazat fogalma az erdészet te-
rén mennyire helyénvaló. Azt még el

tudom fogadni, hogy egy kínai felvásár-
ló kifejezetten rönk nyersanyagot ke-
res, hiszen Kínában sokkal alacsonyabb
költségen tud hozzáadott értéket terem-
teni. Az viszont már kifejezetten gondo-
latébresztõen hat rám, hogy ugyanezt
tesszük olasz vagy osztrák felvásárlók-
kal. Ott már felmerül a kérdés: nem len-
ne érdemesebb nyersanyag helyett leg-
alább alapanyagot elõállítani?

Ehhez kapcsolódva az is érdekes
kérdés, hogy miként alakul az ár a vi-
lág- és belpiacon és ehhez képest mi-
lyen áron adják az egyes erdõgazdasá-
gok a fát. Eddigi tapasztalataim alapján
feltûnõ és számomra egyelõre megma-
gyarázhatatlan, hogy az erdészeti társa-
ságok között jelentõs árkülönbségek ta-
pasztalhatók. Meg kell ismerni a rend-
szer mûködését és komolyan el kell
gondolkozni azon, hogy ez jól van-e
így. Azt is vizsgálni szükséges, hogy a
magyar nyersanyag- és alapanyag-fel-
vásárló cégek élveznek-e elõnyt a kül-
földivel szemben, ha igen, milyen mér-
tékben. Nem lennék meglepõdve, ha a
vizsgálódás közben arra derülne fény,
hogy éppen hátrányban vannak, mert
például nem euróban fizetnek, vagy
nem áll akkora pénzügyi háttér mögöt-
tük, amivel versenyezni tudnának az
áralku során. És ezzel ismét visszaka-
nyarodtunk a banki–pénzügyi vs. szak-
mai-nemzetgazdasági szemlélet kérdé-
séhez. De említhetnénk a vadhús-ke-
reskedelmet is, ahol érzésem szerint
szintén sok érdekességre fogunk lelni.

– A magyar erdõk a hazai termõte-
rület negyedét borítják. Várható-e az
erdészeti ágazat szerepének erõsödése,
erõsítése az agráriumon belül, most
hogy egyre több terület irányítása össz-
pontosul a minisztériumban?

– Azt gondolom, hogy a kormány-
szerkezet átalakítással már eleve erõsö-
dik az erdészeti ágazat szerepe, hiszen
a minisztériumhoz kerültek, ahova
szakmailag mindig is tartoztak. Önálló
államtitkárságuk lett, mely államtitkár-
ság egyben az összes állami termõföld
felett diszponál, függetlenül annak te-
rületi besorolásától. Úgy gondolom, az
erdésztársadalom örül annak a válto-
zásnak – és véleményem szerint indo-
kolt öröm ez –, hogy a Fazekas Sándor

AKTUALITÁSOK

Támaszkodni fogok az erdészek tudására
és tapasztalatára
Beszélgetés Bitay Márton államtitkárral

Huszonhárom év után, a 2014. évi

XXXV. törvény rendelkezése értelmé-

ben ismét a földmûvelésügyi minisz-

ter gyakorolja a tulajdonosi jogokat

az állami erdõgazdaságok felett. A

minisztérium szervezetén belül az Ál-

lami Földekért Felelõs Államtitkár-

ság felelõsségi körébe tartozik az er-

dészeti társaságok irányítási felada-

ta. A törvény életbe lépése után né-

hány nappal az államtitkárságot ve-

zetõ Bitay Márton államtitkárral be-

szélgettünk.
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által irányított Földmûvelésügyi Minisz-
tériumba folytathatjuk a közös munkát. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület
szakmai meggyõzõdése, hogy az erdõ-
gazdálkodás a vidékfejlesztés egyik mo-
torja, kulcságazata. A vidékfejlesztés te-
rülete átkerült a kormányszerkezet át-
alakítás során a Miniszterelnökség irá-
nyítása alá. Lát-e arra lehetõséget a kö-
vetkezõ költségvetési ciklusban, hogy az
állami erdõgazdaságok több fejlesztési
és közcélú forráshoz jussanak a jövõ-
ben és ebben a minisztérium hatéko-
nyan segítse a társaságokat?

– A minisztérium minden ilyen törek-
vésében segíteni fogja az ágazatot. Az
viszont ténykérdés, hogy ezek a forrá-
sok a Miniszterelnökséghez kerültek, az
EU-s források egységes kezelésének lo-
gikája miatt. A jövõben fel kell tárni
azokat a pontokat, melyekben az erdé-
szeti ágazat több lehetõséghez juthat.
Ebben a Földmûvelésügyi Minisztérium
maximális segítséget fog nyújtani. 

– A hazai erdõterület növelését a ko-
rábbi ciklusban a minisztérium zász-
lajára tûzte, többször megfogalmazott
határozott célként aposztrofálta. Vár-
ható-e jövõben jelentõsebb erdõtelepíté-
si program, és hogy ennek a megvalósí-
tásában az állami erdõgazdaságok is
nagyobb szerepet kapnak majd?

– Folyamatosan növekszik az erdõte-
rület Magyarországon. Jól felfogott kö-
zös érdekünk, hogy ez a tendencia ne
változzon meg. A hazai erdõterület nö-
velésében nemzetgazdasági szempont-
ból látványos eredményeket azonban
csak évtizedek alatt lehet elérni. Eköz-
ben az igazán fontos feladat a már meg-
lévõ erdõállomány fenntartása, kezelé-
se és fejlesztése lesz. 

Nem akarok pápább lenni a pápánál.
Nem vagyok erdész szakember, így az
ilyen és ehhez hasonló horderejû szak-
mai kérdésekben maximálisan az er-
dészszakmára kívánok támaszkodni. Az
én feladatom a nemzeti és nemzetgaz-
dasági, valamint a társadalmi és vidék-
fejlesztési célok meghatározása és kö-
vetkezetes végigvitele. A szakmai mun-
ka – azaz a hogyanra a válasz – az erdé-
szeké. Ezért választottam erdész helyet-
tes államtitkárt, akinek a végzettsége és
a tapasztalata is meg van ezen szakmai
munka összefogásához, felügyeletéhez.
Ezen túlmenõen minden segítségre szá-
mítok az állami erdészeti társaságoktól
is. Mint minisztérium, nekünk az elsõ
számú támaszaink vagy partnerereink
az állami tulajdonú erdõgazdaságok
lesznek. Itt kell kialakítani a legjobban
mûködõ szimbiózist. 

Emellett természetesen nem lehet, és
óriási hiba lenne a hazai erdõk csak-
nem felét birtokló magánerdõ-tulajdo-
nosok véleményét figyelmen kívül
hagyni. Velük is folyamatos diskurzusra
készülök, az õ véleményük is fontos a
számomra. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület a
Földmûvelésügyi Minisztérium stratégiai
partnere. Milyen feladatokban számít a
szakmai érdekképviseletekre a közeljövõ-
ben? Gondolok itt pl. az erdõtörvény mó-
dosításra, ami a Parlament idei munka-
tervében szerepel vagy a szintén módosí-
tani tervezett vadászati törvényre.

– Minden szakmai szervezetre számí-
tok ebben a munkában és mindenki vé-
leményét ki fogom kérni. Az egy másik
kérdés, hogy akivel stratégiai együttmû-
ködési megállapodásunk is van, azzal
az együttmûködés mélyebb és tartalma-
sabb lesz. 

De ne kapkodjunk! A törvénymódo-
sításokhoz hasonló horderejû kérdések
alapos végiggondolása rendkívül fon-
tos. Amit ma biztosan látok, hogy a ter-
mészetvédelmi törvény, az erdõtörvény
és a vadászati törvény egyben kezelen-
dõ. Külön-külön nem érdemes javítgat-
ni, mert abból csak baj lesz. Ezek a tör-
vények 1996-ban is egyben születtek
meg. Az erdõtörvény 2009-es módosítá-
sáról pedig jól látjuk, hogy nem lett vol-
na szabad a másik két törvény minimum
„hozzáigazítása” nélkül dönteni. 

Ha csak egyesével olvassuk a törvé-
nyeket, akkor hamar ki lehet találni, mit
és hogyan kellene módosítani. De ha
mellé olvassuk a másik két kapcsolódó
törvényt, akkor már sokkal bonyolul-
tabb és sokkal nagyobb lesz az a hal-
maz, ahol ellentmondásokra bukka-
nunk. Ezeknek az ellentmondásoknak
a feloldására pedig idõ kell. 

Én a javítgatások helyett, egy új kon-
cepción alapuló, új törvénycsomagot
szeretnék elõkészíteni. Az év végére el-
készülhet a három törvény módosítási
irányait felvázoló „kódex koncepció”,
amit alapos szakmai és társadalmi vita
után talán jövõ évben végleges törvény-
szöveg formában el tud fogadni az or-
szággyûlés. Nincs olyan határidõ, ami
miatt kapkodni kellene, ezért minden-
kinek alapos munkát javasolok. 

– Számít a minisztérium a szakmai
érdekképviseletekre a jövendõ erdõtör-
vény módosítás során?

– Igen. A konkrét mûködési rend
ezekben a kérdésekben úgy alakul,
hogy leteszünk egy gondolatébresztõ
anyagot és arról vitát kezdeménye-
zünk. A véleményeket figyelembe vé-
ve születik egy továbbfejlesztett anyag
és azt újra véleményezni lehet. Így fo-
gunk elõrehaladni. Azt azonban tisztán
kell látni, hogy a szakmai munka a mi-
nisztérium feladata. Az érdekképvise-
letek feladata a minisztérium által elké-
szített szakmai anyag véleményezése.
Természetesen elõáll majd olyan szitu-
áció is, ahol a vélemények különböz-
nek. Ezekben az esetekben józan tör-
vényalkotói, törvényhozói döntések
kellenek.

– Államtitkár úr, ha megengedi, a
beszélgetésünk végén hadd érdeklõdjek
a felõl, hogy milyen személyes kötõdése
van a magyar erdõkhöz és a vadgaz-
dálkodáshoz, hiszen egy ilyen sokrétû
feladat felelõs ellátása terén ez fontos
belsõ motivációs tényezõ lehet. 

– Motivációban nem szenvedek hi-
ányt, de a politikában az ember kapni
szokta a feladatokat, nem kérni – lega-
lább is a mi politikai családunkban. Sze-
rencsésnek mondhatom magam, mert
én olyan feladatot kaptam, ami kifeje-
zetten érdekel. 

A magyar erdõkhöz és a magyar vad-
gazdálkodáshoz sok kapcsolódási pon-
tom van. Vidéken élek, életem legna-
gyobb részét is vidéken töltöttem és
ezer szállal kötõdöm ehhez az életfor-
mához. Gyerekként sokat jártam az er-
dõt, kirándultam a bátyámmal, megis-
merkedtem a cserkészek természetsze-
retetével, sok csodálatos hazai tájra ju-
tottam el. Késõbb ez az erdõjárás a va-
dászat formájában öltött testet, melynek
szeretetét és fortélyait keresztapámtól
szívtam magamba. Vele jártam az erdõ-
ket és ez a természetes közeg mindig
kedves volt számomra. Mindig termé-
szetközeli világban képzeltem el az éle-
temet. 

Személyes kötõdésem emberi oldal-
ról tehát adott, de a megfelelõ szakmai
támaszt az apparátusom nyújtja a jövõ-
ben számomra. Józan vezetõi döntések-
re lesz szükség, ehhez pedig a szakmai
háttér nagyon fontos. Így az erdészek
tudására és szakmai tapasztalataira száz
százalékban támaszkodni fogok. 

– Ennél megfelelõbb végszó talán
nem is lehetne a beszélgetésünk végén.
Köszönöm a lehetõséget.

Nagy László

AKTUALITÁSOK
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AZ ÉV ERDÉSZE

Az idei vetélkedõt ennek megfelelõen
2014. június 11-12-én az Országos Er-
dészeti Egyesület, a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt., az NYME Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollégi-
um és a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
rendezte.

A verseny június 11-én a déli órák-
ban a lövészettel kezdõdött a sárvári
Farkas-erdõben, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. lõterén. Másnap a megméret-
tetés két területen folyt párhuzamosan.
Miközben a versenyzõk egyik fele az el-
méleti versenyszámokat oldotta meg a
szakközépiskola tantermeiben, addig a
csapat másik része a gyakorlati verseny-
feladatokat végezte a soproni hegyvi-
déken, a Fáber-rét környékén. A nap
másik felében a versenyzõk váltották
egymást a két versenyhelyszínen.

A 2 órás írásbeli verseny feladatai
átölelik az erdész tevékenységének
egészét. Az erdõben élõ élõlények
kellõ ismerete nélkül az erdész nem
tudná a munkáját végezni. A fajisme-
retben való jártasságot méri a felisme-
rés verseny, természetesen idõre.

A terepi versenyszámokat az idei év-
re aktualizált, és korábban kiadott „Ver-
senyszabályzat” alapján állítottuk össze,
az abban leírtakkal találkozhattak a ver-
senyzõk. 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. hideg-
kúti vadászházánál található lõtéren ke-
rült megrendezésre a lövészet, ideális,
és minden szakmai és egyéni igényt ki-
elégítõ módon. Köszönet ezért a ven-
déglátóknak! 

A koronglövészeten a trapp lövészet
szabályai szerint 5 lõállásból álláson-
ként két lövéssel összesen 10 éles lö-
vést lehetett tenni, s a pontozás alapját
az eltalált korongok száma adta. Elõzõ-
leg mindenki végezhetett az 5 lõállás-
ból 1-1 próbalövést.

A golyós lövészet során 10 értéke-
lendõ lövést kellett leadni 0.22-es kali-
berû kispuskával, nyílt irányzékkal, álló

testhelyzetben, feltámasztás nélkül az
50 m-re lévõ 4a típusú lõlapra. A pont-
számítás alapját az elért köregységek
összege adta. Elõzõleg itt is volt lehetõ-
ség próbalövés leadására.

A terepi versenyszámok esetében
minden versenyszámnak két fõs bírói
kara volt, a Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola szaktanára, a másik
pedig vagy a NÉBIH, vagy az NYME
EMK oktatói karának azon munkatár-
sa, aki az adott versenyszámban a leg-
nagyobb gyakorlati tapasztalattal ren-
delkezik.

A verseny elõtti napon a szervezõbi-
zottság által kijelölt versenyhelyszíne-
ket felkeresték a versenybírák, és közö-
sen megalkották az adott versenyszám-
ra vonatkozó „etalont”, amely alapján
másnap a versenyzõk teljesítményét ér-
tékelték.

A versenyhelyszínek a Soproni-
hegység Fáber-réti motorfûrészes tan-
pályája körüli tölgyesek alatt kb. 3 km
hosszú körön helezkedtek el.

Átalakítóvágás jelölése 
Az újszerû feladat helyszínének ki-

választása egy Fáber-réti szálas korú
jegenyefenyvesre esett, ahol úgy kel-
lett belenyúlni az elõzetesen szalag-
gal kijelölt állományrészbe, hogy ott
idõvel változatos szerkezetû, folya-
matos koreloszlású erdõ alakulhas-
son ki. A javafák és kivágandó fák
megfelelõ jelölése garantálhatta a
versenyzõknek az elérhetõ maximális
pontszámot.

Választékolás 
Egy KTT szálfa választékolását kel-

lett elvégezni a rendelkezésre álló mé-
rõszalag, átlaló, köbözõkönyv, és jelölõ
szalag segítségével, cél a legnagyobb
értékkihozatal elérése volt.

Számbavétel 
Három különbözõ fafajú rönköt, és

egy szabálytalanul kirakott sarangot kel-
lett pontosan kiköbözniük a versenyzõk-
nek, átlaló, mérõszalag, köbözõkönyv,
választékoló léc, colstok segítségével.

Távolságbecslés, trófeaminõsítés 
Az állomáshelytõl lõtávolon belül el-

helyezett, kipreparált õz-, gím-, dám-,
muflontrófeát kellett minõsíteni, lõhe-
tõségérõl nyilatkozni, illetve annak tá-
volságát meghatározni.

Erdõfelújítás leírása
Itt folyamatos tölgyes erdõsítést kellett

minõsíteni az E-lapokban található szem-
pontok szerint, így megállapításra került a
fafaj, eredet, eü. állapot, tõszám, pótlási
kötelezettség, az erdõsítést érõ károsítás
mennyiségi, illetve minõségi jellemzõi.

Állományleírás
Szálerdõben kijelölt pont körüli fa-

magasságnyi sugarú körben kellett
meghatározni a fõfafajt, uralkodó fafajt,
elegyfajokat, ezek eredetét, elegyará-
nyát, és a záródást.

Élõfakészlet meghatározása kör-
lapösszegméréssel

A feladat elvégzéséhez legtöbben a
Bitterlich-féle tükrös relaszkópot, illet-
ve az Anucsin-prizmát választották. A
meghatározott fatömeget 1 ha-ra vetítve
kellett megadni.

Famagasság-, fatérfogatbecslés
A feladat egy elõre kijelölt fa magas-

ságának és térfogatának szembecsléssel
történõ megállapítása volt 1 m-es, illet-
ve 0,1 m3-es pontossággal.

Gyérítésjelölés 
A 100 sorszámozott törzskiválasztó

gyérítéskorú faegyedekbõl álló elkerí-
tett erdõfoltban kellett a gyérítésjelölést
elvégezni javafák, segítõ fák, kivágandó
fák helyes megjelölésével.

Köveskuti Zoltán
TAEG Zrt.

Folcz Tóbiás
NYME Roth Gyula Szki.

Az Év Erdésze Verseny 2014-ben

Az Év Erdésze Versenyt elõször 2002-

ben rendezte meg az Országos Erdé-

szeti Egyesület. A helyszín akkor is

Sopron volt. Az OEE úgy határozott,

hogy a 2013-as Süttõi Erdészetnél

rendezett versenytõl, az addig kété-

vente sorra kerülõ rendezvényt éven-

te hirdeti meg, mindig az Egyesületi

vándorgyûléséhez kapcsolódóan.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus)252

Gyermekkora óta az erdõben dolgozik, munka mellett vé-
gezte el az iskoláit is. Komáromi Ferenc nagyon sokat ké-
szült a megmérettetésre, és büszke az elért eredményre,
ugyanakkor elmondta: számos feladat rámutatott arra,
hogy van még hova fejlõdnie. 

– Idén Te nyerted meg az Év Erdésze versenyt, melyhez ezú-
ton is gratulálok! Van különösebb jelentõsége számodra,
hogy most nem egy állami erdõgazdaság alkalmazottja gyõ-
zött?

– Igen, mert nagyon kevés magánerdõs szakember vesz
részt ezen a szakmai megmérettetésen. Idén is mindössze
ketten voltunk. Ráadásul mellettünk az állami erdõgazdasá-
gok legjobb versenyzõi indultak el. Igazából bárki megnyer-
hette volna a versenyt közülünk, ha nem ilyen rövid az idõ a
versenyszámok teljesítésére. Nagyon sok múlt a gyors hely-
zetfelismerésen, és az eddig szerzett tapasztalatokon.

– Hogyan vált belõled erdész szakember?
– Sopronban végeztem 1998-ban, és ez

meghatározta a további életemet, hiszen a
legtöbb ember már emiatt elismert az
elsõ találkozás alkalmával is. Aki pe-
dig nem, annak késõbb a mun-
kámmal, teljesítményemmel bi-
zonyítottam.

Szegény családban nõttem
fel, rengeteget dolgoztam kis-
koromtól fogva. Az iskolában
szinte minden délután és hét-
végén szerveztek különbözõ
munkákat. A szakma nagy ré-
szét is ezek közben, a gyakor-
latban tanultam meg. Rengeteg
erdõt ápoltam, de a fakitermelés-
ben is szerettem dolgozni. Sõt,
még a Bükkbe is elmentem faszenet
égetni, hogy pénzt keressek és tanul-
jak is egyszerre. Szerencsémre ott is a leg-
jobbakkal hozott össze a sors; egy nyáron
például farkaslakai székelyekkel dolgozhattam.

Az életben a „pacta sunt servanda” híve vagyok („a meg-
állapodásokat teljesíteni kell” – a szerk.). Az adott szó köte-
lez, ha kimondtam és a kezemet nyújtottam, az úgy legyen.
Mert a szavahihetõség, pontosság, precizitás az erdészek jel-
lemzõje volt, és hiszem, hogy még ma is az. Sõt, remélem,
hogy a szakma minél tovább viszi ezeket a korunkban elis-
mertnek nem nevezhetõ értékeket. Mindez egyébként nem
csak a munkámra, a magánéletemre is igaz. 

– Mutasd be kérlek röviden, a jelenlegi munkahelyedet és
a feladataidat! 

– A Hajdúerdõ Kft. 2002-ben alakult. Erdészeti szolgáltatá-
sunk keretein belül erdõtelepítési és -felújítási feladatokat lá-
tunk el. Egy négyhektáros csemetekertben erdészeti szaporí-
tóanyagokat termelünk: kocsányos tölgyet, akáccsemetét, va-
lamint hazai és nemes nyár suhángot állítunk elõ. Erdészeti
szakirányítást mintegy 1500 hektáron végzünk, erdõgazdál-
kodási tevékenységet megközelítõleg 200 hektáron és vad-
gazdálkodási tevékenységet nagyjából 4500 hektáron folyta-
tunk. Az erdõgazdálkodásba vont, valamint a szakirányított
területeken az elõ- és véghasználatokból évente több mint 20

ezer köbméter faanyagot termelünk ki. Ennek a mennyiség-
nek a döntõ többsége nyárfából, akácból áll, valamint kisebb
mennyiségben kocsányos tölgybõl. 2003. június 1-jén
kezdtem dolgozni a cégnél, akkoriban fûrészüzem-vezetõ
voltam több mint három évig. Nagyjából egy év után már er-
dészeti feladatokat is elláttam. 2007 elejétõl az összes erdé-
szeti munkát én kezdtem el irányítani, a csemetetermesztés-
tõl az erdõmûvelési feladatokon át, a fakitermelésig. 2008 vé-
gétõl pedig hivatásos vadász feladatköreim is lettek 4500
hektáros vadászterületen.

– Beszéljünk egy kicsit magáról a versenyrõl is. Hogyan
készültél fel rá?

– Elõször is, a versenyszabályzatot szinte teljesen megta-
nultam, és a különbözõ feladatokat a lehetõ legmélyebben
elsajátítottam. Mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban
megpróbáltam annyira felkészülni, amennyire csak lehet. A
verseny elõtt az összes elméleti anyagot átolvastam, némelyi-

ket szinte szó szerint megtanultam. 
– Melyik volt a legnehezebb feladat?

– A szálaló üzemmóddá átalakító jelö-
léstõl, valamint a felismeréstõl féltem

a legjobban. De nem ezt rontottam
el, hanem azt, amiben nagyon

magabiztos voltam. Ilyen volt
például a becslés vagy az erdõ-
sítés leírása. Egyébként min-
denhol volt egy-két apró mo-
mentum a verseny során, ami
kizökkentett a gondolatmene-
tembõl. De ezért verseny a
verseny!

– Mikor érezted azt, hogy
akár az elsõ helyen is végezhetsz? 

– Az eredményvárás volt a leg-
stresszesebb, mert még három ver-

senyszám hiányzott, amikor vezet-
tem 20 ponttal. Aztán kihoztak még két

eredményt, és akkor már csak második
voltam, 4 ponttal lemaradva. Rónai igazgató

úr végül meghozta a végeredményt. Láttam, hogy
keres valakit, és mikor megtalált, bólintott egy nagyot felém.
Akkor már potyogtak az örömkönnyeim. Az utolsó pillanatig
csak reménykedtem benne, hogy van esélyem. Az elsõ öt
között mindenkibõl lehetett volna gyõztes, mert nagyon
szoros volt a verseny, és a többiek is olyat rontottak a ver-
seny hevében, amit munka közben, több idõ alatt jó csinál-
nának meg.

– Mit jelent neked ez a gyõzelem és a vele járó elismerés?
– Nagyon megtisztelõ és felemelõ érzés. Amikor már min-

denki gratulált, akkor sem akartam elhinni, hogy én vagyok
ebben az évben az „ország legjobb erdésze”. A kollégák a
gyõzelem után még közvetlenebbek lettek velem. Fontos,
hogy nem becsülöm túl magam, hiszen ezen a versenyen
megtudtam, hogy mik azok a kissé foghíjas részek, amikben
még csiszolnom kell a szaktudásomat. Nekem ez a gyõzelem
az erdész hivatásom megbecsülését jelentette. Nagy megtisz-
teltetés, hogy ott lehettem a versenyen, és hogy egy évig én
lehetek az Év Erdésze!

Gribek Dániel
Erdõ-Mezõ Online – www.erdomezo.hu

AZ ÉV ERDÉSZE

Interjú Komáromi Ferenccel, az Év Erdészével
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2014. május 14-én és 15-én egy ciklon hatására Magyaror-
szágon rendkívüli idõjárás alakult ki. Elsõsorban a Dunán-
túlon hosszan fennmaradó orkán erejû szél, valamint a szá-
mottevõ csapadék okozott komoly problémákat. 

A légörvény nagyon jelentõs mennyiségû csapadékot hozott
déli szomszédainknál, mindenekelõtt Szerbiában, ahol a Szá-
va vízgyûjtõjében a 48 óra alatt helyenként 150 mm-t megha-
ladó esõ rendkívüli árvizet váltott ki. A ciklon csapadékrend-
szerei jelentõs mennyiségû esõt hoztak a Felvidékre, illetve
az Alpok keleti területeire is. Hasonló viharciklon alakult ki
1999 júniusában, majd 2010 májusában és 10 nappal késõbb,
június elején. A 2010-es májusi ciklonhoz képest szinte napra
pontosan négy évvel késõbb jelent meg ez a légörvény,
melynek bemutatásával ezen írás foglalkozik.  

Meteorológiai háttér
A vihart okozó ciklon közvetlen kiváltó oka a Földközi-tenger
medencéjébe betörõ és oda hideg levegõt szállító hidegfront
volt. A frontbetörés önmagában még nem tudott volna mély
ciklont kialakítani, ha a térségben nem lett volna elegendõ
nedvesség. Egy hosszanti zonális áramlás az Atlanti-óceán kö-
zépsõ része felõl jelentõs nedvességtartalommal rendelkezõ
légtömegeket szállított a Földközi-tenger középsõ medencéje
fölé, ahol az összeáramlás (konvergencia) folytán magas ned-
vességgel rendelkezõ zónák alakultak ki a Tirrén-tenger fölött.
Az említettekhez még egy harmadik tényezõ is kapcsolódott,
ez pedig a magassági futóáramlás, a jet stream jelenléte. A jet
stream magjában helyenként a 70 m/s-t is meghaladta a szélse-
besség, amely a felsõ troposzféra irányából segítette a ciklon
kialakulását. A ciklon létrejöttében tehát három összetevõ ját-
szott szerepet:

• a hidegbetörés okozta hõmérsékletkülönbségek,
• a magas légnedvesség,
• és az erõs magassági szél.
Ez a három tényezõ gyakran megfigyelhetõ a mérsékelt

övi ciklonok kialakulásában, míg azonban az Atlanti-vihar-
ciklonokban a magassági futóáramlás szerepe a legmeghatá-
rozóbb, a Földközi-tenger vidékén a nedves levegõé. A vizs-
gált ciklon esetén mindhárom tényezõ markánsan jelen volt,
ezzel is magyarázható a szokatlanul gyors fejlõdés, illetve a
viharciklonokéhoz hasonló egyenes tengelye.

A ciklon kialakulása 
A felszínhez közeli rétegekben rendkívül gyorsan zajlott, a hi-
degfront betörése után 24 órával már határozott ciklonmag je-
lent meg Szerbia és Montenegró fölött. Az erõs feláramlás kel-
tette nedvességkicsapódás intenzív csapadékkal járt és az így
felszabadult látens hõ tovább segítette a ciklon mélyülését,
melynek központjában a légnyomás 24 óra alatt 8 hPa-t csök-

kent és május 15-én a reggeli órákra már Románia, illetve Er-
dély fölé helyezõdött. A légörvény ekkor érte el a legfejlettebb
fázisát, ami a déli oldalon rendkívül intenzív csapadékot, az
északnyugati hátoldalon – a Dunántúl fölött – orkán erejû sze-
let jelentett. Ezt követõen a ciklon meglehetõsen gyorsan töl-
tõdni kezdett és 16-án a centrum Magyarország délkeleti része
fölé helyezõdött, tehát a töltõdéssel egyidejûleg szokatlan pá-
lyán, északnyugati irányba mozdult el. A ciklon meleg magjá-
ban 16-án már labilissá vált a levegõ és a Dunántúlon a
hosszan tartó erõs vihart a gyengülõ ciklon karjában kialakuló,
nyugati irányba haladó zivatarláncok váltották fel.

A ciklon hatása hazánkban
Kisebb mértékben a csapadékban, nagyobb mértékben az or-
kán erejû szélben nyilvánult meg. Összehasonlítva az említett
2010-es ciklonokkal, a helyzet annyival szerencsésebb volt,
hogy a dunántúli orkán erejû szélhez ezúttal nem kapcsoló-
dott rendkívül nagy mennyiségû csapadék, amely akkor rom-
boló, eróziós hatásokkal is együtt járt. A legnagyobb problé-
mát a vihar hosszú idejû fennmaradása okozta, több helyen 20
órán keresztül 25 m/s (90 km/h) fölött voltak a legerõsebb
széllökések. A Kab-hegyen található szélmérõ rendszeresen
regisztrált 35 m/s (126 km/h) sebességet meghaladó széllöké-
seket, és ott május 15-én 41 m/s (148 km/h) volt a legerõsebb
szél, amely a vihar hazai csúcstartójának is számít.

Forrás: OMSZ
http://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulma-

nyok/index.php?id=1095&hir=Ciklon_Kozep-Europa_felett
Szerkesztette: Nagy László

ERDÕKÁROK

2014. május idusán jelentõs mértékû széldöntéseket okozott hazai erdeinkben a Közép-Európa felett kimélyült
sekély ciklon. Szakmai körképünkben a ciklon rövid meteorológiai ismertetésén túl a négy, legnagyobb mér-
tékben érintett állami erdõgazdaság beszámolóit adjuk közre.

Yvette-ciklon Közép-Európa felett 
Horváth Ákos1, Nagy Attila1, Zsikla Ágota1

1 Országos Meteorológiai Szolgálat

Északnyugat felõl hideg levegõ áramlik a Földközi-tenger közép-
sõ medencéjébe
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2014 májusa a szokásosnál is szeszé-
lyesebben köszöntött be a ZALAERDÕ
Zrt. területén. A hónap elsõ hétvégéjén
már kisebb viharokról számoltak be er-
dészeteink. A károk felmérése és a ve-
szélyhelyzetek elhárítása közben május
15-én csapott le az Yvette-ciklon. 

A két napig tomboló szél további, sok-
kal jelentõsebb károkat okozott er-
deinkben, megnövelve a szúkáros luco-
sokban végzett egészségügyi termelé-
sek mennyiségét. A felázott talajon a
fák gyökerestõl dõltek ki, az erõs szél a
fatörzseket derékban törte el. A kár
egyaránt érintette tölgyeseinket, bük-
köseinket, fenyveseinket, de többek
között egy 19,5 ha-os nyárasunk is a
földre dõlt. Erdõgazdaságunk mind az
öt erdészetét érintette a vihar, a legna-
gyobb kár a Lenti Erdészetnél történt,
mennyisége ott meghaladta a 9000 m3-t. 

A kárfelszámolási munkák a veszély-
helyzetek megszüntetésével azonnal
megkezdõdtek, miközben a kárfelmé-
rés eredményeként kiderült, hogy a le-
dõlt, letört, károsodott faanyag mennyi-

sége meghaladja a 25 000 m3-t. Legna-
gyobb mennyiségben a bükk károso-
dott – több mint 10 000 m3 került a föl-
dre – de a tölgy (6200  m3) és a fenyõ
mennyisége is jelentõs. 

A közlekedési utakra dõlt és egyéb
életre veszélyes fákat a vihar után azon-
nal feldolgoztuk és eltávolítottuk. A fa-
kitermelési engedélyek beszerzése után
elõbb a nem védett területeken, majd a
védett területeken is megindulhatott a
tényleges kárfelszámolás. Természete-
sen az összedõlt, helyenként teljesen
összegabalyodott, fennakadt fatörzsek
feldolgozása sokkal hosszabb idõt vesz
igénybe, mint egyébként. A nevelõvá-
gások félbehagyásával a fakitermelõ
csapatok elkezdték a sok veszéllyel,
sok költözéssel járó munkájukat. Az
idõjárás sem kedvezett mindig, a más-
kor és más szempontból oly fontos csa-
padék a gyors végrehajtásban akadá-
lyozta a munkákat. A lejtõs, felázott
agyagtalajon többször is félbe kellett
szakítani a termelést, a közelítés lehe-
tetlenné vált a csúszós talajon. A szélvi-
harban már ledõlt fák mellé az átázott

talaj és a meglazult gyökérzet miatt
újabb törzsek borultak ki, növelve a ká-
rokat és a feldolgozásra szánt idõt is.  

Július utolsó felére remélhetõ, hogy a
kárfelszámolás fakitermelési munkáinak
végére érünk. A kitermelt faanyag nagy
részét feladóállomásra szállítottuk, illetve
már értékesítettük is. Ahol az engedélye-
ket idõben megkaptuk, a gyors intézkedé-
seknek és az azonnali munkakezdésnek
köszönhetõen a faanyag további károso-
dását sikerült megakadályozni, a nyári
piaci körülmények között az elérhetõ leg-
jobb árat elérni. A gyorsan romló értéke-
sebb rönkféleségek a nyári piaci helyzet-
ben is vevõre találtak. Sajnos a kapacitás
nagysága és a természetvédelmi területe-
ken az engedélyek kiadásának elhúzó-
dása miatt néhány erdõrészletbõl kikerülõ
anyag további károkat is szenvedett.

A munkák 625 erdõrészletet érintet-
tek, a várható kitermelt faanyag nettó 28
ezer m3 lesz. A szórványosan jelentkezõ
károk mellett összesen 21,08 ha erdõ fel-
újítására lesz szükség.  A kárfelszámolási
munkák miatt az erdõgazdaság fakiter-
melési tervét át kellett dolgozni, a beter-
vezett véghasználatok mellett nevelõvá-
gásokat is a következõ évre kellett ha-
lasztani. A kitermelt károsított faanyag
választékösszetétele, azok piaci értéke
természetesen alacsonyabb az elhagyott
fakitermelésekbõl kikerülõ anyagnál.
Ezek figyelembevételével kellett megha-
tározni a kár miatt elhagyandó termelé-
sek nagyságát, megtalálni az optimális
éves kitermelendõ fa mennyiségét. 

Az erdõgazdaság kára nehezen fo-
rintosítható, de a többletmunka értéke,
a faanyagban keletkezett értékcsökke-
nés és a felújítási feladat többletköltsé-
ge meghaladhatja a 100 millió Ft-ot.

Nemes Zoltán
ZALAERDÕ Zrt.

Fotók: Lukács István

ERDÕKÁROK

Viharkár a ZALAERDÕ Zrt. területén
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelé-
sében lévõ Vas megyei állami erdõk-
ben a 2014. május 15-én és 16-án
végigvonuló Yvette-ciklon rendkívüli
károkat okozott. A nagy mennyiségû
csapadék következtében felázott ta-
lajú erdõkben, elsõsorban a bükkö-
sökben, fenyvesekben és tölgyesek-
ben az orkánerejû vihar miatt több tí-
zezer köbméternyi fa dõlt ki megye-
szerte. 

Összesen 77 település határában, 3502
hektár érintett területen 31 686 m3 fa-
anyag károsodott. Az összes kidõlt fa-
anyag 34,6%-a bükk, 20,9%-a cser,
19,3%-a lucfenyõ, 16,0 %-a tölgy, az er-
dei- és egyéb fenyõk 5,5%-ban káro-
sodtak, s számottevõ a gyertyán 2,6%-
os aránya is. A kár értéke – csak a fa-
anyagra vonatkoztatva – megközelíti az
500 MFt-ot, amelyet a kárfelszámolási
és erdõfelújítási költségek tovább emel-
hetnek. A viharkár a társaság mind a
négy erdészeti igazgatóságát érintette:
Szombathely térségében 9613 m3;
Szentgotthárd térségében 10 360 m3;
Sárvár térségében 4024 m3; míg Vasvár
térségében 7689 m3 nagyságrendben,
501 erdõrészletben keletkezett kár. A
szélviharral érintett terület 59%-a védett
természeti terület, az Õrségi Nemzeti
Park és a Kõszegi Tájvédelmi Körzet te-
rületén is nagymértékû a kár. A Kõsze-
gi-hegységben összesen 641,54 hektá-
ron 8030 m3 bükk, 520 m3 tölgy és 295
m3 lucfenyõ dõlt ki. Az Õrségi Nemzeti
Park területén 1368,6 hektáron pusztí-
tott a vihar, melynek során 2866 m3 luc-
fenyõ, 2736 m3 bükk, 1149 m3 tölgy és
597 m3 erdeifenyõ károsodott. 

A széldöntés a fokozatos felújítóvá-
gások során megbontott állományokat
sújtotta elsõsorban. A szélvihar követ-
keztében a társaságunk kezelésében lé-

võ állami erdõkben Szombathely térsé-
gében 38,55 ha, Szentgotthárd térségé-
ben 9,02 ha, Sárvár térségében 19,43
ha, Vasvár térségében 14,66 ha erdõfel-
újítási többletkötelezettség keletkezett.
Az elkövetkezendõ idõszak kiemelten
fontos feladatának tekintjük – a szélvi-
harral érintett faanyag feldolgozásán kí-
vül – a széldöntések során keletkezett
területek mielõbbi felújítását. Bízunk
abban, hogy a természet részben a se-
gítségünkre lesz, és a környezõ állomá-
nyokról természetesen behulló magból
megfelelõ újulat fejlõdik, amelyet szük-
ség esetén mesterséges pótlással egé-
szítünk ki. A kidõlt fák visszamaradó
hatalmas tuskói nagyban nehezítik az
ültetési, majd azt követõen az ápolási
munkálatokat.

A közlekedési utakról a rádõlt fákat
már eltávolítottuk, azonban az erdõte-
rületeken a kidõlt és veszélyes fák kiter-
melése és elszállítása hosszabb idõt
vesz igénybe. A kárfelmérést és az en-
gedélyezést követõen folyamatosan
hajtjuk végre a szükséges fakitermelési

munkákat, melyek során a látogatók
testi épségét és ingóságait veszélyeztetõ
fákat is eltávolítjuk a turistautakról és a
közjóléti létesítmények környezetébõl. 

A széldöntéses területeken azonban
a puszta emberi jelenlét is veszélyes le-
het a még álló, de sérült gyökérzetû fák
miatt, melyek enyhébb szélben vagy
nagyobb esõ után szintén kidõlhetnek
és balesetet okozhatnak. 

Ezek miatt a Szombathelyi Erdészeti
Zrt., mint a Vas megyei állami tulajdonú
erdõk kezelõje, az erdõrõl és az erdõ
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján az állami er-
dõ látogatását 2014. október 30-ig korlá-
tozta. Az érintett erdõterületekre vezetõ
utak mentén – ideértve a turistautakat is
– táblával tudatjuk az erdõ látogatóival a
korlátozás bevezetését.

Összeállította: Bakó Csaba 
erdõgazdálkodási igazgató, 
Csapó György fõmérnök

Képek: Horváth Ákos, Hunyadi Géza
Szombathelyi Erdészeti Zrt.

ERDÕKÁROK

Viharkár a Vas megyei állami erdõkben
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Az EGERERDÕ Zrt. 74,6 ezer hektár ál-
lami erdõterület kezelõje a Mátrában,
a Bükk nyugati felén és a Heves-Bor-
sodi dombvidék nyugati részén.

Az általunk kezelt erdõk túlnyomó ré-
szén õshonos fafajokból álló természet-
szerû erdõtársulások vannak. Ezeknek
36%-a tölgy, 21%-a bükk, 20%-a cser.

Itt mûködik a Bükki Nemzeti Park
egy része, a Mátrai Tájvédelmi Körzet és
a Tarnamenti Tájvédelmi Körzet, ame-
lyek az összes mûködési terület 49%-át
fedik le. A Natura 2000 területtel együtt
68% a védett erdõk aránya. Ebbõl adó-
dik, hogy a védett területeken a termé-
szetvédelmi törvény és a természetvé-
delmi kezelõ nemzeti park igazgatóság
által generált korlátozások figyelembe-
vételével kell gazdálkodnunk. 

A térségünkön átvonuló ciklon nem
kerülte el az Északi-középhegységet sem.
Szerencsénkre az északi szomszédunknál
véghezvitt pusztításnak már csak a töre-
dékére maradt ereje Yvette-nek. A tom-
boló szél a gyökérzónában már átázott ta-
lajon, lombozatának legvitálisabb állapo-
tában lévõ fákat érte. E három tényezõ
együttese kellett ahhoz, hogy a jellemzõ-
en õshonos állományokban jelentõs gaz-
dasági kár keletkezhessen. A gazdasági
károk több tényezõbõl tevõdnek össze. 

Ezek: 
– az erdõben maradó, gazdaságilag

hasznosítható faanyag piaci értéke, 
– az erdõben maradó, gazdaságilag

hasznosítható faanyag miatt kiesõ
adóbevételek és önfenntartó
munkahelyek;

– az elpusztult faanyag növedék-
veszteségébõl adódó kár;

– az erdõben maradó, gazdaságilag
hasznosítható faanyag erdõtervi
fakitermelési hozamot csökkentõ
hatása;

– a keletkezett erdõfelújítási kötele-
zettség miatti többletköltség;

– a károsított faanyag kitermelésé-
nek többletköltsége;

– az értékesített faanyag károsítás
miatti értékcsökkenése; 

– az utak járhatóvá tételének költsége;
– az erdõben maradó faanyag to-

vábbi erdõgazdálkodási munkák-
ra gyakorolt hatásának többlet-
költsége.

A legnagyobb széldöntések és szél-
törések a délnyugati Bükkben és a dél-
nyugati Mátrában keletkeztek. A szélká-
rosítások jellemzõen kisebb facsoporto-
kat érintettek, az összes keletkezett fe-
lújítási kötelezettség várhatóan 22 hek-
tár lesz. Eddigi felméréseink alapján
mintegy 20 000 m3 faanyag dõlt ki, vagy
tört össze, aminek 80%-a védett terüle-
ten van. 

A természetvédelmi kezelõvel folyta-
tott egyeztetések és a már kézhez vett,
vagy ügyintézés alatt lévõ fakitermelési
elrendelésekbõl látható, hogy a védett
területen károsodott faanyag felét,
mintegy 8000 m3-t kell visszahagyni a
holtfához kötõdõ élõlények számára. A
holtfa fontosságáról a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság honlapján adott ki tá-
jékoztatást (http://bnpi.hu/hir/kidolt-
fak-a-bukkben-es-a-matraban-kar-
vagy-haszon-1163.html).

A visszahagyandó faanyag gazda-
sági értéke 100 millió forint, nyolc-
száz családi ház éves fûtésére lenne
elegendõ, a kapcsolt tevékenységek-
kel együtt ötven fõnek adna munkát
egy évre. 

Urbán Pál
erdõgazdálkodási 

vezérigazgató-helyettes
EGERERDÕ Zrt.

ERDÕKÁROK

Yvette látogatása az EGERERDÕ Zrt.-nél
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A mintegy 107 ezer hektáron gazdál-
kodó ÉSZAKERDÕ Zrt. területén az
Yvette névre keresztelt, óránként 100-
120 kilométeres sebességgel tomboló
vihar faállományainkban több mint 26
ezer köbméter faanyagot károsított,
május 15-én. 

A károsított faanyagból mintegy 14 ezer
m3 bükk, 9 ezer m3 tölgy és 2 ezer m3 fe-
nyõ. Védett, vagy Natura 2000 területen
több mint 10 ezer, nem védett területe-
ken 15 ezer m3-nél több a ledöntött fa-

anyag. Míg a zempléni térségben vala-
mennyi erdészeti igazgatóságunkat je-
lentõs, ezer köbmétert meghaladó
mennyiségû kár érte, a bükki térségben
a Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság terü-
letét érintette a vihar nagyobb mérték-
ben, több mint 4 ezer m3-t ledöntve. A
legnagyobb veszteségek a Tállyai Erdé-
szeti Igazgatóság területén keletkeztek
(mintegy 10 ezer m3), a legnagyobb
egybefüggõ károsítás is itt történt az Er-
dõbénye 54A erdõrészletben, ahol
összefüggõen mintegy 4,5 ezer m3 nö-
vedékfokozó gyérítéskorú bükköst tett
tönkre a vihar. A vihar elvonultával a
kár felszámolása azonnal megkezdõ-
dött a közutak, erdei utak felszabadítá-
sával. A károk felmérésével párhuza-
mosan az erdészeti hatósággal napi
kapcsolatot tartva, a jogszabályi lehetõ-
ségeket kihasználva a fakitermelést
nagy erõkkel megkezdtük. A gyors
munkára szükség volt és van jelenleg is
a faanyag értékcsökkenés nélküli kiter-

melésén túl, a több erdõrészletben
meglévõ újulat megmentése érdekében
is, a balesetveszélyes helyzet felszámo-
lásáról nem is beszélve. A védett és
nem védett, de Natura 2000 területeken
eddigi gyakorlatát megtartva a termé-
szetvédelmi hatóság az engedélyezett
erdõrészletekben a ledöntött faanyag
minimum 10%-át teljes faként érintetle-
nül visszahagyatta, a kis mennyiségû
(erdõrészletenként 20-50 m3) széldön-
tött faanyagot pedig nem engedélyezte
összetermelni. Jelen állapotban mint-
egy 20 ezer m3 faanyag elrendelt, vagy
bejelentett fakitermelését végezhetjük. 

A viharkár miatt várhatóan mintegy
80 hektár erdõfelújítási kötelezettség
keletkezik, melybõl mintegy 65 hektá-
ron mesterséges erdõsítésre lesz szük-
ség. 15 hektáron a már meglévõ termé-
szetes újulat, illetve a faállományok
visszamaradt egyedeitõl még várható
makktermés miatt egyelõre nem szük-
séges mesterséges kiegészítés.

Mivel a vihar több helyen a köves,
sziklás hegytetõket és oldalakat érintet-
te, a legnagyobb problémát várhatóan a
szélsõséges termõhelyi viszonyok fog-
ják okozni.

Az elmúlt évek jelentõs lucfenyõ szá-
radása miatt szükségessé váló mestersé-
ges erdõsítések mellett a viharkár kö-
vetkeztében keletkezõ felújítási kötele-
zettség várhatóan kapacitásbeli gondo-
kat is okoz majd.

A vihar kereskedelmi szempontból a
lehetõ legrosszabbkor érkezett. Társa-
ságunk területének fele védett, 80%-a

Natura 2000 terület, ezért csak jelentõs
idõbeni korlátozásokkal hajthatjuk vég-
re fakitermelési feladatainkat. Ebbõl fa-
kadóan a téli-tavaszi termelések jelen-
tõs készletére kell a ciklon által károsí-
tott faanyagot kitermelnünk, miközben
az év eleji szlovéniai jégkár és a mi vi-
harunkkal egyidejûleg Szlovákiában is
tomboló szél miatt jelentõs mennyiségû
faanyag jelentkezik. Bükkbõl a fûrészü-
zemek leállása elõtt minimális mennyi-
ségû fûrészrönköt tudtunk értékesíteni.
A tölgy iparifák az év elõzõ idõszaká-
nak megfelelõen elhelyezhetõk. A tava-
szi kedvezõ szállítási lehetõségeket ki-
használva a rost-, forgácslap- és papír-
gyárak alapanyag készleteiket feltöltöt-
ték, a károsított faanyag megjelenésével
azonnal árcsökkentésbe kezdtek. A ká-
rosításból származó faanyag forgalma-
zása folyamatosan halad, éves fakiter-
melési terveinket viszont át kell dol-
goznunk. A fakitermelés komoly több-
letköltségei, a nem tervezett több-
letkészlet finanszírozása, a felújítás
2014. évi költségei üzleti tervünk telje-
sítésére is jelentõsen kihat. A kárfelszá-
molást az erdõsítéssel bezárólag minél
hamarabb végre kell hajtanunk, ami
egy-két igazgatóságunkat számottevõ,
az éves tervezett mennyiséget megha-
ladó többletfeladat elé állítja. Káraink
részbeni ellensúlyozását idõben ugyan
jelentõsen eltoltan, az erdészeti poten-
ciál helyreállítási pályázat kifizetései-
bõl várhatjuk. 

Zay Adorján
vezérigazgató, ÉSZAKERDÕ Zrt.

ERDÕKÁROK

Viharkárok az ÉSZAKERDÕ Zrt.-nél
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EVH I. szintû egészségi állapot
felmérés

Az EVH I-es szintû hálózat keretében
egy 16x16 km-es rácsháló pontjaiban,
összesen 78 mintaponton (1800 minta-
fa), nemzetközileg egységesített mód-
szertannal és egységes idõszakban (jú-
lius-augusztus) 1988 óta zajlanak fel-
vételek. Ezek elõírt idõpontja már ön-
magában is némileg korlátozza az
összegyûjtött adatok információtartal-
mát, hiszen a leginkább kritikus két
nyári hónapot sok esetben nem veszi
figyelembe. 

A nemzetközi metodika elsõsorban a
lombkorona állapota szerint ítéli meg a
fák egészségi állapotát, bár a mintafák
egyedi felvételekor rögzítik az összes
észlelhetõ károsodást és ezek mértékét,
valamint ha lehetséges, meghatározzák
a kiváltó okokat is. A terepi felvételek
során a károsodások erõsségét 5%-os
pontossággal állapítják meg, majd a ka-
pott értékek a feldolgozás folyamán
egyezményes nemzetközi kárfokozati
sávokba kerülnek (tünetmentes: 0-10%,
gyengén károsított vagy veszélyeztetett:
11-25%, közepesen károsított: 26-60%,
erõsen károsított: 61-99%, elpusztult:
100%).

A tavalyi adatok alapján megállapít-
ható, hogy a levélvesztést tekintve eny-
he romlás mutatkozott a megelõzõ idõ-
szakhoz képest (1. ábra). Az összes le-
vélvesztés alapján a vizsgált fák 55,6%-
a egészséges, tünetmentes, 22%-a gyen-
gén károsodott, azaz kisebb mértékû
levélvesztés bekövetkezett ezeken az
egyedeken, de a károsodás mértéke
még nem számottevõ. A közepesen ká-
rosodott egyedek aránya 16,5%, míg az
erõsen károsodott fáké 3% volt. A fris-
sen pusztult fák aránya az elõzõ évhez
hasonlóan 1%-os volt. 

Az általános egészségi állapotot leg-
inkább tükrözõ levélvesztés alapján
megállapítható, hogy 2013-ban a leg-
jobb egészségi állapotban a nyárak és
az egyéb lágy lombos fafajok voltak (2.
ábra). Ezeknél a tünetmentes egyedek
aránya meghaladta a 70%-ot. Ezzel
szemben a feketefenyõ, a tölgyek és az
akác mutatta a legrosszabb állapotot,
mivel ezeknél a fafajoknál a tünetmen-
tes egyedek aránya 50% alatt maradt. 

A terepen azonosítható kárformák
többségének gyakorisága az utóbbi
években csökkenõ trendet mutat (3.
ábra). Ugyanakkor a konkrétan nem
megnevezhetõ, úgynevezett komplex
leromlásos tünetek relatív gyakorisága

számottevõen növekedett az elmúlt 2
évben. Tavaly ennek relatív gyakorisá-
ga 33,2% volt, azaz minden 3. fán ész-
leltünk leromlásos jelenségeket. Ennek
fõ oka minden bizonnyal az aszályos
évek (2011, 2012, 2013) összegzõdõ
kedvezõtlen hatása. Ez mindenképpen
figyelmeztetõ jel, hiszen a leromlás gyak-
ran vezet fapusztuláshoz, illetve a kár-
tevõk és kórokozók tömeges megjele-
néséhez.

A fõbb kártünetekbõl megállapíthat-
juk, hogy a 2013. évi aszályos idõjárás
ellenére a lomblevelek elszínezõdésének
mértéke a korábbi évekhez képest alig
változott. Összességében továbbra sem
jelentõs a vizsgált állományokban.

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

1 NAIK ERTI Erdõvédelmi Osztály
2 NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

Erdeink egészségi állapota 2013-ban
Dr. Hirka Anikó1, Dr. Koltay András1, Kolozs László2, 

Janik Gergely1, Szõcs Levente1, Dr. Csóka György1

1. ábra: A levélvesztés mértéke 2007–2013 között

2. ábra: A levélvesztés mértéke 2013-ban fafajonként, illetve fafajcsoportonként

A magyar erdõk 2013-as egészségi

állapotát két monitoring rendszer ke-

retein belül gyûjtött adatokra ala-

pozva értékeljük. Ezek az EVH I-es

szintû egészségi állapot monitoring

parcellák, illetve az Országos Erdõ-

kár Nyilvántartási Rendszer. 
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Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a
felvételekre június-júliusban került sor
és akkor az aszályos idõjárás nyomán
kialakuló sárgulás, elszínezõdés még
kevésbé látszott az egyedeken. Az elszí-
nezõdés elsõsorban az aszályos idõjá-
rásra fokozottabban érzékeny akáco-
kon, nyárakon, gyertyánokon mutatko-
zott a felvételek idején.

A koronaelhalást tekintve 2013-ban
újabb, kisebb mértékû romlás követke-
zett be. A gyengén károsodott kategó-
riában a koronaelhalások aránya mint-
egy 5,7%-kal nõtt, de a többi csoportban
nem történt lényegi változás. Az éven-
kénti emelkedés elsõdleges oka, hogy a
koronaelhalásra utaló száraz ágak éve-
kig a koronában maradnak és az új elha-
lások a régiekkel  összeadódnak.  

A törzskárok kisebb mértékben gya-
rapodtak tavaly. Összességében a vizs-
gált fák 75,2%-án nem észleltünk törzs-
károkat, míg az egyedek 24,8%-án mu-
tatkozott kisebb-nagyobb károsodás. A
nem sérült fák aránya 5,2%-kal csök-
kent. A korábban észlelt törzssérülések
csak igen kis hányada tûnik el a követ-
kezõ évre, így a törzskárok esetében is
kumulálódnak az értékek. A törzskárok
többsége emberi tényezõre vezethetõ
vissza, csak kisebb részük biotikus vagy
abiotikus eredetû. A tünetek elsõsorban
a vékonyabb kérgû és így sérüléke-
nyebb bükkökön és a gyertyánokon je-
lentkeznek. 

Továbbra is a biotikus eredetû károk
adják a károsodások zömét, 54,8%-át. A
biotikus károkon belül a legnagyobb
arányban a rovarkárok fordulnak elõ
(27,7%). Ezt követik a különféle gom-
bák okozta károsodások (11,5%). Az
emberi tevékenységbõl eredõ károk
(6,9%), döntõen mechanikai sebzések,

közelítési sérülésekbõl adódnak. Az
ugyancsak ide tartozó egyéb kategóriá-
ba sorolt károsodások aránya 6,5%. A
vadkár 2,2%-ot képvisel. Ez az adat
azonban nyilván nem reprezentálja az
országos helyzetet, mivel a mintaterüle-
tek jelentõs része idõsebb állományban
helyezkedik el, míg a fiatalabb állomá-
nyok zöme kerített, így a vad nem káro-
síthatja. A második leggyakrabban elõ-
forduló kárcsoport a komplex eredetû
leromlásos kategória (lásd elõbb). Az
abiotikus károk (beleértve a külön fel-
tüntetett tûzkárokkal együtt) az összes
kárforma 12,6%-át tették ki. 

Az egyes fafajokon (fafajcsoporto-
kon) belül komolyan eltér a kárformák
megjelenési gyakorisága, bár az isme-
retlen eredetû, illetve leromlásos tüne-
tek szinte valamennyi fafajnál többség-
ben vannak (4. ábra). Különösen a fe-
ketefenyõ esetében kiemelkedõ ez a
kárforma. A gyertyán, a nyárak és az

egyéb lágy lombos fafajoknál a rovarká-
rok az elsõdlegesek. A tölgyeknél is ma-
gas a rovarkárok mértéke, de e mellett
a leromlásos tünetek is hasonlóan nagy
számban fordultak elõ.

A gyertyán, cser, akác és nyárak
esetében ki kell még emelni az abioti-
kus hatásokat, ezek elsõdlegesen a szá-
razság okozta tünetek. A mechanikai
sérülésekbõl a bükk és a gyertyán fajo-
kon volt a legtöbb. A gombakárok elõ-
fordulási gyakorisága viszonylag ha-
sonló az egyes fafajokon. A feketefe-
nyõnél azonban a sok tû- és hajtáskáro-
sító kórokozó miatt ez az érték az átla-
got jóval meghaladja. 

Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszer

2012-ben az Erdõvédelmi Jelzõlapokat
felváltotta az Erdõvédelmi Kárbejelentõ
Lap, amely az új, Országos Erdõkár
Nyilvántartási Rendszer alapja lett. Az új
rendszer (amelyet a NÉBIH Erdészeti
Igazgatósága és az ERTI közösen üze-
meltet) adatgyûjtési metodikája a ko-
rábbira épül, de annál jóval részlete-
sebb adatokat tartalmaz. Az újonnan
bevezetett rendszer adatai ezért csak
korlátozottan vethetõk össze a korábbi
rendszerével. A káradatok értékelésé-
nél az OENyR adatain kívül felhasznál-
tuk az Erdészeti Fénycsapda Hálózat fo-
gási adatait is.

1962 és 2013 között az erdõkárok
(biotikus és abiotikus károk is) növek-
võ tendenciát mutatnak (5. ábra). Eb-
ben az idõszakban az erdõterület is nö-
vekedett, míg 1962-ben 1,37 millió ha
erdeje volt hazánknak, 2013-ban már
1,94 millió ha. Az erdõkárok azonban
ezt figyelembe véve is növekvõ trendet
mutatnak, a biotikus és az abiotikus ká-
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3. ábra: Az egyes kárformák relatív gyakorisága a mintafákon 2010–2013 között

4. ábra: Az egyes kártípusok megoszlása fafajonként (fafajcsoportonként) 2013-ban
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rok egyaránt. Átlagosan erdeink 6,2%-át
érinti valamilyen erdõkár, a legkisebb
érték (1,4%) 1982-ben, a legnagyobb
(20,7%) 2005-ben volt.

A kárjelentések szerint a tavalyi er-
dõgazdasági károk nagysága 68 771 ha-
ra tehetõ, ennek 64%-a volt biotikus (43
984 ha) és 36%-a abiotikus (24 787 ha).
A károk 2013-ban a teljes erdõterület
3,6%-át érintették. Ez az átlagos éves ér-
téknél jóval alacsonyabb, de minden-
képpen megjegyzendõ, hogy az új
rendszer bevezetése miatt csak fenntar-
tásokkal vehetõ figyelembe ez az ered-
mény.

A biotikus károsítások közül a rova-
rok 20 786 ha-on (47%) károsítottak, a
kórokozók fertõzése 2098 ha-on (5%)
fordult elõ. Gerincesek 15 800-on (36%)
okoztak kárt (vadkár). A fapusztulással
érintett terület 4296 ha volt (10%). Nö-
vényi károsítókról alig érkezett bejelen-
tés, összesen 2 ha-ról. Emberi károsítást
849 ha-on észleltek (2%). Emellett
összesen 153 ha-on tapasztaltak isme-
retlenként megjelölt károkat (6. ábra).

A továbbiakban írásunk csak azokat
a kárféleségeket tárgyalja, amelyeket leg-
alább 200 ha-ról jeleztek.

2013. évi biotikus károk
A nyárlevelészek károsítását 292 ha-ról
jelezték 2013-ban. Károsítási területé-
nek erõteljes csökkenése, illetve növe-
kedése elsõsorban az idõjárás függvé-
nye. A hûvös, csapadékos és a forró,
száraz idõjárás gátolja az álcák fejlõdé-
sét. A kis és nagy nyárlevelész mellett
az elmúlt években a rezes nyárlevelész
(Chrysomela cuprea) is károsított,
2013-ban 83 ha-on. 2006 óta szinte min-
den évben okoz kisebb-nagyobb rágás-
károkat. Ennek a fajnak a kártételére a
jövõben is számítani lehet.

A cserebogárpajorok kárait 1106 ha-
ról jelezték, legnagyobb kiterjedésben a

belsõ-somogyi homokvidékrõl. A má-
jusi cserebogár V. törzse, valamint az
erdei cserebogár imágói 764 ha-on
okoztak rágáskárt, többségében a Dél-
Dunántúlon. 2014-ben a Melolontha
melolontha VI. törzsének rajzása várha-
tó. Egyéb cserebogárfajok kártételét 229
ha-ról jelentették.

A szúk (az összes jelenthetõ szúfaj
ide értendõ) kártételével érintett terület
704 ha volt, melynek háromnegyed ré-
szén a betûzõszú (526 ha-on) károsított
A leginkább érintett tájak a Göcseji-
dombság és az Alsó-Õrség.

Az araszoló fajok együttes kártételi
területe 3528 ha volt 2013-ban. A legje-
lentõsebb károkat a Borsodi-dombsá-
gon, a Börzsönyben, Hortobágyon és
Alsó-Kemenesháton észlelték. Az õszi
és téli araszolófajokra általában jellem-
zõ volt tavaly õsszel, hogy az erdészeti
fénycsapdákban a fogási számok erõ-
teljesen megemelkedtek. Ezek jól elõre-
vetítették az idén nagy területeken ki-
alakult araszoló rágáskárokat.

A gyûrûslepke és az aranyfarú lepke
gyakran együtt károsít, így kártételüket
nehéz különválasztani egymástól. Míg a

gyûrûslepke károsítását csak kis terület-
rõl jelentették (50 ha), addig az aranyfa-
rú szövõ nagyobb területen, 574 ha-on
károsított a Tiszántúlon. Aranyfarú lep-
ke hernyófészket 370 ha-ról jeleztek, túl-
nyomó többségét a Szatmár-Beregi-sík-
ságról. A gyûrûslepkét 2013-ban magas
egyedszámban fogta a püspökladányi
és a vámosatyai csapda. Az aranyfarú
lepkéket a csapdák – kivéve a vámosa-
tyai és püspökladányi csapdát – ala-
csony egyedszámban fogták. Kártételei-
re továbbra is a Tiszántúl egyes terüle-
tein számíthatunk.

A 2007-tõl 2010-ig tartó idõszakban
a gyapjaslepke elenyészõen károsított,
2011-ben 3347 ha-ról jeleztek rágás-
kárt, míg 2012-ben már összesen 7000
ha-ról. 2013-ban csaknem megduplá-
zódott a rágáskár, összesen 12 935 ha-
ra tehetõ. Országos viszonylatban a ká-
rok 16%-a az enyhe (1-10%) és gyenge
(11-25%) kategóriába esett. 57% köze-
pes (26-60%) vagy erõs (61-99) kár
volt, és a károk 27%-a pedig tarrágás.
Tavaly országosan kismértékben csök-
kentek a fénycsapdák egyébként sem
magas fogásszámai. Az elõzõ évi pete-
csomó adatok egyértelmûen elõrevetí-
tették a 2013-ban kialakult rágáskáro-
kat. Tavaly az országos petecsomó-fer-
tõzöttségi terület 2012-höz viszonyítva
némileg csökkent, összesen 9664 ha-
ról jeleztek kisebb-nagyobb fertõzött-
séget. Országosan a fertõzött területek
62%-a enyhe vagy gyenge, 38%-a vi-
szont közepes, vagy annál erõsebb fer-
tõzöttségû. A petecsomó-fertõzöttség
csökkenése, a fénycsapdák adatai már
önmagukban is azt jelzik, hogy a 2003-
2006-os tömegszaporodást jellemzõ
nagy területû kárai vélhetõen nem fog-
nak kialakulni. Ezt támasztja alá az a
tény is, hogy 2013-ban új, a gyapjaslep-
ke népességére hatást gyakorló ténye-
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5. ábra: Az erdõkárok éves bejelentett értékei (az erdõterület %-ában) 1962–2013 között

6. ábra: Biotikus erdõkárok megoszlása 2013-ban az OENyR adatai alapján
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zõ is megjelent a „hadszíntéren”, az En-
tomophaga maimaiga nevû entomo-
pathogén gombát észlelték Magyaror-
szág erdeiben. Ezzel a kórokozóval, il-
letve néhány egyéb érdekességgel az
Erdészeti Lapok késõbbi számában kü-
lön írás foglalkozik majd.

Vadkárokat 15 800 ha-ról jeleztek,
ezen belül a rágcsálók 539 ha-on káro-
sítottak. Fiatalosokban az erdeifenyõ tû-
karcgomba 265 ha-on fertõzött. A gyö-
kérrontó tapló kártételi területe 1023 ha
volt. 80%-a az erõs kategóriába esett,
amelyet túlnyomórészt a Duna-Tisza
közi hátságon észleltek. Amennyiben a
tapló megjelenik egy állományban, kiir-
tani nem lehet, de terjedése a kipusztult
foltok szegélyeinek szuszpenziós anta-
gonista gombatenyészetes (Peniopho-
ra) kezelésével megállítható. Ellenkezõ
esetben a taplóval fertõzött állomány-
ban a gomba okozta elhalások megállít-

hatatlanul terjednek évrõl évre. A tölgy
lisztharmat kártételi területe a jelenté-
sek alapján 294 ha volt 2013-ban. En-
nek közel 70%-a közepes vagy ennél
erõsebb fokozatú volt. 

A fapusztulással érintett területek
4296 ha-t tettek ki. A fapusztulások kö-
zül kiemelendõ a fenyõpusztulás, hi-
szen 2330 ha-ról jelezték 2013-ban. A
Balaton-felvidékrõl és a Pápa-Bakony-
alja térségébõl összesen több mint 1200
hektár fenyõpusztulást jelentettek. E
mellett a Mátrában és a Zempléni-hegy-
ségben lépett fel komolyabb fenyõ-
pusztulás. A cserpusztulás is jelentõs
volt, összesen 1103 ha-ról jelezték a ká-
rokat. A legnagyobb kiterjedésû károk
a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakony-
ban jelentkeztek. A kocsánytalan tölgy
pusztulását – elsõsorban a Balaton-fel-
vidékrõl – 322 ha-ról jelezték. Az egyéb
fafajokon (többek között akác, molyhos

tölgy, kõrisek) is észleltek pusztuláso-
kat, összesen 427 ha-on. Az ember
okozta károk közül kiemelendõk a fa-
lopások, melyet mintegy 774 ha-ról je-
lentettek.

2013. évi abiotikus károk
A 2013-as árvíznek tudható be, hogy
magas volt a nyári vízkárral érintett te-
rület (árvíz és belvíz együtt), összesen
4114 ha-ról jelentették.

Az aszálykárok nagysága tavaly is ma-
gas volt a száraz, aszályos idõjárás követ-
keztében. Összesen 16 460 ha-ról jelez-
tek kisebb-nagyobb aszálykárokat. A ká-
rok mintegy 20%-a enyhe, gyenge vagy
közepes fokozatú volt, míg közel 80%-a
erõs fokozatú, illetve teljes kár.  Széldön-
tés, széltörés összesen 2424 ha-on károsí-
tott. Nyári jégkárt 260 ha-ról jeleztek. Hó-
törés miatt 640 ha károsodott, zúzmara-
kár 468 ha-on fordult elõ. 
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Új belépõk

Balassagyarmati Helyi Csoport: Havaj Kor-
nél erdõmérnök, Miroslav Hudec erdõmér-
nök, Bán Gábor Sándor erdõmérnök, Nagy
László egyéb felsõfok; Lévai Gábor egyéb fel-

sõfok; Locskai Milán erdésztechnikus; Békés
megyei Helyi Csoport: Csatári György erdész-

technikus, Paluska Zoltán egyéb felsõfok, Dankó László
egyéb felsõfok; Bp. VM Helyi Csoport: dr. Mózes Csaba er-
dõmérnök; Baranya megyei Helyi Csoport: Szily Attila er-
dõmérnök; Debreceni Helyi Csoport: Pósán Ferenc erdõ-
mérnök; Egri Helyi Csoport: Bíró István erdõmérnök; Er-
délyi Helyi Csoport: Kacsó Zoltán Márton erdõmérnök;
Gyõr Erdõgazdaság Helyi Csoport: Kun Zoltán egyéb fel-
sõfok; Kecskeméti Helyi Csoport: Gulyás Dániel egyéb
középfok; Mátrafüredi Helyi Csoport: Szántó Gyula
egyéb felsõfok, Galló Dávid János tanuló, Berecz Dániel ta-
nuló; Tokár Bálint tanuló; Tóbiás Tibor tanuló, Madar Sán-
dor tanuló; Salamon Szabolcs tanuló; Brevák Edit tanuló,
Puskás Mihály erdõmérnök, Csépányi Ádám tanuló; Miskol-
ci Helyi Csoport: Hajzer Szabolcs egyéb felsõfok; Nagyka-
nizsai Helyi Csoport: Petõ Ferenc egyéb középfok, Ekman
Tamás egyéb felsõfok, dr. Mileji Ádám egyéb felsõfok, Vaj-
dáné Molnár Andrea erdõmérnök; Rába-menti Helyi Cso-
port: Szigeti István egyéb középfok; Sopron Hallgatói He-
lyi Csoport: Gombos Ákos egyéb középfok; Soproni Helyi
Csoport: dr. Czupy Imre egyéb felsõfok; Kárpáti Béla Imre
erdésztecnikus, Sándor Gyula erdõmérnök, Hámori Gábor
erdõménök, dr. Marosvölgyi Béla erdõmérnök; Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport: Ifj. Tóth Árpád er-
dõmérnök;  Székesfehérvári Helyi Csoport: Csathó László
faiprari mérnök; Szolnoki Helyi Csoport: Tóth Patricia
egyéb felsõfok; Szombathelyi Helyi Csoport: dr. Kovács
Ádám erdõmérnök, Takács Roland erdésztechnikus; Vérte-
si Helyi Csoport: Ruff Péter erdésztecnikus, Zábráczki Zol-
tánné egyéb felsõfok, Hartdégen Ákos egyéb felsõfok; Klu-
ber Norbert Mátyás erdésztechnikus; Lõdi Balázs erdésztech-
nikus; Visegrádi Helyi Csoport: Gulyás János erdõmérnök;
Hargita Gábor egyéb felsõfok.

A Magas-Bakonyban, Hárskút közelé-
ben adták át a 20 méter magas Fekete
István kilátót, melyet a VERGA Veszpré-
mi Erdõgazdaság Zrt. közjóléti fejleszté-
si programja keretében létesítettek.

Az átadáson Bitay Márton Örs, a
Földmûvelésügyi Minisztérium állami
földekért felelõs államtitkára a kilátó
névadóját, Fekete Istvánt méltatta, ki-
emelve szenvedélyes természetszere-
tetét. A politikus reményét fejezte ki,
hogy a kilátó méltó módon járul majd
hozzá az ország  természeti értékei-
nek megismertetéséhez.

Tengerdi Gyõzõ, a Verga Zrt. vezér-
igazgatója  hangsúlyozta, hogy a
2013-ban útjára indított közjóléti prog-
ram keretében eddig 750 millió forintot fordítottak a 18 állo-
másból álló fejlesztésre, kilátók, kerékpárutak, tanösvények
építésére. A most átadott Fekete István kilátó a második a sor-
ban, és az év végéig további 11 kilátót adnak át a természet-
járóknak. A vezérigazgató hozzátette, hogy összességében 5
milliárd forintot költ a 22 hazai erdõgazdaság a közjóléti be-
ruházásokra.

A vezérigazgató elmondta, az év legnagyobb beruházásaként
egy veszprémi zöld centrumot hoznak létre, amely keretében
erdei tanodát, közösségi teret és erdészeti központot építenek
600 millió forintból. A beruházás várhatóan 2015-re készül el.

Bitay Márton Örs felidézte, hogy a kormányzati szerkezet-
átalakítás következtében az ország 22 erdõgazdaságának
szakmai felügyelete az MFB-tõl a tárcához került. Az MTI kér-
désére válaszolva elmondta: az erdõgazdaságok tulajdonos-
váltása egyben szemléletváltást is jelent, és a most megkez-
dett „szociális érzékenység” továbbvitelének szándékát.

Forrás: MTI, FM Sajtóiroda
Kép: Nagy László

Kilátó avatás a Bakonyban
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SZAKMAI MINDENNAPOK

Rágáskár 
Az erdei rágáskár meghatározására lát-
szatra jó lehetõségünk van. Amíg a cse-
metés derékmagasság alatti, elég pon-
tosan meghatározható a lerágott csúcs-
hajtású egyedek száma – fõként, ha
mesterséges erdõsítés kisebb csemete-
darabszámáról van szó. Más a helyzet
az embermagasságú, 5-10 hektáros
vagy nagyobb területû természetes úju-
latok sûrûségeiben, ott már jelentõs el-
térések lehetnek a mintavétel és a való-
ság adatai között. A károk erdõvédelmi
jelentésben feltüntetendõ gyakoriságá-
nak és erélyének megállapítása pedig
lehetetlen. Kefesûrû csemetésben egy-
szerûen nem lehet meghatározni, hogy
mennyi egyedet károsított a vad (vagy
egyéb, pl. rovar), azokon milyen mérté-
kû a kár, ráadásul mindezt fafajoként –
esetleg 3-4 állományalkotó és ugyan-
ennyi elegyfaj esetében. Aki az ellenke-
zõjét mondja, az nem látott még 2-3 mé-
teres természetes újulatot és nem járt
benne. 

A jól-rosszul (durva becsléssel) meg-
állapított rágáskáradatokat tartalmazó
statisztikák csak a töredékét mutatják e
kárfajta valós nagyságának. Vélemé-
nyem szerint a valós rágáskár felénél
többet meg sem állapítunk, azon általá-
nos nézet miatt (amit fõként a vadászok
terjesztenek), hogy ezt a kárt úgy is ki-
növik a csemeték, legfeljebb idõveszte-
séget okoz a magassági növekedésük-
ben. Még olyan vélemény is terjed a va-
dászok között, hogy a vad elõbb az ol-
dalhajtásokat rágja le, amivel növeke-
désre serkenti a csemetét („biológiai
metszést” végez). A rágáskár felmérésé-
re az erdészeti hatóságnak volt koráb-
ban egy kísérlete (10 x 10 méteres kerí-
tések), az eredményét nem ismertették
széles körben. Információm szerint je-
lenleg az ERTI folytat ilyen irányú vizs-
gálatokat és segédanyagokat készített a
kárbecslésekre. 

A gyakorlatban dolgozó erdészek
olyan leterheltek, hogy a rendkívüli
nagyságú és fõként fakitermelési fela-
datot követelõ (törés, dõlés, szúkár,
döntés stb.) károk megállapításán felül
idejük, és energiájuk sincs a csemeté-
sek, fiatalosok kárainak alapos és folya-

matos felmérésére. Ráadásul sokszor
nem is áll érdekükben, mert gyakran el-
marasztalják õket miattuk – mintha õk
lennének a hibásak, amiért hagyták a
vadat károsítani. A csemetéseket folya-
matosan súlyos rágáskárok érik, miköz-
ben  lekicsinylik a problémát, pedig az
évtizedekig bokorrá rágott faegyed
nem csak a növedékét veszti el évrõl
évre. Sokszor sérül a lerágott hajtások
töve, szinte seprûs és ágörvös korona
alakul ki, amely a fatestbe nõve belsõ
fahibákat eredményez. Apró kéregsérü-
lés is gyakran keletkezik, annak szintén
fahiba a következménye. A százéves
korban kitermelt fa belsejében ezek lát-
hatóvá válnak és rontják az értékét. A
vadrágás nyomán fellépõ egyéb károsí-
tók (gomba, rovar stb.) halmozott kár-

láncolatot okoznak. Rendre tapasztal-
hatjuk, hogy az újra meginduló vezér-
hajtás nem tud befásodni, és végez vele
a lisztharmat, vagy a fagy, a csemete
éves növedéke elveszik. 

A rágáskár kártérítési összegének
megállapítására bonyolult képletek áll-
nak rendelkezésre. Magam is foglalkoz-
tam ilyenek kidolgozásával, és nem vet-
tem észre, hogy túlbonyolítottam. A
vadkárt tárgyaló bírósági tárgyaláson
szembesültem vele, hogy a bíró nem
tud és nem is akar foglalkozni a számá-
ra érthetetlen, idegen szakmai kifejezé-
sekkel (kamatos kamat, diszkontálás,
átlagnövedék stb.). Mire a szakértõnek
sikerült ezek egy részét megértetnie, a
bíró már részben a vadászok oldalára
sodródott, akik egyre bizonygatták,

hogy annak a szegény vadnak ennie
kell, és hol legyen otthon, ha nem a sû-
rû erdõben?! 

Jelenleg a rágáskárral (a vezérhajtás
lerágása) tehát ott tartunk, hogy na-
gyobb része nem kerül felvételre, a fel-
vett rágáskár megtérítése pedig ritka,
mint a fehér holló. A kirendelt kárbecs-
lõk felmérik, de csak a megjelölt évit,
viszont kárt általában csak az elpusztult
egyedek után állapítanak meg. A cse-
meték egy része elpusztul a rágáskárral
induló halmozott károsítás hatására. 

A rágáskár kapcsán felmerül az úgy-
nevezett elviselhetõ kár fogalma. 

A fogalom abból az ideális állapotból
indul ki, amikor az ember még nem
gazdálkodott az erdõvel, hanem benne
élve, része volt az erdei életközösség-

nek. Az erdõt megújító csemetének ak-
kor is voltak minden fejlettségi állapot-
ban károsítói, a talajra hulló magnak is,
de ezek természetes ellenségeit is bizto-
sította az erdei ökoszisztéma. Az erdõ
így mindenkor megújította önmagát. 

Nézzük, hogy ma, az ember által
erõsen torzított mûködés korában mi az
elviselhetõ szint. 

A magra, makkra széles körben pá-
lyáznak a fogyasztók. Már a fán is meg-
támadják (fagy, gomba, rovar stb.). Le-
hullva pedig szinte már a levegõben
várják (Lásd e cikksorozat elsõ részét a
márciusi lapszámban – a szerk.). Ezért
a szórvány, gyenge, sõt közepes makk-
termés is áldozatul esik a károsítóknak.
Csak a bõséges makktermés ad az úju-
lat megmaradására esélyt (négyzetmé-

Helyzetjelentés erdei vadkár ügyben III.
Az alábbiakban közöljük a márciusi
lapszámunkban azonos címmel elin-
dított szakmai cikksorozatunk har-
madik és egyben befejezõ részét.
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terenként legalább 2-3 megtelepedett
csemetével). A valós állapotra épülõ
szabályozás mellett nálunk ez elegendõ
az új erdõ létrejöttének szakhatósági
elismeréséhez (Horvátországban az
elõírás 10-15 db/m2). A minõségi faállo-
mány neveléséhez és a természetes fo-
lyamatok mûködéséhez azonban ez ke-
vés. A makk felszedésében tehát „elvi-
selhetetlen” a kár – az erdõgazdálkodót
érõ, korábban már említett anyagi kár
és az erdõ minõségi megújításának
szempontjából egyaránt. 

A csemetés visszarágása térben és
erélyében egyaránt széles skálán mo-
zog. Az is elviselhetetlen, ha az erdõ-
részlet egy részén szinte nem is látunk
kárt, miközben az erdõ egy vagy több,
néhány száz vagy ezer négyzetméteres
foltja teljesen károsított. A szarvasnak
egyik jellegzetessége, hogy minden er-
dõrészletben van kedvenc területe,
amelyet teljesen visszarág. Az is elvisel-
hetetlen, ha az erdõrész átvonulási terü-
lete a vadnak, és több váltó (a szarvas
megszokott útvonala) mellett rágja le a
vezérhajtásokat. Az elviselhetõ kár az a
mérték, amikor az elszórtan, szálanként
mutatkozó rágáskár nem haladja meg a
természetes szelekció aktuális mortali-
tását (kb. 5-10%). Ez is csak a természe-
tes újulatokban elviselhetõ. A mestersé-
ges felújításnál, és fõként telepítésnél
minden csemetére szükség van, mivel
ezek jó esetben is csak megközelíteni
tudják a természetes folyamatok által
irányított erdõmûködést. Az elviselhetõ
rágáskár döntõen a kimagasló csemeté-
ken kezdõdik. Esetükben feltételezé-
sünk (nem teljes mértékben helytálló),
hogy a visszarágott, jó növekedésû –
úgynevezett „elõnövõ” (lásd Csépányi
P.) – egyedet a körülötte lévõ csemeték
pótolni tudják a késõbbiek során. 

Hántáskár
A hántáskár becslése rendkívül alulérté-
kelt, a faegyed sorsát és az okozott kár
értékének számítását tekintve egyaránt.
A lágy lombos fajoknál a hántás követ-
kezményeként megjelenõ gesztkorha-
dás és biotikus károk miatt a fa elõbb-
utóbb derékba törik (hó-, szél-, jégkár
stb.). A kemény lombos sima kérgû fa-
fajoknál (gyertyán, kõris) is elõfordul a
töréskár, az általános azonban a seb-
szövettel fedett gesztkorhadás, a törzs
értékének lealacsonyítása tûzifává. A
hatósági bírság csak 0,1 hektárnál na-
gyobb kiterjedésnél érvényesíthetõ. A
gazdálkodó kárát megtérítõ konkrét
esetrõl nincs tudomásom. Ha a hántás-
károkat is alaposan felmérnénk, és va-

lós veszteséget számolnánk, szerintem
megdöbbentõ számokat kapnánk. Sú-
lyos milliárdoktól „szabadítják” meg a
hántáskárok az erdõgazdálkodókat a
véghasználatok idejére, ezek a hántott
fák vagy hiányoznak a kitermelt fa-
anyag bevételébõl, vagy csak tûzifának
adható el az értékes törzsrész. 

A vadkár megítélése emberi oldalról
alapvetõen nem változott a rendszer-
váltással. A törvény szerint az élõ vad az
állam tulajdona, azonban semmiféle fe-
lelõsséget nem vállal érte. A vadállo-
mány fenntartásáért, mindenféle károsí-
tásért a vadászatra jogosult a felelõs, aki
nem tulajdonosa az élõ vadnak. (Az pe-
dig teljesen extrém szabályozás, amikor
az állam vadja összetöri a közút terüle-
tén az autót és a vadászatra jogosultnak
kell megtéríteni a kárt, holott az nem is
a vadászterületen történt.) Természete-
sen az sem a károk csökkenését szol-
gálja, hogy a törvény kényszertársulást
határoz meg a gazdáknak (3000 hektá-
ros minimális területhatár) a tulajdonnal
kapcsolatos alapjoguk sérelmére. 

Az erdészeti és vadászati hatóság az
átalakítások után csak tüneti kezelésre
képes. Kapacitásuk csak szúrópróbás
ellenõrzésre és a bejelentett esetek ke-
zelésére elegendõ. Az már a múlt, ami-
kor a tapasztalattal és tudással bíró felü-
gyelõk minden erdõrészletben nyomon
követték a vadkár helyzetét és a gazdál-
kodót támogatták az eredményes elhá-
rítás, illetve csökkentés érdekében. A
reakcióidõ is megnõtt a bürokratikus út
végigjárásával. 

Konkrét esetet nézve, a vad feleszi a
bükk makktermését, bejelentés elküld-
ve, helyszínelés egy hónap múlva. Köz-

ben viharok, esõk – a nyomokat elmos-
sa a csapadék, a túráskárból már csak
tizede látszik. Sok hûhó semmiért,
ezenközben a jó bükkmakktermés
megsemmisül, az erdõ nem képes felú-
jítani önmagát.

A „zöldhatóság” a szedett hóvirágra
is ugrik, a vad által okozott károkra
nem érzékeny. Nem a felismerés hiá-
nyát, inkább a politikai taktikázást ér-
zem mögötte. Pedig a vaddisznó ko-
moly károkat okozhat a védett növé-
nyekben és a földön fészkelõ madarak-
ban is. A civil lakosság félretájékoztatott
laikusok tömege, a szelíd õzikék, szar-
vasok ártatlan jószágok – ebbéli hitüket
a sajtó és média is támogatja idõnként.
A gonoszok az erdészek, akik kivágják
az erdõt, és a vadászok, akik lelövik a
vadat. A szakma hibája, hogy sokan
még ebben a tévhitben élnek. Már ré-
gen el kellett volna érni, hogy minden
óvodás és iskolás rendszeresen járjon
erdésszel az erdõben úgy, mint pl. Finn-
országban. 

A sor végére hagytam az erdõgazdál-
kodót. A mezõgazdával együtt harcot
folytat a vadászatra jogosulttal. A küzde-
lem nagyon egyoldalú. Kevés az a vadá-
szatra jogosult, aki arányosan, 50-50%-
ban beszáll a megelõzésbe, vagy viseli a
kárelhárítás költségeit. Olyan vadászatra
jogosultról (nagyvadas területen) pedig
nincs tudomásom, aki vadállományát az
elviselhetõ kárszinten tartva mûködik. A
kárelhárító kerítés karbantartása már
szinte teljesen a gazdálkodó terhe.
Egyébként mindenféle eszköz – optikai,
kémiai, fizikai – csak idõszakos, tüneti
kezelés, az adott élõhelyen meghatároz-
ható küszöbérték fölé emelkedõ állo-
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mány esetén elkerülhetetlen a vad káro-
sítása. Szerintem Baranya, Somogy, Zala
megye meghaladta a küszöböt. Hozzá-
értõ szakemberek ezt a küszöböt kb. 70-
100 ha/szarvas nagyságban határozták
meg ezekben a megyékben, a tényleges
állománynagyság és az optimális között
a szorzó kétszámjegyû. 

Az utóbbi évtizedekben a vadkár el-
leni védelem fõ eszköze a különbözõ tí-
pusú kerítések építése. Most már a me-
zõgazdasági kultúrákat is kerítéssel vé-
dik a gazdák. A vad élõhelye folyama-
tosan csökken. A vadászatra jogosult-
nak tudomásul kellene vennie, hogy a
csökkenõ élettér csak csökkentett va-
dállományt tud eltartani. Másrészt, a
vad már régen nem tudja, hogy mikor
van kerítésen belül vagy kívül. A neki
kedvezõ fiatalosokban, vagy nagy ku-
koricatáblákban tartózkodik, keresztül-
törve bármiféle kerítést. Szinte hiába a
kerítés: a kár ugyan kisebb, de létezik.
A vaddisznó károsításának megakadá-
lyozására pedig semmiféle jelenleg al-
kalmazott kerítés nem alkalmas. Az el-
szenvedett, sokmilliós károkat a gazdál-

kodók próbálják behajtani (gyakran bí-
rósági ítélettel) a vadászatra jogosulta-
kon. A vadászatra jogosultak pedig pró-
bálnak kibújni a kártérítés terhe alól.
Nem ritkán még az átalakulást, vagy a
megszûnést is eszközül használják. Az
erdei vadkár helyzete a mai magyar va-
dászati gyakorlat miatt nem mutat javu-
ló irányt. 

A vadkárelhárító kerítések kapcsán
szükséges kitérnem a jelenlegi gyakor-
lat helytelen költségmegosztására. A
2009. évi Evt. elõtt általános volt, hogy
a vadkárelhárító kerítést az erdõgazdál-

kodó és a vadászatra jogosult megálla-
podása szerint a vadászatra jogosult
építette. A költségeit valamilyen arány-
ban (leggyakrabban 50-50%) közösen
viselték a felek.  A 2009. Evt. végrehaj-
tási utasítása kimondja, hogy „a vadkár-
elhárító kerítés létesítése meghaladja a
rendes erdõgazdálkodás körét”. A „ren-
detlen” gazdálkodás a túlszaporodott
(szaporított) vadállomány által elvisel-
hetetlen károsítást jelenti, amelyet már
csak a fiatal erdõ bekerítésével lehet
megakadályozni.  Ennek tényét a vadá-
szati hatóság is elismeri, amikor a vad-
kárelhárító kerítés építéséhez hozzájá-
rul. Rendes gazdálkodás esetében (elvi-
selhetõ vadkármérték) kerítésre nincs
szükség, annak költségterhe sem merül
fel.  A két állapot közötti költségtöbble-
tet a vadászatra jogosultnak kell telje-
sen viselnie. Vagyis a korábbi költség-
megosztásról szó sincs! A vadkárelhárí-
tó kerítés tervének készítése, enge-
délyeztetése, a kerítés építése, vagy
építtetése viszont az erdõgazdálkodó
feladata. A megépült kerítés folyamatos
karbantartása és vadmentesítése azon-
ban a vadászatra jogosult kötelessége.
Az erdõ a vad állandó otthona. A gyü-
mölcsösökben, zöldségkultúrákban
nincs helye, azok bekerítése és a kerítés
költségviselése teljesen a vadgazdálko-
dó feladata kellene, hogy legyen. 

A mezõgazdasági kultúrákban, ahol
a vad idõszakosan tartózkodik, kerítés-
építés esetén van helye valamilyen ará-
nyú költségmegosztásnak a két fél kö-

zött. Az erdõben pedig annyi vadat kel-
lene tartania a vadászatra jogosultnak,
hogy a vad állandó otthonát ne kelljen
ellene kerítéssel védeni.

Zárszóként néhány, a helyzetet
javító javaslatom: 

Kapitalizmusban a gazdaság alapja
a mûködõ magántulajdon. A vad a
földtulajdon haszonelvû része. Tör-
vénymódosítással kellene biztosítani,
hogy minél több földmûvelõ gyakorol-
hassa a vadászati jogát (minimális te-
rület csökkentése, kényszertársulás
megszüntetése). 

Az éves vadgazdálkodási tervekben
újra az erdészeti igazgatóságnak kelle-
ne megszabni a tartható vadállomány
maximális létszámát.

A valósághoz igazodó kárbecsléshez a
szakma (pl. az ERTI) az összes kárfajta
megállapítására adjon ki segédleteket,
ezeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra állásfoglalással támogassa meg.

A vadászatra jogosultak intenzíven
vadászva csökkentsék a vadállományt
az elviselhetõ nagyságúra.  

Ezen az úton haladva elérhetjük a
gazdálkodók és vadászok valós és vir-
tuális kerítéseinek fokozatosan lebontá-
sát, erdeinkben pedig elindulhat a ter-
mészetes mûködést elõsegítõ, termé-
szetközeli erdõgazdálkodás. 

Bodor László
erdõmérnök

Képek: Dr. Koltay András, 
Dr. Csóka György 
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Április 23-án megszavazta az Európai
Parlament azt a javaslatot, amely az ide-
genhonos özönfajok visszaszorítását
irányozza elõ. A rendelethez kapcsoló-
dó vita élénken foglalkoztatta a ma-
gyarországi közvéleményt.  A közép-
pontba az akác került, pedig nála sok-
kal jobban veszélyezteti az erdei életkö-
zösségeinket a bálványfa, amely magja
és sarjképzése által szinte megállíthatat-
lan terjeszkedésre képes.

Az intenzíven terjedõ fa- és cserjefa-
jok elleni védekezés törvényben elõírt
kötelessége az erdõgazdálkodónak, hi-
szen úgy kell gazdálkodni, hogy az
egyes erdõrészletekre megállapított
természetességi mutató ne romoljon. A
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. által kezelt
száraz határ-termõhelyeken a bálvány-
fa és a nyugati ostorfa terjedt el az el-
múlt évtizedekben, már-már kezelhe-
tetlen nagyságú állományokat alkotva.
A fellépés ellenük rendkívül költséges,
jelentõs terhet ró a gazdálkodóra. Eh-
hez reméltünk támogatást a 2009-ben
megjelent „Élõhelyvédelem, és -helyre-
állítás, vonalas létesítmények termé-
szetkárosító hatásának mérséklése” cí-
mû KEOP pályázattól.

Az özönnövények közül a bálványfát
tartottuk a leginkább problémásnak,

ezért elsõ lépésben  a kerületvezetõ er-
dészek felmérték a bálványfával fertõ-
zött erdõrészleteket az erdõgazdaság
teljes területén. Jelezniük kellett, hogy
az adott erdõrészletben milyen korú fák
találhatók, és a felszínt hány százalék-
ban borítja a bálványfa. A borítást 20%-
os ugrásokkal 5 kategóriában adták
meg: az 1 a gyengén fertõzött területet,
az 5 az összefüggõ bálványfást jelölte.
Az volt a cél, hogy a fák korából és mé-
retébõl kiindulva kiválasszuk a beavat-
kozás módját, a borításból pedig a
munkaigényességre, ennél fogva a költ-
ségekre következtessünk. A felmérés
során 518 bálványfával fertõzött erdõ-
részletet találtak a kollégák, összesen
1 717,9 ha területtel.

Ezt a rendkívül nagy területet a nyer-
tes pályázatunkban a Gyõri Erdészet
mûködési területén található bálványfá-
sokra szûkítettük le. Célul tûztük ki a

bálványfa visszaszorítását a Natura 2000
hálózat részét képezõ élõhelyeken és
azok környezetében is, hogy a vissza-
fertõzõdés esélyét csökkentsük.

Az erdészeteink már a korábbi
években is végeztek ilyen jellegû
munkát, ezért tapasztalatainkra ala-
pozva a következõ beavatkozásokat
láttuk célravezetõnek. A legfertõzöt-
tebb 22,19 ha-nyi területen a bálvány-
faállomány mechanikai eltávolítását,
majd azt követõen három lépcsõben
permetezést terveztünk. Ezek az 5-ös
(80-100%) fertõzöttségû területek,
ahol a meglevõ bálványfaállomány
szinte mindent kiszorított maga körül,
így a fakitermelést követõ permetezés
nem veszélyeztet semmilyen védett
növényfajt.

Mechanikai eltávolítás
A bálványfacsoportok motorfûrészes és
tisztító körfûrészes  kitermelésével
egyidejûleg olyan térbeli rendet kell ki-
alakítani a gallyak halomba rakásával,
hogy a terület a késõbbiekben is járha-
tó legyen. Számítani kell ugyanis arra,
hogy tuskóról és gyökérrõl nagyszámú
sarj tör elõ, valamint a talajban felhal-
mozódott magkészlet is csírázásnak in-
dul az árnyalás megszüntével és töme-
gesen megjelennek a magoncok. Elle-
nük permetezéssel tudunk hatékonyan
védekezni.

Permetezés
A fakitermeléssel érintett területek há-

romszori permetezésével számoltunk.
A vegetációs idõn kívül elvégzett sarjle-
vágás után tavasszal jelennek meg a
sarjak. Amikor elérik ezek a 30-40 cm-
es méretet, akkor célszerû elõször per-
metezni. Azt követõen nyár végén, ko-
ra õsszel várható a magoncok megjele-
nése, erre kell idõzíteni a második ke-
zelést. A következõ év tavaszára pedig
harmadik ismétlést is terveztünk, hiszen
ilyen erõs fertõzöttségnél lesznek olyan
egyedek, amelyek az elsõ két kezelést
túlélik. A permetezést háti kannás per-
metezõvel, 4%-os glifozát hatóanyagú
totális gyomirtóval terveztük. A keve-
rékbe tapadás-elõsegítõ anyagot is kell
keverni, a hatékonyabb felszívódás ér-
dekében.

Azokban az erdõrészletekben, ahol
a bálványfa kisebb arányban, elegy-

A bálványfa terjedésének megakadályozása
a KAEG Zrt. területén

A hazánkban megtalálható idegen-

honos özönfajok az utóbbi hónapok-

ban az érdeklõdés középpontjába

kerültek. A bálványfa visszaszorítá-

sára a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.

mintegy 134 millió forint támoga-

tást nyert KEOP pályázaton.

A Bõny 4L erdõrészlet injektálás elõtt (2013. 08. 30.)



ben fordul elõ, a vékony sarjakat ké-
regkenéssel, a vastagabb egyedeket
pedig injektálással terveztük eltávolí-
tani.

Fiatal sarjak kéregkenése
A munka 538,37 ha-t érint. A kenést vég-
zõ munkásoknak egy hajtóvadászathoz
hasonlóan kell eljárni. A szükséges vé-
dõruházatban csatárláncba állnak az er-
dõrészlet szélén egymástól 4-5 m távol-
ságra, majd az erdõrészleten keresztül-
haladva felkeresik a bálványfasarjakat
és vegyszert kennek a kérgükre. Minde-
gyiküknél van egy kibõvített nyílású 5 l-
es kanna, aminek az aljába töltik a
vegyszert, hogy az a bokros terepen ne
lötyögjön ki, valamint egy hosszú nyelû
radiátorecset, amivel az edény aljában
levõ vegyszert elérik, és a sûrû állomá-

nyokban is könnyen hozzáférnek az
egyes törzsekhez. A kenéshez használt
szerkeverék triklopyr hatóanyagú totális
gyomirtó szer, és a fákon tartósan meg-
maradó festékanyagot tartalmaz, így mi-
nimális az esélye a törzsek kihagyásá-
nak – ráadásul az eljárás környezetter-
helése is ellenõrizhetõ, hiszen nyoma
marad a figyelmetlenségbõl lecsöpögõ
festéknek. Mivel a törzset derékmagas-
ságban kenik be, a szer megfolyásakor
sem jut a gyomirtó a talajra, legfeljebb a
törzs alsóbb szakaszára. A szer a még
nem fásodott, zöld színû kérgen keresz-
tül szívódik fel a leginkább, de a néhány
cm vastag sarjak is felveszik. A vékony
egyedeket elég egy oldalról megkenni,
az ujjnyinál vastagabbakat viszont jó, ha
körben éri a szer a pusztulás érdekében.
Ennél a módszernél számoltunk azzal,
hogy a törzsek egy része újrasarjad,

ezért  háromszori kenést terveztünk
megvalósítani, fokozatosan csökkenõ
sarjmennyiséggel.

Idõsebb fák törzsének 
injektálása 

Összesen 274,4 ha-on terveztük, ami át-
fedésben van a kéregkenés területével,
hiszen néhol vastag egyedek és sarjak
egyaránt megtalálhatóak. Úgy számol-
tunk, hogy az injektálás esetén nem
lesz szükség visszatérésre, mivel a ke-
zelt törzsek sarjadzás nélkül kiszárad-
nak. Amennyiben mégis lesz sarjadzás,
azokat kéregkenéssel fogjuk a további-
akban kezelni. A kezelendõ fák palást-
ján derékmagasságban akkumulátoros
fúróval és 8 mm-es fúrószárral ferdén
lefelé irányuló, 2-3 cm hosszú furatokat
készítünk, majd abba juttatjuk a vegy-
szert. Csuklónyi vastagságú törzseken
elegendõ két egymással szemben elhe-
lyezkedõ furat. Vastagabb fákon gyûrû
mentén egymástól 8-10 cm távolságra
kell furatokat készíteni. Nem fúrhatunk
túl mélyre, hogy a vegyszer a kambium
közelében szívódjon fel.  A nyílásokat
végül sziloplaszttal kell lezárni, hogy a
szer kipárolgását megakadályozzuk.
Három injektáló képez egy egységet, az
elsõ végzi a fúrást, a következõ egy ál-
latorvosi tömegoltó készülékkel min-
den furatba 2 cm3 glifozát hatóanyagú
vegyszert adagol, a harmadik pedig a
tömítést végzi. A fúrókhoz használt ak-
kumulátorok mintegy másfél óra után
lemerülnek, így a folyamatos munka-
végzéshez a töltésükhöz egy hordozha-
tó aggregátorra van szükség.

A munkálatok 2013 õszén indultak.
Segítségünkre volt az enyhe õszi idõ-
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A 2013 õszén lekent bálványfatörzsön
már megjelentek a lebontó gombák

A kenéshez használt eszközök

A bálványfa irtása ecseteléssel Furat készítés az injektálás során
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járás, ugyanis a bálványfa még októ-
berben is lombos állapotban volt, ak-
kor kezdtük meg a kéregkenést és az
injektálást. A téli hónapokban végez-
tük a fák mechanikai eltávolítását és a
területek letakarítását. Március elsõ

felében pedig folytattuk az injektálást
és a törzskenést egy-egy brigáddal,
akik összkerékhajtású kilenc szemé-
lyes kisbusszal közlekednek a vi-
szonylag sík, jól megközelíthetõ tere-
pen.

Jelen cikk írásakor minden erdõrész-
letben megtörtént az elsõ beavatkozás,
az õszi kezelések eredményeként pedig
már látható, hogy megjelentek a lebon-
tó gombák a kezelt fák törzsein. A nyá-
ri melegben az ecsetelést szüneteltet-
nünk kell, mivel a vegyszer gõze káro-
síthatná a maradó állományokat, így a
kéregkenés második ütemét õszre ter-
vezzük. A teljes munkával 2015. május
31-ig kell végeznünk, majd a vállalko-
zónak további egy évig van fenntartási
kötelezettsége. A Kisalföldi Erdõgazda-
ság Zrt.-nek pedig további két évig kell
fenntartani az elért állapotot. Természe-
tesen az az érdekünk, hogy hosszú tá-
von megõrizzük a pályázat keretében
végrehajtott munkával elért kedvezõ vi-
szonyokat. Ezt megnehezítheti, hogy a
kezelésünkben levõ erdõtömböket kö-
rülvevõ magánerdõkben, kertekben,
közutak mentén található bálványfaál-
lományok visszafertõzik a megtisztított
területeket. Segíthet viszont ezen a prob-
lémán, ha a cikk elején említett uniós
javaslat kapcsán olyan jogi szabályozás
lép életbe, ami kötelezi a tulajdonoso-
kat az özönfajok visszaszorítására.

Kocsis Gábor István
KAEG Zrt. Központ, mûszaki vezetõ

A Bõny 4L erdõrészlet három héttel az injektálás után (2013. 09. 23.)

Az Erdészeti Lapok 2014. júniusi számá-
ban (Nagy József és Ali Tamás a szerzõ)
olvasható: „Feltételezhetõ, hogy a me-
zõgazdasági termelésbõl és a területhez
kötõdõ közvetlen kifizetésbõl együttesen
származó jelentõs jövedelemnövekedés
komoly szerepet játszik az erdõtelepíté-
si kedv visszaesésében…Az erdõtulajdon
sok korlátozással jár.”

A mezõgazdasági termõföld tulajdo-
nosa természetesen a lehetõ legna-
gyobb jövedelemszerzésre törekszik.
Ebbõl következõen, a gyenge hozamú
területein örömmel végez erdõtelepí-
tést, de nem a jobb adottságúakon. Itt
óvatos, nem kíván bemenni az egyirá-
nyú utcába. Ez elõrelátható volt, melyre
nézve az Erdészeti Lapok 2011. októbe-
ri számában hívtam fel a szakma figyel-
mét. Az alábbiakat „A gazdálkodás ha-
tása az erdõk biológiai sokféleségére”
címû  cikkembõl idézem:

„A kor igényeihez igazítva – az
1935. évi erdõtörvényhez hasonlóan –
indokolt lenne bevezetni a feltétlen er-

dõtalaj fogalmát...A „nem feltétlen er-
dõtalajon” folyó gazdálkodás szabad-
ságfokát – mivel e körben az erdõgaz-
dálkodáshoz fûzõdõ közérdek jórészt
csak a környezetvédelemre szûkül – a
feltétlen erdõtalajon álló erdõkhöz ké-
pest jelentõsen szélesíteni indokolt. Ez
a könnyítés az ültetvényszerû erdõgaz-
dálkodást érinti, melynek jellemzõje a
tájidegen fajok, valamint fajták alkal-
mazása. Továbbá, a mezõ- és erdõgaz-
dálkodás határ-termõhelyein lehetõvé

kellene tenni az ún. „agrofo-
restry” gazdálkodást is, ami
egyidejûleg folytatott mezõ- és erdõ-
gazdálkodást jelent. Tessék beütni a
Google képkeresõbe az „agroforestry”
kifejezést, és elénk tárul az, hogy ez a
gazdálkodási forma a vidék eltartóké-
pességének milyen széles tárháza. Vé-
gül a szóban forgó termõhelyeken lehe-
tõvé kell tenni a könnyû mûvelési ág-
változtatást is, oda és vissza. Ez eszkö-
ze lehetne a mezõgazdaság hosszú tá-
vú konjunkturális ingadozásából fa-
kadó feszültségek levezetésének. A gaz-
da hol fát, hol mezõgazdasági ter-
ményt termelhetne. Mindezekbõl követ-
kezõen, az erdõssztyepp és az erdõklí-
ma határán célszerû lenne megszün-
tetni a mûvelési ágak „éles késsel törté-
nõ” elhatárolásét.”

Fentieket most annyiban módosíta-
nám, hogy eltekintenék a „határ-termõ-
hely” zavaró és tisztázatlan fogalmától.

Bartha Pál
ny. erdõmérnök

Egy gondolat az erdõtelepítési
kedv fellendítéséhez

D
ISPUTA
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A köztudatba egyre jobban beépül a fo-
lyamatos tudásfejlesztés, az „élet-
hosszig való tanulás” koncepciója.
Ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy ezzel
a kezdeményezõk feltalálták a spanyol-
viaszt, hiszen ahogy a magyar szólás is
mondja: „A jó pap holtig tanul”. 

A szemünk elõtt zajló tudományos-
technikai fejlõdés egyszerûen kikény-
szeríti, hogy a szakemberek folyamato-
san bõvítsék tudásukat. Ennek egysze-
rû a magyarázata: a technikai fejlõdés-
sel változnak a munkakörülmények,
egyes szakemberek akár a cégen belül,
akár máshol új beosztásba kerülnek,
munkájuk során új kihívásokkal szem-
besülnek. Az egyszer megszerzett tudás
részben elévül, részben kevéssé válik,
az enciklopédikus tudás részterületeire
nagyobb szükség lesz a munkavégzés,
a munkahelyen való érvényesülés
szempontjából. Az erdész szakemberek
számára sem megkerülhetõ folyamatok
kapcsán beszélgettünk dr. Jánoska Fe-
renccel, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõmérnöki Karának oktatási-dé-
kánhelyettesével.

– Nem kérdéses, hogy az erdõmérnö-
köknek a megszerzett tudásszint fenn-
tartására és az új ismeretanyagok elsa-
játításához, folyamatos tanulásra van
szükségük a hivatásuk gyakorlása so-
rán. Hogyan tudja ebben segíteni a Kar
a gyakorló kollégákat?

– A korábbi évtizedekben is talál-
tunk erre példákat az Erdõmérnöki Kar
képzési szerkezetében, és ha a Kar 200
éves évfordulójára kiadott Almanach
köteteit lapozgatjuk, számos végzett
szakmérnöki évfolyam névsorában je-
les, nagy szakmai presztízzsel rendelke-
zõ szakember nevét olvashatjuk. A ko-
rábban egyöntetûen szakmérnöki kép-
zésnek nevezett továbbképzéseket (nö-
vényvédelmi szakmérnök, környezet-
védelmi szakmérnök, tájrendezõ és
környezetvédõ szakmérnök, természet-
védelmi szakmérnök stb.) a jelenleg ha-
tályos, a Nemzeti Felsõoktatásról szóló
törvény szakirányú továbbképzések-
ként nevesíti. Viszonylag nagy szabad-
ságot hagy a törvény abban a tekintet-
ben, hogy milyen idõtartamúak lehet-
nek ezek a továbbképzések, mert 2-4
szemeszterben határozza meg a képzé-
si idõt. Ez nagy segítség, mert a tovább-
képzések idõtartamát az átadni kívánt

ismeretanyag mennyiségéhez, illetve a
gyakorlatiasság követelményeihez le-
het igazítani. A szakirányú továbbkép-
zések levelezõ rendszerben folynak,
rendszerint szemeszterenként 2x1 vagy
3x1 hetes konzultációs idõszakban,
amikor az elõadások és a gyakorlat jel-
legû foglalkozások zajlanak. A képzé-
seket önköltséges formában lehet indí-
tani, de számos könnyítés igénybe ve-
hetõ.

– Az Erdõmérnöki Kar részben to-
vábbviszi a korábban már nagy siker-
rel futott képzéseket, részben új, a jelen
kor kihívásainak megfelelõ szakirányú
továbbképzéseket indított el. 

– Klasszikus képzésünk az erdészeti
növényvédelmi szakmérnöki képzés,
ahol a bemeneti követelmények okle-
veles erdõmérnöki, okleveles agrármér-
nöki vagy okleveles kertészmérnöki
végzettséget kívánnak meg. A képzés 4
féléves, félévente 3 konzultációs héttel,
a legutóbb indított képzés végzõsei jú-
niusban kaptak oklevelet. A képzésre a
jelentkezés folyamatos, elegendõ je-
lentkezõ esetén a képzés elindítható.
Specialitása e végzettségnek, hogy fo-
lyamatos továbbképzést követel meg,
összhangban a változó növényvé-
dõszer-kínálattal. A továbbképzésre is
folyamatosan lehet jelentkezni.

Az erdõfeltárás, erdészeti utak építése
és fenntartása szakterületén is rendelke-
zünk akkreditált továbbképzéssel, ez az
erdõfeltárási szakmérnöki képzés. A ter-
vezõi jogosultságok tisztázatlansága miatt
jelenleg a képzést nem tudjuk indítani, de
folyamatos tárgyalásokat folytatunk mind
a minisztériummal, mind a Mérnöki Ka-
marával a helyzet rendezésére. Úgy érez-
zük, az erdõfeltárás, illetve az erdészeti
vízgazdálkodás fontossága növekedni
fog, ezért a képzés (akár bõvített) érdemi
felkarolásáról nem tettünk le.

– Új elemként jelent meg a környeze-
ti neveléshez és ezzel az erdõk közjóléti
szerepéhez kötõdõ speciális szakirányú
továbbképzéssel megszerezhetõ képesí-
tés, az erdõpedagógus.

– Az erdei iskolák számának robba-
násszerû növekedése rávilágított arra,
hogy a speciális szakismeretek átadása
a fiatal korosztály számára speciális
szakmai és pedagógiai ismereteket egy-
aránt szükségessé tesz. Ez a felismerés
hívta életre az erdõpedagógiai szakirá-
nyú továbbképzési szakot, mely jelen-

leg egy frissen indult évfolyammal mû-
ködik. A képzés 3 féléves, szemeszte-
renként 2x1 hét konzultációval, és (a je-
lentkezõk alapvégzettségétõl függõen)
szakmérnöki, mesterszintû szakmérnö-
ki és szakvezetõi végzettséget ad. A
speciális képzési struktúrának megfele-
lõen különbözõ, az alapvégzettséghez
igazodó képzettséggel vértezi fel a
végzett hallgatókat.

– Milyen megszerezhetõ szakirányú
továbbképzés kapcsolódik a természet-
védelmi szakmérnöki végzettséghez?

– A korábban is létezett természetvé-
delmi szakmérnöki képzés alapjain jött
létre a természeti örökségvédelmi to-
vábbképzési szakunk. A klasszikus ter-
mészetvédelmi ismereteken túl (a kor
követelményeinek megfelelõen) térin-
formatikai, ökológiai és a természetkö-
zeli erdõgazdálkodással összefüggõ is-
mereteket is nyújt az agrár vagy termé-
szettudományi képzési területen már
végzettséget szerzett hallgatóknak. Az
elõzõ képzéshez hasonlóan, a beme-
nettõl függõen, szakmérnöki és szakirá-
nyítói, illetve okleveles szakmérnö-
ki/szakirányítói végzettséget lehet sze-
rezni. A képzés 2 féléves, szemeszte-
renként 3 hét konzultációval. Az õsszel
induló képzésre jelenleg is várjuk a je-
lentkezõket!

– Gondolom, a vadgazdálkodás sem
maradhat ki a képzési palettáról?

– Néhány éve több évtizedes vá-
gyunkat is megvalósíthattuk, amikor
megalapítottuk a vadgazdálkodási
igazgatási továbbképzési szakunkat.
Az elõzõ két képzéshez hasonlóan itt
is szakmérnöki/szakirányítói, illetve
mesterszintû szakmérnöki/szakirányí-
tói végzettséget lehet szerezni. A kor-
szerû vadgazdálkodási tudnivalókon
túl nagy hangsúlyt fektetünk a vadgaz-
dálkodás igazgatásával összefüggõ is-
meretek elsajátítására is. A képzés 3 fél-
éves, szemeszterenként 2 hetes kon-
zultációs idõszakkal. A képzés szerke-
zetét úgy állítottuk össze, hogy a je-
lentkezõk bármely felsõfokú alapvég-
zettséggel elvégezhetik a szakot. Je-
lentkezni jelenleg is lehet az õsszel in-
duló képzésre! 

Az Erdõmérnöki Kar honlapján
(www.emk.nyme.hu) minden szüksé-
ges információ, illetve a jelentkezési la-
pok is megtalálhatók.

Nagy László

Szakirányú továbbképzések az NyME-EMK-n
Beszélgetés Dr. Jánoska Ferenc oktatási-dékánhelyettessel
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A májusi eseményt dr. Borovics Attila, a
NAIK-ERTI igazgatója nyitotta meg, há-
zigazdái pedig az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, az NymE Erdõmérnöki Kar
és a Fenntartható Erdõgazdálkodásért
Alapítvány voltak.

Az erdõgazdálkodás hosszú távú gon-
dolkodása megköveteli az elmúlt évtize-
dek eseményeinek értékelését és a jövõ
kihívásaira való felkészülést. A hosszú tá-
vú, nagy léptékû változásokról sokaknak
elsõre a klímaváltozás jut eszébe, jelentõ-
ségérõl és várható hatásairól prof. dr.
Mátyás Csaba akadémikus meghívott
elõadóként beszélt. Bemutatta azokat a
kutatási programokat is, amelyek e terület
megismerését és a gyakorlati erdõgazdál-
kodást érintõ döntések támogatását cé-
lozzák, mint a TÁMOP-AGRÁRKLÍMA
projekt (agrarklima.nyme.hu). Kiemelte,
hogy ennek a programnak az egyedülál-
ló vonása az erdõgazdálkodás és a mezõ-
gazdasági földhasznosítási formák egysé-
ges értékelése és a kérdéskör gazdálko-
dóközpontú megközelítése.

De nemcsak a klíma, illetve más kör-
nyezeti és természeti tényezõk változhat-
nak, hanem a társadalmak és a gazdasági
környezet is, amelyek egyes esetekben
lassú, de folyamatos, más esetekben he-
ves átalakuláson mennek keresztül. Nor-
bert Winkler-Ráthonyi, a FAO budapesti
irodájának erdészeti referense szintén

meghívott elõadóként beszélt a Kelet-Eu-
rópa és Közép-Ázsia országaiban zajló
ilyen jellegû változások erdõgazdálko-
dásra gyakorolt hatásairól. Bemutatta,
hogy a különbözõ politikai berendezke-
désû országokban nagymértékben kü-
lönbözik az erdõgazdálkodás megfelelé-
se a tartamossági kritériumoknak, de még
az elérhetõ információk minõsége is.

A résztvevõk három napon keresztül
ismertették a világ különbözõ részein fel-
merülõ legfontosabb nagy léptékû prob-
lémákat. Olyan, számunkra távoli világré-
szekrõl érkeztek elõadók, mint Japán,
Tajvan, Indonézia, Brazília, az Amerikai
Egyesült Államok, és természetesen sok
európai országból Finnországtól Boszniá-
ig és Skóciától Romániáig. A nagy távol-
ságok ellenére sok hasonlóság fedezhetõ
fel a megoldások keresésében. A fejlett
országok igyekeznek rendszeres felméré-
sekkel, vagy állandósított adatgyûjtõ és
megfigyelõ hálózatokkal nyomon követ-
ni nem csak a természeti, hanem fõként a
gazdasági változásokat. 

Emellett nagy figyelmet fordítanak az
erdõtulajdonosok körében lezajló nem-
zedékváltásra és az új tulajdonosok jel-
lemzõinek, motivációinak, valamint szán-
dékainak megismerésére. Az elõadások
témacsoportjainak eloszlása alapján állít-
hatjuk, hogy a világ legtöbb részén az er-
dészeti politika egyik meghatározó terü-
lete az érintett társadalmi csoportok er-
dõkkel kapcsolatos beállítottságának fel-
tárása és tudatos kezelése, valamint a
közvélemény tudatformálása mellett az
erdõtulajdonosok képzési és tájékoztatási
rendszerének fejlesztése.

A változó körülményekhez alkalmaz-
kodás eszközei között többen mutattak
be példákat eddig nem, vagy kismérték-
ben mûvelt erdei erõforrások hasznosítá-

sára. Olyan esettanulmányok is elhang-
zottak, amelyek az erdõk mûvelésének
módját igyekeztek javítani a múltban vég-
bement változások következményeként
kialakult új körülményekhez igazodva. 

A konferencia második részében a
vendégek kétnapos tanulmányúton vet-
tek részt, amelynek elsõ délelõttjét Nagy
Imre, a NAIK-ERTI kutatója szervezte
meg Tömördön (Vas megye). A téma a
magyarországi magán-erdõgazdálkodás
jellemzõinek és különösen az osztatlan
tulajdonnal kapcsolatos kihívásainak a
bemutatása volt. A tulajdonosok és az er-
dõgazdálkodás megszervezésének ne-
hézségei mellet szóba kerültek az erdõ-
mûvelési érdekességek és a helytörténeti
emlékek is. A program népszerûségét
nagyban emelte a helyi vendéglátók gon-
dossága és vendégszeretete. Délután a
Fertõ-tájat mutatták be  hajókirándulás
keretében, a szakmai vezetéshez a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyúj-
tott segítséget, Fersch Attila tájékoztató
elõadásával. 

A tanulmányút második napján Ausz-
triába látogattak a résztvevõk a Stájeror-
szágban található FAST Pichl Erdészeti
Továbbképzõ Központ tanerdejébe. A
közel 1000 méter magas alpesi környezet
és a gazdálkodási viszonyok éles különb-
ségeket rajzoltak ki a megelõzõ naphoz
képest. Az évszázados távlatban is folyto-
nos családi gazdálkodás megtartó erejérõl
egy helyi tulajdonos beszélt, és különö-
sen jó véleménnyel volt a kamarai rend-
szerben mûködõ képzési és tanácsadási
szolgáltatásokról.  

Dr. Schiberna Endre
NAIK ERTI

IUFRO konferencia Sopronban
Négy földrész húsz országából ér-

keztek résztvevõk az Erdészeti Kuta-

tószervezetek Nemzetközi Szövetsé-

ge (IUFRO) két kutatócsoportjának

egyhetes konferenciájára Sopronba,

hogy arról tárgyaljanak, miként al-

kalmazkodhatna az erdõgazdálko-

dás a nagy léptékû változásokhoz.
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A IUFRO (Erdészeti Kutatószervezetek
Nemzetközi Szövetsége) 30 fõs cso-
portja május 22-én Tömördre látoga-
tott. Egy nemzetközi konferencia ré-
szeként a kisüzemi erdõgazdálkodást,
az osztatlan közös erdõtulajdon ma-
gyarországi kialakulását és mûködé-
sét vettük górcsõ alá. 

A résztvevõk szerte a világból érkeztek,
Japánból, Tajvanból, Indonéziából,
USA-ból, Brazíliából, Németországból,
Ausztriából, Olaszországból, Dániából,
Skóciából és Franciaországból.

A Tömördön már megszokott és ter-
mészetesnek tekinthetõ szíves vendég-
várás részeként az ismeretlen környe-
zetben csekély birs- és szilvapálinka fo-
gyasztásával oldódtak barátaink, hozzá
langallót falatozva. 

A köszöntéseket követõen rövid, ve-
tített képes elõadásban ismertettem,
hogy az európai, benne a magyar törté-
nelem során miként alakult ki az osztat-
lan közös tulajdon, miként vált a hûbé-
ri birtokon meglévõ faizási jog közössé-
gi tulajdonná. Ezeknek a birtokoknak a

kezelésére az 1935. évi erdõtörvény az
erdõbirtokossági társulat alakítását írta
elõ, amelybõl Vas megyében eredeti
formájában közel kettõ tucat ma is mû-
ködik. Az 1945–50 közötti államosítá-
sok, majd az 1950–72 közötti erõszakolt
téeszesítés nyomán megszûnt a magán-
erdõ, amit csak a rendszerváltást köve-
tõ, 1991–1996 közötti magánosítás (a
részaránytulajdon nevesítése és kárpót-
lás) hozott ismét lére. 

A jellemzõ birtokméret az erdõben
természetes személyenként ma sem
több, mint 1–1,5 ha és az is szinte kizá-
rólagosan a hrsz.-en belül osztatlan kö-
zös tulajdonú.  A kezelési formák közül
sokan választották az 1994. évi új erdõ-
birtokossági törvény szerinti társulatot,

de abszolút meghatározó a megbízotti,
vagy haszonbérleti forma.  

A faluházi beszélgetést követõen be-
jártuk az Ilona-völgyben elterülõ Tö-
mörd 03 hrsz. jelû „Gradicserdõt”. Meg-
álltunk az Ilona-szobornál, ahol Tö-
mörd és az Ófalu történelmérõl beszél-
tem, majd az Ilona-várnál, ahol a hon-
foglaló magyarság bucakemencés vas-
kohászatáról szóltam röviden. 

Menet közben több helyszínen szóba
került az erdõgazdálkodás szakmai és jo-
gi háttere. Vendégeink kérdéseire Babos
János erdész, a „Gradicserdõ” megbízott
erdõgazdálkodója, egyben szakirányítója
válaszolt. Külön érdekesség, hogy a „Gra-
dicserdõt” földhöz juttatás révén meg(vis-
sza)kapó családok nevei gyakorlatilag
megegyeznek a Mária Terézia 1767. évi
úrbéri pátensében felsoroltakkal.

A feszes program miatt korán távozó
csoport szemmel láthatóan még szíve-
sen maradt volna, elmerülve a kisközség
légkörében, kinyílva a kies tájra. Vigyék
a magyar vendégszeretet jó hírét szerte
a világba! 

Nagy Imre, okl. em. 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Egyesületi választások 2014Egyesületi választások 2014
Tisztelt Tagtársak!

Az alábbiakban az Országos Erdészeti Egyesület 2014. évi tisztújító választásának leg-
fontosabb eseményeire és idõpontjaira hívjuk fel a figyelmet:

 Helyi csoport választások határideje: 
2014. szeptember 28.
Választanak: küldötteket, helyi csoport tisztségviselõket
Ajánlást tesznek: elnökre, régióképviselõre, 
az ellenõrzõ bizottság elnökére és tagjaira

 Szakosztályi választások határideje: 
2014. szeptember 28.
Választanak: szakosztály tisztségviselõket
Ajánlást tesznek: elnökre, 
az ellenõrzõ bizottság elnökére és tagjaira

 Országos tisztújító küldöttgyûlés: 
2014. november 28.  

A választásokkal kapcsolatos információk és az Országos Választási Bizottság tagjainak
elérhetõségei megtalálhatók a www.oee.hu honlap Szervezetünk/Egyesületi választások

2014. menüpontjában.

Országos Erdészeti Egyesület Országos Választási Bizottsága

Nemzetközi erdész tanulmányút Tömördön



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus) 271

Az állami erdõgazdasági társaságok
egyre több erdei sportokhoz kapcsoló-
dó feladatot látnak el. Az eddigi tulajdo-
nos is erre ösztönözte õket, viszont en-
nél határozottabb az erdõben sportolók
ilyen irányú igénye. Ez fogalmazódik
meg többek között a lovas és kerékpá-
ros sportok lehetõségeinek növekedé-
sével is. Az új feladatokra fel kell ké-
szülniük az erdõgazdaságoknak, és fel
kell készíteniük a munkatársaikat is.
Ebben kíván hasznosan közremûködni
az Erdei Sportok Szakosztálya.

A szakosztályülés programja a Me-
csekerdõ Zrt. Kövestetõi szállodájában
kezdõdött. Gerely Ferenc szakosztály
elnök köszöntötte a megjelenteket és
ismertette a szakosztály feladatait és ed-
digi eredményeit. Az új résztvevõk be-
mutatkozása során pedig kiderült, hogy
valamennyien sportolnak, amellett,
hogy erdei sportokkal kapcsolatos fela-
datokat látnak el a cégüknél. Ez min-
denképpen segíti a gondok megértését
és a jó hozzáállást.

Elsõként a jövõre megrendezendõ
Európai Erdészeti Tájfutó Verseny
(EFOL) elõkészítésérõl hallhattunk.
Horváth Péter Brúnó, aki a Mecseker-
dõnél a szervezésért felelõs, vetített ké-
pes elõadáson mutatta be a verseny tör-
ténetét, a tervezett eseményeket és a
helyszínt. Az EFOL közel egyhetes pro-
gramját a verseny szabályzata írja elõ.
Ennek megfelelõen a sportversenyek
mellett szakmai programok is lesznek.
Az erdészeti fórum keretében a házigaz-
dák szakmai elõadásokat szerveznek,
amit vita követ. A mecseki verseny to-
vábbi vonzereje a terep. A töbrökkel
tûzdelt karsztvidék a tájfutóknak cseme-
ge (normál távú verseny) éppúgy, mint
Pécs belvárosának utcái és terei (sprint
verseny). Ezeken a terepeken rendezték
meg 2011-ben a szenior tájfutó világbaj-
nokságot. A pihenõnapon pedig szak-
mai kirándulásokra kerül sor. Körülbe-
lül 400 résztvevõvel lehet számolni Eu-
rópa 20 országából. A mecseki verseny
elõkészületeinek bemutatására és az
EFNS zászlajának átvételére az idei sváj-
ci verseny keretében kerül sor.

Az erdei sportok fekete báránya a
downhill kerékpározás. Számos helyen
okoz gondot ez az egyre terjedõ és sok
veszélyhelyzetet teremtõ sportág. Jel-
lemzõje, hogy a kerékpárosok az utakat
elkerülve meredek lejtõkön, árkon-bok-
ron keresztül zúdulnak le a völgybe.
Egy-egy ilyen menet a kerékpáros
számára egy-egy adrenalin bomba. Ext-
rém sport és hazánkban néhány hely-
színtõl eltekintve szabályozatlan mó-
don ûzik. A downhillosok vagány fic-
kók, tudják, hogy nem lenne szabad ezt
csinálniuk, tudják, hogy kárt okoznak.
Jól szervezettek és általában komoly
anyagi (sokszor befolyásos szülõi) hát-
tér áll hobbijuk mögött (egy-egy kerék-
pár sok százezer forintot is érhet). Egy
megoldás lehetséges: megfelelõ pályá-
kat kell kiépíteni a számukra és von-
zóvá tenni azok igénybevételét. Ebbõl a
megfontolásból döntött úgy a Pécsi Vá-
rosfejlesztési Zrt., hogy downhill-pályá-
kat épít a Misina-tetõ lejtõire, a régi sí-
pályák nyomvonalán. 

Dr. Merza Péter vezérigazgató érde-
kes vetített képes elõadáson mutatta be
a Misina-tetõ rekonstrukciós terveit,
aminek része a két downhill-pálya is.
Annak ellenére, hogy a beruházás nem
igényel sok pénzt, nem egyszerû dolog
az elõkészítés, az engedélyeztetés és az
üzemben tartás. A létesítmény nemcsak
a pályából áll, hanem szükség van ki-
szolgáló épületekre is, esetleg felvonó-
ra. Az üzemeltetés legfontosabb szem-
pontja a biztonság. A pálya csak saját
felelõsségre használható, errõl a pályá-
ra lépés elõtt nyilatkozni is kell a spor-
tolóknak. A terv része a Misina-tetõ ren-
dezése és az ott lévõ épület hasznosítá-
sa is. A legérdekesebb elképzelés az,
hogy az épület lapos tetején mûjégpá-
lyát építenek ki, és a hûtésnél keletkezõ
hõt az épület fûtésére használnák. Biz-
tos vonzó lesz a korcsolyázás Pécs vá-
rosa felett, háttérben a kivilágított tv-to-
ronnyal. A terv még csak terv, mivel az
anyagi hátteret megteremtõ pályázatot
eddig nem sikerült elnyerni. 

Az ebéd után a szakosztály csapata
autókba szállt, hogy megtekintse a
Pécs-Orfû-Abaliget között, az erdõben
épített kerékpárutat. A már elkészült lé-
tesítményt annak tervezõje, Molnár Ist-
ván erdõmérnök (Viaprodukt Kft.) mu-
tatta be. Pécs városát és a Nyugati-Me-
csek vidékét sem kerülte el a kerékpá-
ros mozgalom. A város egyik legked-
veltebb üdülõterülete, Orfû és Abaliget

csak közúton volt megközelíthetõ, ami
kerékpárral elsõsorban a kisgyerekes
családoknak nem veszélytelen vállalko-
zás. A pécsi kerékpárosok összefogásá-
nak eredményeként megépült a 20 km-
es, 2 m széles aszfaltburkolatú kerék-
párút. A tervezés során a biztonság, a
természet és a kerékpározás kényelme
került elõtérbe. A nyomvonal végig er-
dõben, nagyjából a Pécs-Abaligeti mû-
út mellett halad. A kevés útkereszte-
zõdést úgy alakították ki, hogy bizton-
sággal lehessen átkelni a mûúton. A
vonalvezetésnél elsõsorban a töbrökre
kellett figyelemmel lenni, ezeket az út
szépen kikerüli. A vízelvezetést szak-
szerûen oldották meg, biztosítva az út
állékonyságát. A kerékpárosok ké-
nyelmét pihenõk szolgálják.  A Mecse-
kerdõ már a kerékpárút megépítése
elõtt is létrehozott pihenõhelyeket.

Néhány akadály maradt csupán: a
kényszerû vonalvezetés következtében
van egy-két 10%-nál meredekebb sza-
kasz, elegendõ terület hiányában pedig

Orfû térségében közutat is igénybe kell
venniük a kerékpárosoknak. A legna-
gyobb gondot azonban a pályára hul-
lott levelek okozzák, mert nedves idõ-
ben fokozzák a csúszásveszélyt. Emiatt
a pálya rendszeres takarítására lenne
szükség.

Programunk a gyönyörû napsütés-
ben a csillogó vizû Orfûi tó partján ért
végett. A következõ szakosztályülést a
Budakeszi Vadasparkban tervezzük
szeptember elején. A szakmai témák
mellett a szakosztály tisztségviselõi-
nek megválasztása szerepel a napiren-
den.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Mecsekerdõ Zrt. vezetésének és mun-
katársainak a meghívást és a hasznos
programokat.

Gerely Ferenc, szakosztály elnök
Fotó: Horváth Péter Brúnó

MÛHELYMUNKA

A Mecsekben járt az Erdei Sportok Szakosztály

Az OEE Erdei Sportok Szakosztálya a

Mecsekerdõ Zrt. területén szervezte

legutóbbi ülését, amelynek kereté-

ben megtárgyaltuk a helyi idõszerû

feladatokat, és új tagok bevonására

is sor került.



Május 9-én elhunyt Leif Strömquist
svéd erdõmérnök. A magyar erdész-
sportolók tisztelettel és szeretettel ál-
doznak emlékének.

1986-ban a Német Erdészeti Egyesületek
közgyûlésére a Mosel parti Trierbe kis
magyar küldöttség utazott. Herpay Imre
elnök, Barátossy Gábor fõtitkár és jóma-
gam. Az esti partin egy magában üldögé-
lõ szakállas svéd úrral ismerkedtünk
meg. Õ volt Leif, akivel rögtön annyira
összebarátkoztunk, hogy másnap már a
Mosel partján együtt kocogtunk. Mint ki-
derült õ az Európai Erdészeti Északi Sí-
verseny elnökhelyettese volt, és rajta ke-
resztül régi tervünket sikerült megvalósí-
tani. A magyar erdészek csatlakozhattak
a nemzetközi erdészsportolók családjá-
hoz. Ennek már 28 éve.

Leif Strömquistnek más kötõdése is
volt hozzánk. Nemzetközi szakértõként
dolgozott nálunk is,  tanácsaival segítet-
te beilleszkedésünket a változások ne-
héz idõszakában. Néhány nemzetközi
projektben együtt dolgoztunk. Horvát-
országban, Grúziában a szellemi mun-
ka fáradalmait közös futásokkal oldot-
tuk fel. Igazi erdész volt, szerte Európá-
ban ismerték. A jávorszarvas-vadászatot
egy évben sem hagyta volna ki. Hatal-
mas méretû és ennek megfelelõ súlyú
kofferjáról (ami irodáját rejtette) legen-
dás történetek keringenek. Tisztelte az
erdész hagyományokat, ünnepélyes al-
kalmakkor büszkén viselte a walde-
nünknek megfelelõ egyetemi öltözékét.

Leif Strömquist erdõmérnök 1942.
március 21-én született. Stockholmban a
Svéd Mezõgazdasági Egyetem Erdõgaz-

dálkodási karán szerezte diplomáját.
Életútját a szerteágazó önálló vállalko-
zói munka jellemezte. Szakmai területei
elsõsorban az erdõmûvelés, az erdõgaz-
dálkodás irányítása, az erdei munka-
technológiák és az ökológia voltak.
1978-ban alapította meg németországi
cégét EUROFOREST néven és 1986-ban
svédországi vállalkozását az SFCA-t. Né-
metországi munkái mellett nemzetközi
tevékenysége szerteágazó volt. Elsõsor-
ban a szocialista tábor országaiban,
majd az átalakuló és utódállamokban te-
vékenykedett, kezdve Észtországgal,
Fehéroroszországon, Ukrajnán, Lettor-
szágon, Csehországon, Magyarországon
keresztül egész Örményországig. Is-
mertséget és barátokat nem csak a szak-
értõi tevékenysége során szerzett. Ren-
geteg tanulmányutat szervezett, többek
között az OEE közremûködésével ma-

gyar erdészek számára külföldön és sok
erdészt hozott Magyarországra is, elsõ-
sorban Skandináviából. Neki köszön-
hetjük, hogy az 1993. évi Elmia Wood
megnyitóján a piacgazdaság útját keresõ
országok nevében Magyarország képvi-
selõje tarthatott elõadást. 

Leif Strömquist életét és munkáját az
erdõ és a természet szeretete jellemez-
te. Tudta, hogy az erdõgazdálkodás
csak akkor lehet sikeres, ha a hagyomá-
nyok megõrzésén túl keresi az újat és a
hasznos társadalmi kapcsolatokat. Az
erdész sportoknak – most már sajnos
elmondhatjuk – haláláig elkötelezettje
volt. Tudta, hogy az erdészek csak ak-
kor tudnak megfelelõ kapcsolatot kiala-
kítani az erdõket egyre jobban elözönlõ
sportolókkal, ha maguk is beépülnek e
növekvõ táborba. Akárhány országban
dolgozott, igyekezett megkeresni az ar-
ra alkalmas személyeket, hogy beszer-
vezhesse õket is a nemzetközi erdész
sportmozgalomba. Támogatta és szívén
viselte a magyarországi versenyeket, a
Galyatetõn rendezett Európai Erdészeti
Északi Síversenyt, a bugaci és szilvásvá-
radi Európai Erdészeti Tájfutóversenyt
és készült a jövõ évi magyarországi me-
cseki erdész tájfutó versenyre is. Neki is
köszönhetõ, hogy eddig mintegy 1200
sportoló erdész látogatott el hazánkba.
Amellett, hogy az Európai Erdészeti
Északi Síverseny elnökhelyettese volt,
alapító elnökként a megalakulásától
irányította az Európai Erdészeti Tájfutó-
versenyt. Az idei újraválasztásra már
nem akarta jelöltetni magát. 

Emlékezzünk rá tisztelettel.
Gerely Ferenc
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Megemlékezés egy erdész sportbarátról

Erdõ az erdész szemével
A Horvát Erdészeti Egyesület Bjelovári Helyi Csoportja 2004-ben, a Horvát Erdõk Napja
(június 20.) tiszteletére fotópályázatot írt ki tagjai számára. Ezt követõen – az idõközben
már nemzetközivé fejlõdött – pályázatot évente kiírták. Népszerûségét mutatja, hogy rend-
szeresen 50-60 fotós több száz képpel, illetve több tucatnyi fotósorozattal pályázott. A
nemzetközi pályázaton az elmúlt években a hazaiakon kívül magyar, cseh, szlovák,
szlovén, szerb, finn, kanadai, bosnyák erdész-fotósok is bemutatkoztak már. A legsikere-
sebb képeket az eredményhirdetés alkalmával bemutatták a Bjelovári Szalonon, majd

vándorkiállítás formájában egy éven keresztül Horvátország sok más városában is láthatóak voltak. Volt olyan év is, amikor
a legjobbakat egy New-Yorki kiállításon is bemutatták. A nemzetközivé fejlõdött pályázatra hazánkból – a szomszéd-
barátság révén – elõször a SEFAG Zrt. erdész-fotósai küldték el kedvenc természetfotóikat, majd további magyarok is sik-
eresen pályáztak. Idén – rendhagyó módon – nem írtak ki új pályázatot, hanem jubileumi retrospektív válogatással, az
elmúlt tíz év legjobb fotóiból három nemzet (horvát, magyar és szlovén) 53 fotósának 278 képét mutatták be. 

Örömünkre, a június 13-án megnyitott jubileumi tárlat alkalmából kiadott exkluzív fotóalbumban nyolc magyar kiál-
lító nyertes képei szerepelnek. A SEFAG-os Major László, Böhm István, Valent Sándor és Detrich Miklós képei mel-
lett Tarjáni Antal, Guba Csaba, Muth Endre és Greguss László Géza felvételei is láthatók a látványos monográfiában.

Detrich Miklós



A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az OEE
Szombathelyi Helyi Csoportja 2014. júni-
us 4-én – tavalyi látogatásuk viszonzása-
ként – tapasztalatcserére látogatott a VER-
GA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.-hez.

Vendéglátóink a Hubertusz Erdésze-
ti Erdei Iskolánál fogadtak bennünket.
Elõször Szedlák Tibor fõmérnök (Veszp-
rémi VERGA HCS titkár) és Pál Lajos
termelési vezérigazgató-helyettes mon-
dott pár szót, majd Tengerdi Gyõzõ, a
VERGA Zrt. vezérigazgatója köszöntött
bennünket. A kiadós tízórai után meg-
néztük a decemberben átadott Fekete
István diorámát, ahol a hazai vadon élõ
gerinces állatvilágot mutatják be az is-
kola látogatóinak. Az ismeretek átadá-
sát interaktív tábla is segíti. Megtudtuk,
hogy tavaly a VERGA Zrt. „A jövõ a ke-
zünkben van” programja keretében
majdnem 500 millió forintot fordított
különbözõ közjóléti beruházásokra.
Ezután a Kabhegyi Erdészet igazgatója,
Kotány György tartott rövid elõadást a
2010-es ,,Zsófia” ciklon pusztításáról.
Érdeklõdve hallgattuk az elmondotta-
kat, hiszen mi is hasonló feladattal ke-
rültünk szembe az ,,Yvette” ciklon má-
jusi károkozása után. A Bakonyban a
helyenként 250 mm-t meghaladó csa-
padék és a 130-160 km/h-s széllökések
hatalmas károkat okoztak. Elõzetesen
120 000 m3-re becsülték a veszteséget,
amely a viharkár felszámolását követõ-
en 300 000 m3-nél állt meg, és 80%-a
bükk volt. Ez meghatározta a társaság
további gazdálkodását, hiszen a kárfel-
számolás során nagymértékû fakiterme-
lésbe kellett kezdeni, ami arányosan
csökkentett használatot és megnöveke-

dett erdõmûvelési feladatokat eredmé-
nyezett.

Az elõadás után a Kab-hegy felé vet-
tük az irányt, ahol a terepen is megte-
kinthettük ,,Zsófia” pusztítását. A rádió-
adó tornyából mintegy 40 méteres ma-
gasságból a párás idõ ellenére is léleg-
zetelállító kilátásban volt részünk. Az
antenna szomszédságában található a
tavaly nyáron átadott – 9 méter magas –
Kinizsi kilátó.

A következõ programként a papodi
Vitéz Bertalan Árpád-kilátót kerestük
fel, amelyet szintén tavaly adtak át. A
vörösfenyõbõl készült kilátó magassága
szimbolikus, 1956 cm. Ezt követõen az
elvonuló zápor kíséretében folytattuk
utunkat.

A tanulmányutat vendéglátóink bõ-
séges ebéddel szakították meg, majd a
Zirci ciszterci Apátsághoz érkeztünk.
Az apátságban megtekintettük a közel

3500 kötetes könyvtárat, melynek szép-
ségét az intarziás bútorzat is növeli. A
rövid tárlatvezetés után az apátság temp-
lomába vezetett az utunk. A templomot,
mint ahogy az egész apátságot, a 18.
században építették újjá a kornak meg-
felelõ építészeti stílusban, majd a világ-
háborúk utáni nagyobb helyreállítási
munkák során nyerte el mai formáját.

Utolsó programpontként Alsóperére
látogattunk a Bakony Zöld Szíve Köz-
pontba, ahol több, nemrég megvalósult
közjóléti beruházást is megtekinthet-
tünk. A központ területén tavaly avatták
fel az Erdei színpadot és a Szent Imre
vadászkápolnát is. Rövid sétát tettünk a
Nádasdy Arborétumban, ami a koráb-
ban Alsóperén élõ Nádasdy családról
kapta a nevét. 

A napot egy fantasztikus vacsorával
zártuk, amit a látogatóközpontban fo-
gyaszthattunk el. A tavaly átadott épü-
letben helyet kapott az afrikai trófeák-
ból álló vadászati kiállítás is, amit egy
magángyûjtõ ajánlott fel. A vacsora után
Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazga-
tó, a Szombathelyi Helyi Csoport elnö-
ke mondott néhány búcsúszót, majd
mindenki nevében megköszönte a ki-
váló szervezést a házigazdáknak.

Valamennyi veszprémi kollégánk-
nak köszönjük a baráti fogadtatást, az
élménydús találkozó megszervezését,
külön Szedlák Tibor fõmérnöknek – a
program fõszervezõjének – Kotány
György, Kelemen Csaba és Schumacher
István erdészeti igazgatóknak, Pál An-
dor erdõgazdának, házigazdáinknak.

Szöveg: Németh Ádám, Szalay
Bence (OEE Szombathelyi HCS)

Kép: Markó András, Raposa Gábor
(OEE Szombathelyi HCS)
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Vasi erdészek a Bakonyban
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Péntek délelõtt érkezett 40 tagú kül-
döttségünk Eszteregnyére, az erdõgaz-
daság alig egy éve megnyitott erdei is-
kolájához. Varga Attila osztályvezetõ,
a Zalai Helyi Csoport titkára, két na-
pon át fáradhatatlan útikalauzunk fo-
gadott bennünket, majd Kovács Ferenc
termelési igazgató és Nemes Zoltán, a
Nagykanizsai Erdészet vezetõje üdvö-
zölte a társaságunkat és tartottak is-
mertetést az erdõgazdaság, az erdészet
tevékenységeirõl. Bemutatták egyik le-
gújabb fejlesztésüket a „Nyitnikék Er-
dei Iskolát”.

Ebéd után a Budafai Arborétumhoz
autóztunk, ahol Illés György, a Letenyei
Erdészet vezetõje és Gyergyák Lajos
mûvelési ágazatvezetõ beszélt nekünk
az arborétum történetérõl, a korábbi
évek szúkárosításai okozta károk felszá-
molásáról, átalakításokról, az utóbbi
idõk fejlesztéseirõl. Körbejárva a kertet,
gyönyörködtünk a pompás növényzet-
ben, a parkerdei létesítményekben, meg-
másztuk a frissen felavatott kilátót, meg-

pihentünk, felfrissítettünk magunkat a
kánikulában az arborétumi tó partján.

Tormafölde határában egy 80 éves
bükkös erdõ hûvösében ismerkedhet-
tünk meg az átalakító üzemmódra való
áttérés itteni problémáival, tapasztalatai-
val, majd vendéglátóink az országszerte
híres vétyemi õsbükkös természetvédel-
mi területre vezettek, ahol már hosszú
évtizedek óta csak a természeti folyama-
tok uralkodnak. Megcsodáltuk a 40 mé-
ter fölé magasló életerõs faóriásokat és
az életük vége felé járó, vagy már földre
is dõlt elhalt fakolosszusokat.

A vacsorát és az éjszakai szállást No-
vába, a Csicsergõ Szabadidõközpontba,
igen kellemes pihentetõ környezetbe
szervezték házigazdáink.

Szombat reggel Szécsisziget község-
ben a helység mûemléktemplomát és a
Kerka menti vízimolnárság emlékeit
gyûjtõ egykori vízimalomból kialakított

múzeumot tekintettük meg élvezetes
idegenvezetés keretében.

Következõ utunk Csömödérre az er-
dei vasúthoz vezetett, ahonnan jó
egyórás zötykölõdés után érkeztünk
Lentibe, közben élveztük a zalai táj
szépségét. Lentiben az erdészet vasút-
történeti múzeumát Kaliba Mihály, a
Bánokszentgyörgyi Erdészet vasútüze-
mének vezetõje szakszerû kalauzolásá-
val néztük végig.

Az állomással szemközti hangulatos
vendéglõben borkóstolóval összekötött
ízletes ebéd elfogyasztása után búcsúz-

tunk el házigazdáinktól és köszöntük
meg vendéglátóinknak a szívélyes fo-
gadtatást, vendéglátást, a maradandó
élményeket. Viszont várjuk õket a Kis-
alföldön és igyekezni fogunk, hogy az õ
látogatásuk is hasonlóan jól sikerüljön. 

Greguss László Géza
HCS titkár
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Zalában járt a Gyõri Erdõgazdasági HCS
Viharos szeles napok után ragyogó, nyá-

riasra fordult idõben indult május 23-án

helyi csoportunk a Kisalföldi Erdõgaz-

daság Zrt. erdészeinek éves tanul-

mányútjára. Idén az ország délnyugati

csücskében lévõ erdõkkel ismerkedtünk

két napon át a vendéglátó Zalaerdõ Zrt.

munkatársainak segítségével. 

Június 13-án öregdiákok gyülekeztek a
szegedi erdészeti szakközépiskola tan-
évzárójának ünnepségére, hogy közö-
sen ünnepeljenek a tanévet most lezáró
ifjúsággal és a tanári karral együtt.

Az ünnepséget az iskola tornacsarno-
kában rendezték, ahol a jelenlegi hall-
gatók segítségével – életút ismertetés
keretei között – az intézmény igazgató-
ja, Halápi Nándor emléklapot és az is-
kola múltját-jelenét bemutató CD-t adott
át mindannyiunknak. A résztvevõk és a
szakmában maradtak közül külön ki-
emelésre került azon társaink neve, akik
valamilyen kitüntetésben részesültek.
Így Szalma József Köztársasági Közép-
kereszt, Polnerné Csernovszky Júlia Ka-
án Károly-, Jeszenszky András és Szeke-
res Péter Deckrett József-díjakban része-

sültek. Nevünkben Polnerné Cser-
novszky Júlia köszönte meg a szíves
vendéglátást és a kiváló rendezést az is-
kola vezetésének, majd útravalót pró-
bált nyújtani a jelen fiataljainak. 

Ezután az öregdiákok osztályfõnöki
órán elevenítették fel élményeiket a
volt testnevelõ tanáruk társaságában.
Sajnos osztályfõnökünk Gál István, ali-
as Atyus már nem lehetett közöttünk. A
jó hangulatú beszélgetés után, az iskola
elõtt lévõ Kiss Ferenc-szobor elõtt rót-
tuk le tiszteletünket.

A volt 34 fõs osztályból jelen voltunk
18-an. Igazoltan távol az „örök vadász-
mezõkön” 8 fõ, 3 fõ beteg, és sajnos is-
meretlen a sorsa a többieknek. A szoro-
san vett szakmai tevékenységet min-
dösszesen 10-en folytattunk, 8-an köze-

lálló (pl. faipar) szakterületen dolgoz-
tak, a fennmaradóak pedig az élet kü-
lönbözõ területein találták meg érvé-
nyesülésüket.

Az ünnepségen részt vett az 55 éve
(elsõ Szegeden végzett évfolyam) vég-
zettek néhány tagja is. Az iskola men-
záján elfogyasztott „nosztalgia”ebéd
után elvonultunk Ásotthalmára, a vala-
mikori gyakorlataink helyszínére és az
egyik panzióban vacsora és kötetlen
beszélgetés keretei között említettük
fel a kellemesen eltöltött diákéveket, és
megbeszéltük, hogy jövõre ismét talál-
kozunk valahol. Majd öt év múlva (bí-
zunk benne) újra a volt iskolánkban,
Szegeden.

Szekeres Péter
hajdani diák

Fél évszázadot ünnepeltek a szegedi öregdiákok
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A vendégeket Daniel Zorko, a Mura-
szombati Erdészeti Egyesület elnöke,
valamint Josef Mrakics, a Maribori Erdé-
szeti Egyesület elnöke köszöntötte. A
magyar résztvevõket Vlado Bratkovics,
a muraszombati erdészet vezetõje – a
magyar erdészek régi barátja, vándor-
gyûléseink rendszeres résztvevõje – se-
gítette a két nap során. 

A találkozó, valamint az esti szállás-
hely Muraszombat és Maribor között,
Cerkvenjak községben, a Firbas család
parasztgazdaságának vendégházában
volt. A rövid bemutatkozás, majd a há-
zigazda termékeibõl készült gyors tízó-
rai elfogyasztása után indultunk a beter-
vezett programokra.

Elõször Negovában a kívülrõl szé-
pen felújított kastélyt tekintettük meg,
amely a 13. században épült és parkjá-
ban korhû jelmezekben fogadta cso-
portunkat a fõerdész, majd a gróf és a
grófné. A kastély a 16. századtól az
osztrák Trautmannsdorf grófi család tu-
lajdonában volt.

Az épület egyik termében Sztanko
Rojko erdõmérnök, erdészetvezetõ vetí-
tõképes elõadásában mutatta be a térség
erdõgazdálkodásának múltját és az álta-
luk irányított negovai erdészet munkáját.
Szlovéniában az állami erdõk kezelését a
’90-es évek közepén az állam kon-
cesszióba adta 15 évre a magántulajdon-
ban lévõ erdészeti társaságoknak, kon-
cessziós díj fejében. Ez a 15 éves idõszak
2016-ban jár le. A kezelõknek a bevéte-
leikrõl, költségeikrõl és az ez alapján fi-
zetendõ díjról évente kell elszámolniuk a

szlovén földalappal. A helyi erdészet is
ilyen konstrukciókban mûködik.

Az elsõ ütemként uniós forrás bevo-
násával 6 millió euróból felújított kas-
tély külsõ épületeit helyi idegenvezetõ
mutatta be. 

A kastély megtekintése után a ne-
govai birtok 03018 d jelû erdõrészletét
tanulmányozhattuk.

A 3,5 ha területen a bükk a fõ fafaj,
mellette elegyként megjelenik az erdeife-
nyõ, a kõris és a hegyi juhar. A hektáron-
kénti fakészlet jelenleg 630 m3. A szlovén
erdészkollégák bemutatták néhai Branko
Zurmann erdész szolgálati naplójának a
helyhez és a térség erdõgazdálkodásához
kötõdõ dokumentumait. Az erdész a II.
világháború utáni idõszakban ezen a te-
rületen irányította az erdõgazdálkodást,
részletes leírásokat hagyva az utódoknak

a kor gazdálkodásáról, szakmai viszo-
nyairól. Az erdõrészlet a város szélén a
szõlõhegy mellett helyezkedik el, így – a
fejlett bükk újulat ellenére – „örökerdõ-
ként” meghagyják a faállományt. 

A rövid ebédszünetet követõen meg-
látogattunk egy jól mûködõ családi pa-
rasztgazdaságot. A gazdaság 30 ha szán-
tó, 10 ha erdõ, 0,5 ha szõlõ és 15 ha bérelt
mezõgazdasági területen dolgozik.

(A programhoz csatlakozott Michael
Strak volt termelõszövetkezeti elnök az
elsõ Pannónia találkozó szervezõje.) A
gazdaságban tájékoztattak az uniós tá-
mogatások szlovéniai és muravidéki
felhasználásáról, ezen belül az erdõgaz-
dálkodás gépesítésének fejlesztésérõl. 

Szlovéniában a 2007–2013-ig tartó
uniós ciklusban 16,5 millió euró támo-
gatásból 50% önrész vállalásával, 8 har-
vestert, 92 kiszállító szerelvényt (trak-
tor, markoló, pótkocsi), 300 traktort,
140  csörlõt, 3 kötélpályát, és 170 mo-
torfûrészt szereztek be.

A Muravidéken (az ország erdeinek
6%-a található itt) 1,7 millió euró támo-
gatásból 14 traktort, 7 kihordó szerel-
vényt, 8 motorfûrészt vásároltak.

A tapasztalatcsere következõ helyszí-
ne a negovai kastélydomb tövében elte-
rülõ tó volt. Az erdészet vezetõjétõl meg-
tudhattuk, hogy több ilyen kis víztározót
létesítettek az õsidõkben, melybõl táma-
dás esetén kiengedték a vizet, hogy véd-
jék a várat a támadásoktól. Ott tájékoztat-
tak bennünket a Muravidéken 2007 óta
jelenlévõ és egyre jobban terjedõ kõris-
pusztulásról (Chalara fraxinea). Tavaly
közel 1000 m3 beteg kõrisfát kellett kiter-
melniük. A védekezéssel kapcsolatos er-
dészeti kutatás több irányba indult el, míg
végül arra jutottak, hogy a kõriscsemeték
4–5 órán keresztüli 36–38 oC hõmérsékle-
tû vízbe mártásával megelõzhetõ a gom-
ba károsítása. Melegben ugyanis a gom-
bafertõzés nem terjed. Tapasztalataik sze-
rint nagy koncentrációban a vegyszeres
kezelés eredményre vezethet ugyan,
azonban a környezetet is jelentõsen ter-
heli. Biztató eredményt értek el antago-
nista gombafaj kitenyésztésével is.

A szakmai programok után vacsorá-
val egybekötött pincebemutatón és
borkóstoláson vettünk részt az osztrák
határ mellett a Radgonske gorice-i
Gmbh pincészetében, és megismerhet-
tük a pezsgõkészítés fortélyait.

EGYESÜLETI ÉLET

Pannónia Napok Nemzetközi Erdésztalálkozó
Szlovéniában
Több mint négy évtizedes múltra te-

kint vissza a három szomszédos or-

szág (Magyarország, Szlovénia,

Ausztria) határ menti erdészeti egye-

sületi csoportjainak szakmai tapasz-

talatcseréje. Az idén Szlovénia volt a

házigazda, a találkozón a Burgenlan-

di Erdészeti Egyesület, Magyaror-

szágról a Vas megyei (OEE Szombat-

helyi Helyi Csoport) és a Zala megyei

(OEE Nagykanizsai Helyi Csoport)

csoport képviselõi vettek részt, míg a

rendezõ szlovéneket a Muraszombati

és Maribori Erdészeti Egyesület ve-

zetõi, tagjai képviselték. 
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Másnap Radenci város fõterének 9
hektáros parkjába látogattunk. (A vá-
rosban palackozzák a város nevét vise-
lõ híres ásványvizet.) A parkot a 19. szá-
zad második felében létesítették, abban
az idõben Szlovénia legszebb 19 parkja
között tartották számon. 2008-2009-ben
komoly szélviharkár érte a parkot. A vi-
harkárokról és a helyreállítási munkák-
ról Richterics Jonas polgármester és
Zdenko Bukovetz kerületvezetõ erdész
tájékoztatta a csapatunkat. 2008. július
13-án a mintegy 140 éves fákból (nagy-
részt lucfenyõ) álló parkban, széldöntés
következtében 330 fa (mintegy 660 m3)
kifordult  gyökerestül. 2009. június 16-
án újabb 200 fa dõlt ki, 250 m3 mennyi-
ségben. A tuskók kiszedése, elszállítása
utáni tereprendezést követõen 2012 ta-
vaszán újraültették a parkot.

A korábbi „egyfafajos” sötét park
helyén 19 fafajból, cserjefajból létesítet-

tek úgynevezett világos, szellõs parkot.
A városi park rekonstrukciós munkáit a
helyi erdészek irányították. Az ültetési
anyagot támogatók (cégek, magánsze-
mélyek) vásárolták meg.

A programot követõen a Mura fo-
lyón vízi túrán vettünk részt, házigazdá-
ink vezetésével.

Induláskor kicsit tartottunk a sebe-
sen érkezõ víztõl, azonban néhány mé-
tert haladva a már szélesebb mederben
– néhány bátorító korty gyógycsepp be-
vétele után – egész jámbornak hatott a
folyó.

A leereszkedés során láthattunk
drótköteles kompot, folyó mellé telepí-
tett malmot – melyet úszó lapátkerék
mûködtetett –, valamint tanulmányoz-
hattuk a szabályozott folyó partjának
erdészeti és mezõgazdasági kultúráját.
Az Izakovci szigeten muzeális, de még
ma is mûködõ úszó vízimalmot, vala-

mint a hozzá tartozó múzeumot tekin-
tettük meg.

A találkozót tájjellegû ebéddel zár-
tuk. Az ott elhangzott értékelõ beszé-
dek az elismerés hangján szóltak a szlo-
véniai Muravidéken folyó erdészeti
munkáról, valamint érezhetõen tovább
erõsödött a szakmai barátság a három
nemzet erdészei között.

A következõ év házigazdájaként a Za-
laerdõ Zrt. és az OEE Nagykanizsai Helyi
Csoportjának képviseletben Páll Tamás
élt a megtisztelõ meghívással. Vala-
mennyi szlovén kollegánknak köszönjük
a baráti fogadtatást, az élménydús talál-
kozó megszervezését, külön Daniel Zor-
ko muraszombati egyesületi elnöknek és
Vlado Bratkovics muraszombati erdé-
szetvezetõnek, aki barátként kalauzolta a
magyar erdészeket a két nap során.

Szöveg: Kutas Lajos, Bakó Csaba
Kép: Bakó Csaba

EGYESÜLETI ÉLET / JUBILEUM

Sokoldalú, kiemelkedõ munkásságát
elismerve személyét „az utolsó magyar
polihisztor”-ként tiszteli az utókor. Kora
kiemelkedõ tudósa, akinek a tevékeny-
sége meghatározó volt a hazai néprajz, a
régészet, a nyelvészet és a zoológia szá-
mos területén. 1835. június 28-án Brez-
nóbányán született. Szász származása
miatt 12 éves koráig magyarul sem tu-
dott. Édesapját Alsó-Hámorba helyezték
át, így középiskoláit Miskolcon végezte.
Természetszeretete már gyermekkorá-
ban megmutatkozott, hiszen amikor
csak tehette, a Bükk erdeit járta. Ennek
ellenére, késõbb a bécsi politechnikum-
ban mérnöknek tanult, de tanulmányait
családi okok miatt nem tudta befejezni.
1863-ban Kõszegen fényképész mûter-
met nyitott két társával, közben mada-
rak preparálásával kezdett foglalkozni.
Onnan Kolozsvárra került, ahol az Er-
délyi Múzeum Egylet konzervátori állá-
sát nyerte el. Ebben a városban kezdõ-
dött tudományos pályája, ott jelentek
meg elsõ írásai. Autodidakta módon,
rengeteget tanult, önszorgalmának kö-
szönhetõen korának egyik legjelentõ-
sebb természettudósává vált. 

Elsõ kiemelkedõ munkája, az
1875–78 között megjelent háromköte-
tes, saját kezûleg illusztrált „Magyaror-
szág pókfaunája”, egy csapásra világ-
hírt hozott számára. A nemzetközi szak-

ma alapmûként ismerte el. Megállapítá-
sait, rajzait nagy számban vették át.
Könyvének hatására került a Magyar
Nemzeti Múzeum Állattárába, ahol sze-
rényen fizetett állást és lakást is kapott.
Közben aktív politikai szerepet vállalt,
15 évig volt képviselõ. Kiemelkedõ ér-
demeket szerzett a tudományos isme-
retterjesztés hazai megteremtésében is.
Élvezetes stílusú írásai megjelentek a
Természettudományi Közlönyben, a
Természettudományi Társulat által szer-
vezett elõadássorozatokon lebilincselõ
elõadásaival tûnt ki.

Az Országos Állatvédõ Egyesület
1900. évi közgyûlésén külföldi példák
alapján Herman Ottó tett javaslatot a
Madarak és Fák Napjának a megünnep-
lésére. Kezdeményezésére végül 1906-
tól gróf Apponyi Albert kultuszminiszter
rendelete tette lehetõvé a Madarak és
Fák Napjának a megünneplését ország-
szerte.

1887-ben jelent meg következõ nagy
munkája, „A magyar halászat könyve”.
1888-ban két hónapos tanulmányutat
tesz a sarkkörön túli norvég területeken.
Élvezetes útirajza „Az északi madárhe-
gyek tájáról” címmel 1893-ban jelent
meg. 1888-ban országos hálózatot szer-
vezett a madárvonulás megfigyelésére.
A madárvédelmet nemzeti üggyé teszi.
1891-ben munkatársaival Budapesten

megszervezte a II. Nemzetközi Madárta-
ni Kongresszust. 1893-ban megalapítot-
ta a Magyar Ornitológiai Központot, il-
letve attól az évtõl kezdve jelentette
meg annak tudományos évkönyvét, a
napjainkban is létezõ „Aquila” évköny-
vet. Elõször 1901-ben jelent meg talán
legnépszerûbb, számos kiadást megért
munkája „A madarak hasznáról és ká-
ráról” címmel, amely itthon és külföl-
dön is hatalmas sikert aratott. Ezt köve-
tõen érdeklõdése a néprajz felé fordult.
Nevéhez fûzõdik a hazai õsemberkuta-
tás, majd a tudományos barlangkutatás
megindítása. Õ állította elsõként, hogy
éltek õsemberek Magyarországon.

1914. december elején elütötte egy te-
hergépkocsi az idõs tudóst. A törött láb-
bal fekvõ beteg tüdõgyulladást kapott,
ennek következtében 1914. december
27-én elhunyt. Hatalmas életmûve része-
ként különbözõ témakörökben 14 köny-
ve és 1140 cikke, tanulmánya jelent meg.
Kiemelkedõ munkássága elismerése-
ként halálának 100. évfordulóján orszá-
gos rendezvénysorozatot szerveznek
Herman Ottó Emlékév címen.

Andrési Pál
erdõmérnök

100 éve hunyt el Herman Ottó
(1835–1914)
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A társaság és az OEE Szombathelyi Helyi
Csoportja meghívására 40 fõs csapatunk
9 órakor érkezett meg a nemrég gyö-
nyörûen felújított Himfai Parkerdõbe,
ahol a házigazda Kutas Lajos erdészeti
igazgató és Bakó Csaba erdõgazdálko-
dási igazgató, a Szombathelyi Helyi Cso-
port elnöke köszöntötte a zalai erdésze-
ket. A parkerdõben felállított sátorban
mindenki kedvére válogathatott vendég-
látóink bõséges kínálatából. A reggeli
közben betekintést nyerhettünk a Him-
fai Parkerdõ létrehozásának, felújításá-
nak rövid történetébe, valamint a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti tevé-
kenységébe. Ezután rövid sétát tettünk a
parkerdõben és az ott található 12 hektá-
ros tóparton, amelynek kezelõje a Szom-
bathelyi Zrt.  A madármegfigyelõ torony-
ba felmászva madártávlatból is megte-
kinthettük a tavat. Az április elején felú-
jítva átadott parkerdõben nagyobb cso-
portok fogadására is alkalmas közjóléti
berendezéseket is kialakítottak: pado-
kat, tûzrakó- és pihenõhelyeket. 

11 órakor buszra szálltunk és folytat-
tuk utunkat. Déli 12 óra elõtt néhány
perccel érkeztünk Õriszentpéterbe az
Árpád-kori templomhoz, ahol Varga
Ottó atya, a templom plébánosa igazán
szívélyes szavakkal köszöntött bennün-
ket. Megtudtuk, hogy a Szent Péter tisz-
teletére felszentelt templom 1230 körül
épült, román stílusú erõdített templom-
ként. Ottó atya röviden ismertette a
templom múltját és jelenét, majd egy
„csosza” szilvórium elfogyasztása után
útnak bocsátott minket.

Rövid buszozás után Magyarszom-
batfán megtekintettük az Õrségi Vadá-
szati Kiállítást. A kiállítás megálmodója
és megalkotója, Gömbös Mátyás fogad-
ta csapatunkat, aki több mint három év-
tizede a vas megyei vadásztársadalom
meghatározó alakja. A kiállítás gerincét
a házigazda által az Õrségben elejtett
trófeák adják, köztük kapitális és ked-
vezõtlen genetikai tulajdonságokkal
rendelkezõ trófeákat is találhatunk.

Szalafõn, a pityerszeri skanzenben
Bodonczi László természetvédelmi mû-
szaki vezetõ segítségével betekintést
nyerhettünk a hajdani õrségi ember
mindennapjaiba.  Az érintetlenül meg-
maradt épületegyüttesek révén pedig
az építkezési szokásaikat ismerhettük
meg. Ott kaptuk a hírt Bakó Csabától,
hogy kollégánk, Bodor György – az az-
napi küldöttgyûlés szavazása alapján –
a 2014. évi OEE Vándorgyûlésen Bedõ
Albert-díjban részesül. A házigazdák
kedvesen külön köszöntötték a csopor-
tot vezetõ Bodor Györgyöt. Ezúton is
gratulálunk neki.

A kulturális program után buszra
szálltunk és kis idõ múlva már az erdõ-
gazdaság gondosan karbantartott feltáró
útjain kanyarogtunk a Magyarlak 1 F er-
dõrészletbe.  A helyszínen tapasztaltak-
ról Varga Péter erdõmûvelési mûszaki
vezetõ és Farkas Rolf tervezõ tájékozta-
tott, míg Bakó Csaba erdõgazdálkodási
igazgató részletesen beszámolt a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt., valamint az Õrsé-
gi Nemzeti Park közös KEOP (Környezet
és Energia Operatív Program) pályázatá-
ról. A pályázat egyik beruházási elemé-
nek keretében alakítottak ki a Magyarlak
1 F erdõrészletben egy erdõszegélyt. Eh-
hez a munkához elegy fafajokat és cser-
jéket használtak. (pl.: bibircses nyír, va-
dalma, hegyi juhar, galagonya, kökény).
Miután kérdéseinkre választ kaptunk,
néhány idõszerû erdõmûvelési problé-
makört vitattunk meg, mint az erdõká-
rok, a vad elleni védelem, az erdõvéde-
lem természetvédelmi területeken, a
nemzeti parkokkal közösen. Ezután
megtekintettük a Csörötnek térségében
KEOP pályázat keretében kialakított er-
dei vízállást is. Mindeközben megérke-
zett körünkbe Bugán József, a Szombat-

helyi Erdészeti Zrt. és Rosta Gyula, a Za-
laerdõ Zrt. vezérigazgatója is. 

A szakmai nap utolsó programjaként
a lucfenyõpusztulásról és az azt követõ
erdõfelújítás fahasználati és erdõmûvelé-
si problémáiról beszélgettünk Rábagyar-
mat községhatárban. A károk felszámo-
lását és annak területi és mennyiségi
adatsorait Szemerics Antal fahasználati
mûszaki vezetõ mutatta be. Mindkét er-
dõgazdaság életében meghatározó sze-
repet tölt vagy töltött be a lucfenyõ és az
annak pusztulásával kapcsolatos kérdés-
kör. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
heves szakmai vita alakult ki a témával

kapcsolatosan. A szomszédvár kollégái
már megélték és megoldották, mi pedig
éppen most éljük meg ezt a fontos szak-
mai feladatot adó gondot.

A szakmai vita és a tartalmas progra-
mok után buszra szálltunk és rövidesen
megérkeztünk az Ivánci Vadász- és
vendégházba, ahol vendéglátóink ismét
tanulságot tettek barátságukról és ven-
dégszeretetükrõl. Az estebéd elõtt Bu-
gán József vezérigazgató köszöntötte a
szakmai nap résztvevõit, majd Rosta
Gyula vezérigazgató megköszönte a
meghívást és a vendéglátást, valamint
elmondta, hogy: „Vas megyébe mindig
jó vendégségbe menni és ugyanilyen jó
fogadni a vasi kollégákat Zalában”. A
vacsora közben alkalmunk nyílt baráti
beszélgetésekre, valamint a vas-zalai
erdészbarátság elmélyítésére. 

Ezúton is köszönetet mondunk a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Helyi
Csoport vezetõinek és tagjainak a meg-
hívásért, a baráti vendéglátásért és a tar-
talmas programokért. Viszontlátásra
õsszel Zala megyében!

Trojkó Péter
OEE Nagykanizsai HCS

EGYESÜLETI ÉLET

Zalai erdészek az Õrségben
Az utóbbi években gondosan megala-

pozott közös barátság megerõsítésé-

re, valamint szakmai tapasztalatcse-

rére indult útnak a Zalaerdõ Zrt. Nagy-

kanizsai Helyi Csoportja a Szombat-

helyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi

Erdészeti Igazgatóság területére, az

Õrségbe.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus)278

EGYESÜLETI ÉLET

Németországban, az Alsó-Rajna-vidéki
Asperden/Kleve városban 1924. július
17-én, vagyis éppen 90 esztendeje
született Joachim Buff okleveles erdõ-
mérnök, akit Egyesületünk 1986-ben
– külföldi állampolgárok közül elsõ-
ként – tiszteletbeli tagjává választott.

Azt, hogy kicsoda Buff és miért nyerte
el Egyesületünk legmagasabb kitünte-
tését, részletesen megírtam tíz évvel
ezelõtt az Erdészeti Lapok 2004. szep-
temberi számának 289-290. oldalán (va-
lamint még korábban, a „Diploma ho-
noris” adományozása alkalmával az Er-
dõgazdaság és Faipar c. folyóirat 1986.
májusi számának 5–7. oldalán). Ezért
most életrajzi adatait csak röviden fog-
laljuk össze. 

Ifjúkori kezdetek 
Egy valóban nagy, 12 gyermekes csa-
ládban született kilencedik gyermek-
ként. Alig végezte el az elemi iskolát és
gimnáziumi tanulmányait, máris „elkap-
ta” õt a II. világháború, 1942-ben. Elõ-
ször birodalmi munkaszolgálat követ-
kezett, majd katonai szolgálat a nyugati
és a keleti fronton. A 6. páncélos had-
osztály katonájaként harcolt egy „Wes-
pe” típusú önjáró löveg parancsno-
kaként és a magyarországi harcokban is
részt vett; kitüntetést is kapott. 1945-
ben angol hadifogságba esett, majd on-
nan szabadulva megkezdhette erdésze-
ti tanulmányait és szolgálatát (Wessel-
dorf, Kleve, Westerhof, Wesel). Emlé-
kezetes állomása volt ennek az asszisz-
tensi mûködés, amelyet Reinbeokban,

az ottani munkatudományi intézetben
(IFFA) dr. H.H. Hilf professzor mellett
fejtett ki. Továbbá az a szakértõi kikül-
detés, amelyet egy FAO delegáció tagja-
ként 1953-56-ban Chilében és Argentí-
nban teljesített. Utóbb, 1977-ben ezért
magas állami kitüntetést is kapott a chi-
lei államelnöktõl. Tulajdonképpen
1957-ben állapodott meg pályafutása,
amikor is a Harz-hegységbeli Osterode
város 5oo éves múltra visszatekintõ fõ-
erdõhivatalának vezetõjévé nevezték
ki. Ott telepedett le, ott dolgozott 1989-
ben történt nyugállományba vonulásáig
és ott él ma is. 

Átlépte a határokat – a vasfüg-
gönyt is 

J. Buff azonban nem a vidéki erdõtaná-
csosok kényelmes, nyugodalmas életét
élte, hanem igen aktív közéleti ember
volt tartományi és németországi, sõt eu-
rópai viszonylatban is. Személyiségének
mozgékony, kezdeményezõ, aktív jelle-
gére már dél-amerikai szereplései is
utalnak. Vezetõségi szerepet vállalt az
Északnyugat-német Erdészeti Egyesü-
letben, a Felsõ-szászországi Erdészeti
Egyesületben és magában a szövetségi
Német Erdészeti Egyesületben is. Hazai
tevékenykedése mellett egyik csoportos
szakmai tanulmányutat a másik után
szervezte Európa különbözõ országaiba
és Dél-Amerikába, s több alkalommal
hazánkba is. Anyagi hasznukon túlme-
nõen (bevétel kemény devizában) nagy
morális jelentõségük is volt ezeknek a
csoportos nyugati beutazásoknak a vas-
függönnyel jelképezett szigorú elszige-
teltség korszakában. Sok nyugati kollé-
ga adott hangot kellemes meglepetésé-
nek a szakmánkban – és hazánkban –
tapasztaltakkal kapcsolatban. Régi igaz-
ság: a megbecsülés alapja a megisme-
rés. Az itt járt urak és hölgyek elvitték jó
hírünket Németországba és Európa más
tájaira is. S ha kismértékben is, de lazí-
tották az izolációt és segítettek abban,
hogy éljenek a bennünket Európához
fûzõ kapcsolati szálak. 

Kapcsolatteremtõ közösségi
embertípus 

Lehetséges, hogy Buff kollégának ez az
emberek közötti baráti kapcsolatterem-
tõ, szinte apostoli tevékenysége való-
ban mélyen vallásos, keresztény meg-
gyõzõdésébõl fakad. Arról már tíz évvel
ezelõtt is írtunk, hogy tevékeny tagja
Osterode lutheránus közösségének és

egy kötetben fel is dolgozta templomá-
nak, annak kapcsán magának az egy-
házközségnek a történetét. Ezt látszik
azonban bizonyítani az a kis kötet is,
amelyet a múlt évben (89 éves korá-
ban!) jelentetett meg „Erbfeinde wur-
den Preunde” (vagyis „õsellenségbõl
barát”) címmel. Alcíme: Emlékezés egy
kibékülési offenzívára, 1962–1966. Eb-
ben az archív fotódokumentumokkal
bõven illusztrált füzetben azt a folyama-
tot örökítette meg, amelynek eredmé-
nyeként Osterode a francia Armentiéres
partnervárosává (mi talán úgy monda-
nánk: testvérvárosává) vált. Ebben J.
Buff aktívan közremûködött. Egy kis
mozzanata volt ez a történelmi francia-
német megbékülési folyamatnak (mi-
közben a „béketábor” területén min-
denfelé a nukleáris töltetet hordozó in-
terkontinentális ballisztikus rakéták si-
lóit építették).  Talán nem túlzás tehát
azt állítanunk, hogy a fiatal Buff is ott
volt azok között, akik a maguk terüle-
tén már azokban az években Maurice
Schumann követõiként az egyesülõ
Európa létrehozásán fáradoztak. 

A melegszívû férj és családapa 
J. Buff életében nagy megrendülést je-
lentett szeretett felesének, Gudrun
Freytag asszony elvesztése 2012-ben.
Kapcsolatuk kezdete maga volt a tiszta
romantika. Akkor ismerte meg a höl-
gyet, amikor 1953-ben Chilébe utazott.
Az „Alberto Dodero” óceánjáró hajón a
hosszú út alatt többek között szépség-
királynõ választást is rendeztek. Ennek
gyõztese a gyönyörû, ragyogóan szõke
Gudrun lett. S mivel a magas, karcsú,
markáns arcú, kellemes modorú fiatal
erdõmérnök is szemrevaló legény volt,
az ismeretségbõl egy-kettõre nagy sze-
relem lett, abból pedig 1955-ben házas-
ság, abból pedig három szép gyermek.
Buff kolléga nagy megelégedésére szol-
gálhat, hogy az osterodei városi erdõhi-
vatalt most már évek óta fia, Rudolf
Buff erdõmérnök vezeti, aki ezzel atyja
nyomdokába lépett. Buff egy nem min-
dennapi, szép emléket állított elhunyt
hûséges feleségének: „Briefe einer gro-
sen Liebe unter dem Kreuz des Südes”
címmel önálló kis kötetbe foglalta egy-
kori levelezésüket. (A cím szabad fordí-
tásban: „Egy nagy szerelem levelei a
Dél Keresztje alól”) A 171 oldalas, egy-
szerû stílusú, de igényes kivitelû kötetet
számos dokumentumértékû fotó és le-
vél-fakszimile teszi szemléletessé.
Egyébként is sokat publikált különbözõ
tekintélyes német szaklapokban, s úgy
tûnik, hogy szellemi alkotóerejét sem

Joachim Buff 90 éves!
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magas kora, sem feleségének halála
nem törte meg. Legutóbb nagy, kétol-
dalas cikkét a „Holz-Zentralblatt” 2013.
november 8-i száma közölte (1106–
1107.p.). 

A magyar erdészet barátja 
J. Buff számos publikációja között
több méretes cikk is foglalkozott a ma-
gyar erdõgazdaság népszerûsítésével,
múltjával és jelenével, s benne Egyesü-
letünkkel, vándorgyûléseinkkel stb. Az
1945 elõtti évtizedeket tekintve sem
igen tudunk a német erdészeti közélet
körébõl nevesebb személyiséget fel-

mutatni, aki annyi törõdéssel, tevõle-
ges barátsággal oly huzamos ideig és
oly kedvezõtlen körülmények között
foglalkozott volna a magyar erdészet-
tel és Egyesületünkkel, mint Joachim
Buff. A rendszerváltás után jöttek még
újabb tiszteletre méltó német erdé-
szek, akik segítették munkánkat, de az
igazi kemény úttörõ Joachim Buff
volt. Egyesületünk Elnöksége tehát
fölöttébb helyes döntést hozott 1986-
ban, amikor az OEE fennállásának
akkori 120 éve alatt külföldi szemé-
lyiségek közül elsõként Joachim Buff
Oberforstamtsrat urat tüntette ki a

„tiszteletbeli tag” címmel, az errõl szó-
ló diplomával. Az azóta eltelt csaknem
három évtized mindenben igazolta,
erõsítette ennek a döntésnek a helyes-
ségét. Mi mással fejezhetnénk be a
tiszteletre és irigylésre méltóan magas
születésnap alkalmából írt megemlé-
kezésünket, mint jókívánsággal. Szív-
bõl kívánunk kollégánknak és bará-
tunknak, Joachim Buffnak erõt, jó
egészséget és még sok boldog szüle-
tésnapot! Éljen soká, miként a német-
magyar erdészbarátság! 

Király Pál
az OEE tiszteletbeli tagja

Öt évvel ezelõtt, 2009. június 30-án tá-
vozott el közülünk dr. Madas András
vasokleveles, Bedõ-díjas erdõmérnök,
okleveles agrármérnök, az MTA dokto-
ra, címzetes egyetemi tanár, miniszter-
helyettes, a Széchenyi-díj kitüntetettje,
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
1956–1979 között, az Egyesület tiszte-
letbeli tagja, örökös tiszteletbeli elnö-
ke. Az Egyesületünk honlapján mûködõ
Erdész Panteon segítségével emléke-
zünk rá, rövid életrajzát közre adva.

Az agrártudományi egyetemen szerzett
mezõgazdasági mérnöki oklevelet,
majd 1940-ben, a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem sopro-
ni Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Ka-
rán erdõmérnöki oklevelet. Ezt követõ-
en az Út- és Vasútépítési Tanszék ta-
nársegéde, majd Kárpátalján a bustya-
házai erdõigazgatóság építésvezetõsé-
gének beosztott mérnöke és a szinevéri
erdõhivatal vezetõje volt. 1944-ben
szovjet hadifogságba esett, 1947-ben
hazatért, a Magyar Állami Erdõgazdaság
(MÁLLERD) Központi Igazgatóság Mû-
szaki Fõosztálya beosztott mérnöke lett,
majd a Zalaegerszegi Állami Erdõigaz-
gatóság mûszaki osztályvezetõje. 1948-
tõl a MÁLLERD Központi Igazgatóság
mûszaki fõosztályának vezetõje. 1949-
ben kinevezték az Országos Tervhiva-
talhoz, az Erdészeti Osztály alapító ve-
zetõje 1952-ig, majd a Mezõgazdasági
Fõosztály helyettes vezetõje 1953–1961
között, és fõosztályvezetõ 1961–1972
között; Mezõgazdasági és élelmezésü-
gyi miniszterhelyettesként 1972-tõl
1975-ig dolgozott. 1954-tõl az Európai
Gazdasági Bizottság Fabizottságának
tagja, alelnöke 1969–1974-ben, elnöke

1974–1976-ban volt, a magyar delegáció
vezetõje 1954 és 1976 között. Az ENSZ
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Szerve-
zet (FAO) tagja és a magyar küldöttség
helyettes vezetõje 1967-tõl. Nevéhez fûzõ-
dik az 1972. évi VII. Erdészeti Világkong-
resszuson (Buenos Aires) az erdõk hár-
mas funkciójának megfogalmazása és vi-
lágrangra emelése. A mezõgazdasági (er-
dészeti) tudományok kandidátusa 1961-
ben, doktora 1971-ben lett. Életmûvéért
1998-ban megkapta a Széchenyi-díjat.

1940-tõl, 69 (!) éven keresztül volt
tagja az Országos Erdészeti Egyesület-
nek, 1956–1979 között, 23 évig az OEE
elnöke. Elnöksége alatt kiépültek az
Egyesület központi szakosztályai, szak-
bizottságai és területi szervezetei. A tag-
létszám 5000 fõ fölé emelkedett. A
szakma kollegiális közösséggé, igazi er-
désztársadalommá kovácsolódott. Az
OEE mind belföldi, mind külföldi kap-
csolatai kibõvültek. Az Egyesület felvi-
rágoztatásáért 1980-ban Bedõ Albert
Emlékéremmel tüntették ki. 1985-tõl

tiszteletbeli tagja az Egyesületnek, ed-
dig egyedüliként megkapta a Tisztelet-
beli Örökös Elnök címet.

Forrás: OEE Erdész Panteon
Kép: Ormos Balázs

Öt éve hunyt el dr. Madas András

T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2014/2015. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szak-
mai középfokú iskolai tanulók részére.
A pályázati kiírásra összesen öt pályázat érkezett be az alább felsorolt oktatási intézményekbõl:

• NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium (Sopron) 4 pályázat
• Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye (Barcs) 1 pályázat
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2014. július 22-i ülésén
értékelte és az alábbi döntést hozta:

Sebõk László (Barcs) és Viserálek Martin (Sopron)
részesült ösztöndíjban.
Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján kerül
átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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Akiket itt bemutatok, az Egri Erdõgaz-
daságnál (Egererdõ Zrt.) dolgoztak,
vagy kívülállóként az itteni erdõket, tá-
jakat, embereket választották mûveik-
hez témaként.

Elsõként Goldbach Károlyra emlé-
kezem, a kiváló erdészemberre, aki er-
dõrendezõként kezdte, majd életének
nagy részét a Szilvásváradi Erdészetnél
töltötte. Hármaskúton volt erdész, aztán
nyugdíjazásáig mûszaki vezetõ az erdé-
szetnél. Bátyámmal és a diáktársakkal
együtt a keze alatt dolgoztunk Hármas-
kúton, a Semmivölgyi Csemetekertben
és Bánkúton, a Csanálosi kertben, cse-
metekapálás volt a munkánk. Szívesen
emlékszem rá. Nyugdíjba vonulása után
szépséges agancsfaragványokkal fog-
lalkozott, ezt a mesterséget szinte mû-
vészi magasságokba emelte.

Karcsi bácsi – számomra így marad
meg mindig – nemrég távozott el közü-
lünk 88 éves korában. Õ is tekintélyes
kort élt meg, mint azok a kollégák, akik
nyugdíjas korukban hasonló elfoglalt-
ságokkal megtalálták önmagukat.

Hasonló õstehetség volt a bélapátfal-
vi Bognár Ignác, mindenki Bognár Ná-
cija, aki fafaragványaival írta be magát
erdészetünk történetébe. Pallavicini
grófnál kezdett, Nagyvisnyón, Szilvás-
váradon dolgozott, majd 1953-tól ’77-ig
Bélapátfalván erdészetvezetõ volt, so-
kan ebbõl a 24 évbõl ismerik. Pár éve
hagyott itt bennünket már jóval 80-on
felül.

Nyugdíjas korában egészen haláláig
mûvelte ezt a nehéz mesterséget, fara-
gott bútorokat, temetõi emlékoszlopo-
kat, kopjafákat, falujában ’56-os emlék-
oszlopot, és sok minden mást, ami fá-
ból készül. Ebbõl a gazdag termésbõl
lássunk egyet.

Szintén a Szilvásváradi Erdészetnél
dolgozott Péter István, aki élete nagy
részében  feketesári erdész volt a Bükk-
fennsíkon. Néhány hónappal ezelõtt
ezeket írtam róla: „a ma is élõ tehetsé-
ges fafaragó a 80-as éveiben jár, még
mindig lankadatlanul mûveli ezt a szép
mesterséget.” Sajnos most kaptam a
szomorú hírt: Péter Pista meghalt (2014.
március). 

Õ volt az alkotója a Szilvásváradon
látható székelykapuknak, ezek közül
mutatom be a lakása bejáratánál felállí-
tott díszes faragványt.

A képen kiránduló csoportunk látha-
tó a kapu elõtt, balról a második Péter
Pista (mindenki így hívta), az alkotó.
Ottlétünk alkalmával nem kis büszke-
séggel mutatta azt a fotóalbumát, amely
addigi munkáinak gyûjteményét tartal-
mazza. Szinte hihetetlen, hogyan fér
bele egy emberéletbe az oly sok fárad-
sággal járó munkák tömege. 

A Szilvásváradi Erdészet volt a mun-
kaadója egy másik kitûnõ erdészünk-
nek, a sokak által jól ismert Simon Ká-

rolynak is. Õ elõször Pallavicini szil-
vásváradi uradalmában dolgozott, ’45
után b-listázták, majd az EMÉRT-hez
került. 1957-ben átvette elõdjétõl, Fejes
Jánostól a Szalajka-völgyi pisztrángost,
elérte, hogy rövid idõ alatt sokszorosá-
ra nõtt a felnevelt halmennyiség. Ké-
sõbb rábízták az egész Szalajkát, tavak-
kal, utakkal, közjóléti létesítményekkel
együtt, és õ telepítette a facsoportokat
is. Mindezt hallatlan nagy szorgalom-
mal és lelkiismeretességgel végezte. Õ
volt az, aki a Kovács Jenõ, akkori fõmér-
nök által megálmodott Szabadtéri Erdei
Múzeum létrehozásában oroszlánrészt
vállalt.

Mindemellett mûvészi színvonalú
csontfaragványokat készített, szarvasa-
gancsból különféle csillárokat, bútor-
elemeket alkotott. Ezzel a munkásságá-
val kiérdemelte a „népmûvész” címet,
és megkapta az erdészek legmagasabb
kitüntetését, a Bedõ-díjat.

Szilvásváradon élt öt éven át – 1953-
1958 között – egy másik kivételes sze-
mélyiség, az erdélyi származású Gál
István erdõmérnök, akit az országban
sokan ismertek, elsõsorban a Szegedi
Erdészeti Technikum tanáraként. Sok-
felé dolgozott az országban: Erdélyben
kezdett, volt Zalában, Borsodban, Szil-
vásváradon (vasútüzemi vezetõként),
Szegeden és Pécsett. Pályája során
mindvégig foglalkozott festészettel,
szobrászattal, különféle famunkákkal.

Mûvésztehetségek az erdészek körében
Az erdészek között jó néhány valami-

féle mûvészi tehetséggel megáldott,

lelkes személyiséget találunk, sokan

ma is élnek közülük. Többségüket a

nyilvánosság nem ismeri, általában

szabadidejükben készítették a szebb-

nél szebb faragványokat, festménye-

ket, fotókat, vagy éppen verset, no-

vellát írtak. 

Goldbach Károly

Bognár Ignác

Péter István székelykapuja

Simon Károly egyik csontfaragványával

Gál István festménye: Hármaskút
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Szilvásváradi idõszakában nagyon szép
akvarelljeivel mutatkozott meg tehetsé-
ge, ezek közül bemutatok egyet, amely
a Bükk-fennsíkon készült, a Hármaskú-
ti Munkásszállásról.

Szegeden, már technikumi tanár-
ként, intarziás tablókat készített a vég-
zõs tanulók számára, az egyházak meg-
rendelésére szobrokat, köztük festett
szobrokat alkotott. Munkái eljutottak
külföldi országokba is.

A mûvésztehetségek sorában kell
megemlékeznem idõs Pászthory Ló-
rántról. Annak a Pászthory Lórántnak
az édesapjáról van szó, aki számunkra
jól ismert, az erdõgazdaság felnémeti
rakodójának volt éveken keresztül a
kezelõje. Idõs Pászthory ugyan nem
volt erdész, de végtelen nagy szeretet-
tel járta a Bükk és a Mátra erdeit (Nóg-
rádban és Borsodban is gyakorta meg-
fordult), és rengeteg szebbnél szebb
fotót készített. Róla nyugodtan el-
mondhatjuk hogy igazi fotómûvész
volt. Családja, ismerõsei társaságában
nagy kirándulásokat tettek, rendszere-
sen fotózott, fekete-fehér fényképeit
nagy gonddal rendszerezett albumok-
ba foglalta. Lóránt fia ezeket az albu-
mokat átadta nekem. A csodálatos ter-
mészeti képek mellett, a gyûjtemény
dokumentumértékû, az ’50-es, ’60-as
évekbõl származó képek megörökítik
az akkori állapotokat. Ilyen például a
Bélkõ, amikor még nem volt leborot-
válva, vagy a parádfürdõi strand, ame-
lyet mára már eltüntettek a föld színé-
rõl. Aztán megörökítette a Bükkszéki
Gyógyfürdõt az ’50-es évekbõl, és
még nagyon sok mindent, nem is be-
szélve az erdeinkrõl készült fotók so-
kaságáról. 

Az ezernyi fényképbõl bemutatom
ezt a kettõt, az egyik a Bélkõ, a másik a
Szalajka-völgy az ’50-es évekbõl.

Ebben a körben említem meg Balog
Béla nevét. Róla is elmondható, hogy
nagy fotós volt, revizori munkaköre
mellett nagyon sok felvételt készített a
Nyugat-Bükki Állami Erdõgazdaság
(Eger) fennállásának idején. Fia, Balog
Béla ezeket a képeket megõrizte, és
nekem átadta, amiért hálával tartozom.
A felvételek értéke nem annyira a mû-
vészi megoldásokban van, sokkal in-
kább a dokumentumként  fontosak a
számunkra, hozzájárulnak az Erdõgaz-
daság történetének megõrzéséhez
többségében az ’50-es évekbõl, rész-
ben az 1960 utáni idõkbõl. Itt egy, a
Dél-Mátra mátrafüredi központi épüle-
te elõtt készült fotót teszek közzé, ame-
lyen egy könyvelõi értekezlet résztve-
või láthatóak, részben egriek, részben
mátraiak.

A kép hûen tükrözi a Rákosi kort, a
háttérben az épület gazdagon díszített
falán középen maga Rákosi díszeleg
(nagyrészt takarásban). Néhány ismert
résztvevõ a Mátrából: Kovács Béla, Ko-
vács Károly, Wágner Lajos (a mátraiak
fõmérnöke), Egerbõl: Csillag László,
Dely György, Kellner Márton. Az ülõk
között jobb szélen Balog Béla, a fotós.

Egy másik felvétel Balog Bélától a
Nyugat-Bükki Állami Erdõgazdaság
központjának egy csoportját mutatja be
kirándulásukon. 

A 14 fõs csapatból 9-et diákkorom-
ból személyesen ismertetem, õk: Szi-

lárd Tivadar, Cifra László, Mocsári
Éva, Garami Árpád, Lénárd György,
Rozgonyi Márton, Pallagi Béla, Tóth
Gyula, Bekk Károly. Közülük Szilárd Ti-
vadar (bal szélen) arról nevezetes, hogy
1944-ig az Ungvári Erdõigazgatóságon
szolgált, mint felügyeleti tiszt, onnan te-
lepült át mintegy húsz társával az egri-
ekhez. Pallagi fõkönyvelõt nem kell be-
mutatnom, viszont a mellette jobbra ál-
ló Tóth Gyula szintén nevezetes szemé-
lyiség. Nagy vasutas volt, egy idõben
országosan intézte a kedvezményes va-
súti igazolványokat. A ma élõ egyetlen
ember a jobb szélen álló Bekk Károly, õ
utoljára revizorként mûködött. Nevé-
hez fûzõdik egy esemény az ’50-es
évekbõl: a „Simon Menyhért születése”
címû sikeres magyar filmben õ volt az,
aki a hírt vitte sítalpon – mint dublõr – a
Bükk-fennsíkról Szilvásváradra. 

Múltunk megörökítéséhez nagyban
hozzájárult Jáhn Ferenc is, akirõl már
írásaimban megemlékeztem, és aki er-
dõgazdaságunk meghatározó személyi-
sége volt. Különösen a ’60-as években
készített fotói értékesek számunkra,
ezekbõl mutatok be itt egyet, amelyik a
kötélpályás és a fogatos közelítés egy
pillanatát örökítette meg.

Gyöngyösön él egy kiváló tehetség, a
83. évében járó Jakkel Mihály, aki a fa-
szobrászatot emelte mûvészi magasság-
ba. Élete eseményekben, fordulatokban
gazdag. 1956 után megjárta az akkori
idõk börtöneit, azután közel tíz éven át
a Gyöngyössolymosi Erdészet Gyön-
gyösi Fûrészüzemében végzett kemény
fizikai munkát, mint gatteros, majd er-
désztechnikumi képesítést szerzett. 12
évig erdõfelügyelõként dolgozott, ez
megalapozta kapcsolatát az erdészettel.
Ezek után mindvégig, ma is rendületle-
nül faszobrászattal foglalkozik, és magát
erdész-faszobrász titulussal illeti. Szám-
talan dombormû, szobor, bútor került ki
a kezei alól, mûvei országszerte, fõleg
Gyöngyös térségében láthatóak. Külföl-
di kiállításokon (Brüsszel, Plovdiv) is
részt vett. Az itt látható fotó a tiszteleté-

MÚLT-KOR

Pászthory-fotók

A mátrafüredi központ elõtt (Balog Béla,
1951)

Központiak kirándulása (Balog Béla,
1960)

VLU kötélpálya és fogat (1966) 



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus)282

re rendezett mátrafüredi kiállítás egy
részletét mutatja be.

Munkáival elnyerte a Mûvészeti- és a
Podmaniczky-díjat, Gyöngyös város
díszpolgárává fogadta.

Az erdészek sorából emelkedett ki
az a mûvész egyéniség, aki a rajzban és
festészetben alkotott és alkot ma is ma-
radandó dolgokat. Õ nem más, mint
Matyikó Tibor – eredetileg – erdész-
technikus. Az Egererdõ Tarnaleleszi Er-
dészetének kerületvezetõ erdészeként
eltöltött évek megalapozták a termé-
szethez, az erdõ élõvilágához való kö-
tõdését. Elõször természetfotózással és
ornitológiával foglalkozott, majd rajzol-
ni kezdett, nagyon szép grafikai mun-
kái vannak, fõként madarakat és az er-
dõ vadjait vetette papírra. Ezek közül itt
bemutatok egyet.

Ezután tért rá a festészetre, az olaj- és
vízfestés különbözõ változatait alkal-
mazta, megszámlálhatatlan festménye
született, könyveket, folyóiratokat il-

lusztrált. Kiállításokon vett részt, mûvei
külföldre is eljutottak, országosan ismert
festõvé vált, ahogy magát jellemezte:
„természetfestõ és grafikus”. Mûveibõl
egy a sok közül itt látható, ezen a képen
erdész múltja köszön vissza.

Az erdészek körében sokak által is-
mert személyiség Zsilvölgyi László, õ
elsõsorban a kötélpályázás terén vált
országos hírûvé. Szakmai pályajutásá-
ban mindvégig központi helyet foglalt
el a kötelezés, ezt igen magas szinten
mûvelte elméletben és gyakorlatban
egyaránt. Azt viszont már kevesen tud-
ják, hogy ifjú korától volt egy másik
szenvedélye, a fotózás. Egyetemista ko-
romban, Sopronban már hallottam egy
elõadását a fotogrammetriáról, ez akkor
még nálunk gyermekcipõben járt.  Zsil-
völgyi mélyen beleásta magát ebbe a
tudományba, és nagysikerû elõadást
tartott. A fotózás végigkísérte egész éle-
tében. Munkája során szinte mindig az
erdõt járta, kötélpályáival több erdõ-
gazdaságnál végzett munkát, és amerre
járt, mindenütt fotózott. 

Nagyon sok természeti fotót készí-
tett, amelyek mind mûvészi színvonalú-
ak, ebbõl a gazdag termésbõl mutatok
be egy csokrot a következõ felvételen.

Néhány évvel ezelõtt a halál akkor
ragadta el közülünk, amikor még erejé-
nek, munkabírásának teljében volt.

Barátai, ismerõsei és természetesen
felesége, Zsilvölgyiné Juriss Éva Eger-
ben kiállítást rendeztek, ahol bemutat-
ták legszebb felvételeit. 

A felsoroltakon kívül feltétlenül em-
lítést érdemelnek: Pál Miklós, Pásztor
János és Pásztor József Szilvásváradról
különféle faragványokkal, Wolf Miklós
Mónosbélbõl fafaragásaival, Máté Pál
és Honvéd János a Mátrából famunkáik-
kal, Tallér Pál Mátrafüredrõl festmé-
nyekkel, Csépányi Márta Tarnaleleszrõl
festményeivel. 

Itt szeretném megemlíteni a 100 éves
korában nemrég elhunyt Csillag Laci
bácsit, aki szép verseivel és novelláival
jeleskedett, valamint Keskeny Ilonát, õt

is irodalmi vénával áldotta meg a sors,
verseket írt. Mindketten a hajdani nyu-
gat-bükki cég központjában dolgoztak
a hatvanas években, írásaik az Üzemi
Híradóban jelentek meg. 

Örömet jelentett számomra, hogy
ilyen kiváló, tehetséges emberekrõl –
nyugodtan mondhatom, õstehetségekrõl
– írhattam, akikre az erdésztársadalom
büszke lehet. Amikor írásomhoz az ada-
tokat gyûjtöttem, elcsodálkoztam, hogy
csupán a mi erdõgazdaságunknál milyen
nagy számban vannak ilyen jeles embe-
rek, és bizonyára még többen is vannak,
akiknek híre eddig nem jutott el hozzám.

Wágner Tibor  

MÚLT-KOR

Kiállítás Jakkel mûveibõl (2010)

Matyikó: Vetési varjú (grafitrajz)

Matyikó festménye: az alkotó képével

Zsilvölgyi, a fotómûvész

Zsilvölgyi természetfotói

A 100 éves Csillag László
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Czágásch József 
(1934–2014)

Gyõrben született
polgári családban,
alapfokú iskoláit és a
középiskolát is itt vé-
gezte. Szülei megad-
ták a lehetõséget sok-
oldalú képzettségé-
hez, vívni tanult, ze-
neiskolába járt, jól
zongorázott, késõbb

az egyetemen szalonzenekara is volt. Ké-
sõbbi feleségével is a zene kapcsán ismer-
kedett meg, tánciskolában zongoristaként
mûködött közre, így találtak egymásra. A
gyõri bencés gimnáziumba járt, de az ötve-
nes évek elejének iskolaösszevonásai követ-
keztében a Révai Miklós Gimnáziumban
érettségizett.

Sopronban 1957-ben szerzett erdõmérnö-
ki oklevelet az 56-os forradalom leverését kö-
vetõen megcsappant létszámú évfolyamban.

Nejével együtt Kapuváron álltak munká-
ba: a Kisalföldi Erdõgazdaság Rábaközi Er-
dészeténél erdészeti szakelõadó (mûszaki
vezetõ) beosztásba került, míg neje a gyõri
zeneiskola kapuvári tagiskolájában zeneta-
nárként talált munkát.

1961 októberében lett ugyanitt erdészet-
vezetõ, miután addigi fõnöke, Pánczél Ká-
roly Gyõrbe, az erdõfelügyelet vezetésére
kapott kinevezést.

1966-ig töltötte be ezt a beosztást, ez idõ
tájt az erdészet nagy átalakuláson ment ke-
resztül. Munkája kezdetén mindent kézi erõ-
vel végeztek, a fákat harangfûrésszel és fej-
szével döntötték, a közelítést, szállítást foga-
tokkal, míg a felterheléseket, vagonrakást
kézi eszközökkel hajtották végre. Munkairá-
nyításra, ellenõrzésre is lovas kocsival, hintó-
val mentek. Fogékony volt az új megoldá-
sokra, amint az elsõ gépi fûrészek és trakto-
rok megjelentek az erdészetben, saját egysé-
génél szorgalmazta a bevezetésüket. Nem
volt könnyû feladat, az emberek elõször ide-
genkedtek az új technikától, képzések szer-
vezésével, türelmes rábeszéléssel gyõzte meg
beosztottjait a gépesítés idõszerûségérõl.

Munkáját 1959-ben, 1962-ben, 1964-ben
„Kiváló dolgozó” kitüntetéssel ismerték el,
majd 1966-tól a vállalat gyõri központjába
gépesítési elõadónak emelték ki. 

Mondhatjuk, hogy a gépesítés forradalma
ekkortól kezdõdött: a favágásban a Stihl fû-
részek, a talajmunkákban a lánctalpas SZ-
100-asok és TDT traktorok, a közelítésben
és szállításban az LKT-k, Dutrák, Beloru-
szok, ZIL és Csepel teherautók munkába ál-
lásával. Eddig is dolgoztak traktorok, melye-
ket a gépállomásokról lehetett bérbe venni
szakképzett kezelõkkel, de innentõl lett sa-
ját gépparkja az erdõgazdaságnak, melyre a
Mûszaki Erdészetet is létrehozták.

1972-tõl mûszaki fejlesztési csoportveze-
tõként irányította az erdõgazdaságnál a mély-
építés, magasépítés és gépesítés szakterüle-
teit, jól képzett szakelõadók segítségével. A
fafoldolgozás-fûrészipar fejlesztése is nevé-
hez köthetõ, az erdészeti fagyártmányüze-
mekhez képest a nagy áttörést a Gyõri Erdé-
szet fûrészüzemi gatterének beépítése és

Kapuváron a Canali rönkhasító szalagfûrész-
re alapozott korszerû fûrészüzem létrehozá-
sa jelentette 1981-ben.

A parkettfríz, szõlõkaró és bányadeszka
eddigi termeléséhez képest – melyhez ha-
son tolva vágták a fagyártmányfát a 800-as
szalagfûrészekkel – a gépi elõtolással, vágó-
asztallal mûködõ Canali-1100-as forradalmi
változást hozott minõségben és termelé-
kenységben egyaránt, nem beszélve a dol-
gozók kisebb fizikai terhelésérõl. Az akác
fûrészelt oszlop és élmart oszlop keresett
cikk volt az osztrák, és német piacon, nem
gyõztek eleget termelni az üzemek. Idõköz-
ben a Ládagyár gyõrszabadhegyi és gyõrsze-
merei üzeme is az erdõgazdasághoz került,
így méltán viselte a Kisalföldi Erdõ és Fafel-
dolgozó Gazdaság címet.

1983.  január 1-jétõl – nagy elõdje, Káráll
János nyugdíjazásával – a gazdaság mûszaki
igazgatóhelyetteseként (a gazdaság élén dr.
Komjáthy Ferenc állt igazgatói beosztásban)
irányította a termelés, beruházás teljes folya-
matát.

Az 1976-os kitüntetését követõen 1985-
ben is „Kiváló Dolgozó” elismerést kapott. 

1990.  január 1-jéig töltötte be a fõmérnö-
ki munkakört, ekkor az igazgató átszervezé-
si szándékának megfelelõen korkedvezmé-
nyesen nyugdíjazta õt a vállalat. 

Nyugdíjasként is gépekkel foglalkozott, a
Stihl cég képviselõjeként Mosonmagyaróvá-
ron, majd a Berger cég gyõri tulajdonszerzé-
sével az õ képviseletükben Gyõrben dolgo-
zott. Volt munkahelyével ekkor kevés kap-
csolata maradt, de az erdészeti gépesítés
ügyét továbbra is szívén viselte, Az Országos
Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályá-
nak tagjaként és 1984-tõl 1994-ig elnökeként
mûködött közre.

Élettörténete elválaszthatatlan a gyõri er-
dõgazdaság történetétõl, annak meghatáro-
zó alakja volt, a gépesítési fejlesztések veze-
tõjeként.

Mint azt az egyházi búcsúszertartáson is
hallhattuk Gyõrben a Szent Imre-templom-
ban, életét három H vezérelte. A hit, hûség
és humor. Istenhívõ volt akkor is, mikor ezt
rossz szemmel nézte a pártállami vezetés, hû
volt céljaihoz, eszméihez, szakmájához, fe-
leségéhez. A mindennapi élethelyzeteken,
konfliktusokon veleszületett humorérzéké-
vel, pozitív személyiségével tudott úrrá len-
ni, hiányozni fog vidám mosolya.

Hamvait a gyõr Szent Imre-templom ur-
nakertjében családja, volt évfolyamtársai,
munkatársai, valamint barátai, tisztelõi né-
pes gyülekezetében helyeztük végsõ nyuga-
lomra.

Isten vele, nyugodjék békében.
Kóródi Sándor

OEE Gyõri HCS elnök

Szûcs József
(1930–2014)

Megrendülve állunk
Józsi bácsi hamvai
elõtt. Mindenkit lesúj-
tóan érintett a halál-
hír. Eljöttünk mi, a
hátrahagyott kollégák
és vadásztársak, hogy
lerójuk a végsõ tiszte-
letünket, szótlanul és
csendben, mert most

a csend jelzi a méltó elismerést. 
Józsi bácsi önálló élete Prónayfalvából in-

dult. Elemi iskolái befejezésével, majd a sor-
katonai szolgálat után, a továbbtanulást vá-
lasztotta. Különbözõ okoknál fogva akadoz-
va indult a szakmai útja. 1956-ban félbema-
radtak a mezõgazdasági tanulmányai. Ezután
a Bugaci Erdészetnél helyezkedett el, és
munka mellett lehetõsége nyílott erdészeti is-
meretek megszerzésére is. 1959-ben erdész
képzettséget szerzett, majd technikusi minõ-
sítést. Tanulmányai befejezése elõtt, munkája
elismeréséül, kerületvezetõi beosztást kapott. 

Sok elméleti és gyakorlati ismerettel ren-
delkezõ vezetõje volt huszonnégy évig a
Nyugatbugac kerületnek. Nyugatbugac ke-
rület után tizenkét évig vezette a központi
kerületet, csemetekertet, és végezte a raktá-
rosi feladatokat. 

Erõs egyéniség és akaraterõ jellemezte
egész munkásságának ideje alatt. Felettesei,
munkája elismeréséül, többszöri jutalom-
ban, dicséretben majd kitüntetésben részesí-
tették. Mély baráti és szakmai kapcsolatot
tartott fent a Nagyerdõ kerületvezetõivel,
mely kapcsolat fennmaradt nyugdíjas évei-
ben is. Harminc éven át lakott családjával fa-
lutól, várostól távoli szolgálati helyén, az er-
dõn. Ebben az erdõ és a vadászat szeretete
segítette. 

Több mint öt évtizeden át volt tagja a bó-
csai Hubertus Vadásztársaságnak, ahol 77
évesen érte az a nagy vadász szerencse, ami-
re minden vadász vágyik, hogy érmes gím
bikát ejthessen el. 1990-ben nyugdíjba ment,
utána is szoros kapcsolatot tartott az erdé-
szet vezetõségével és a kollégákkal. 

Józsi bácsi nyugdíjasként volt az Alföldfá-
sítási Múzeum második erdész gondnoka ti-
zenegy évadon át. Nagyon szerette ezt a
munkát, örömmel és nagy szakmai felké-
szültséggel végezte. A kiállítás anyagát,
szakmabelieknek és szakmán kívülieknek,
teljes odaadással mutatta be. 

Évekkel késõbb meggyengült az egészsé-
ge, többször volt beteg. Utóbb már mi is tud-
tuk, hogy nagy fájdalommal járó kór kínozta,
ezt igyekezett enyhíteni szeretett neje, Irén-
ke. Ennek ellenére gyõzött a betegség, az
élet csendben elment. Halálával, kollégák-
ban és vadásztársakban nagy ûr keletkezett,
de emlékeinkben továbbra is él és élni fog. A
bugaci Nagyerdõ három legendás erdésze,
újra együtt járja az „Égi erdõt” és a végtelen
vadászmezõt. Legyen fáradhatatlan e végte-
len úton. 

Erdészüdvözléssel búcsúzunk: kollégái
és vadásztársai. 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! 
Tóth Antal 

NEKROLÓG

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm az 1974-ben végzett
erdõmérnököknek, hogy 40 éves
soproni találkozójuk alatt férjem-

rõl sírjánál megemlékeztek.
dr. Herpay Imréné
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Nekünk, magyaroknak, mint közösség-
nek, Európában ritkán mondanak kö-
szönetet. Pedig a történelmi múltunkat
kutatva azért néha lenne miért. A fenti
szavakkal kifejezett egyszerû és tiszta
hála eredete egészen konkrétan azono-
sítható. A Kügler család üzent Drezdá-
ból, a fóliába vízhatlanul becsomagolt
kis írótáblán keresztül, Melocco Miklós
„Áttörés” címû szoborkompozíciójának
talapzatánál. 

A mindmáig egyetlen, a rendszervál-
tásra emlékeztetõ monumentális sza-
badtéri alkotás méretei mellett szinte
eltörpült ez a kis emberléptékû üze-
net, mely negyedévszázadnyi boldo-
gabb életet köszönt meg Magyaror-
szágnak és vele a magyaroknak. 

Semmi hivatalosság, fanfárok, repre-
zentáció, koszorúk és díszõrség. Csak
kézzel írt szavak, kézzel rajzolt magyar
zászló, provinciálisan egyszerû kivitelben.
És ettõl hiteles, hiszen a Kügler család
emiatt utazott a távoli Drezdából az oszt-
rák-magyar határ közvetlen közelébe.   

Az idei vándorgyûlésünk egyik szak-
mai programjának helyszínén, a Sopro-
ni Parkerdõ által körbeölelt Páneurópai
Piknik Emlékhelyen járva fedeztem fel
e döbbenetes erejû, a körülöttünk és

velünk formálódó kortárs történelmet
élõvé varázsoló sorokat.

A helyszín önmagában is különleges,
hiszen az egykori szigorúan õrzött, meg-
közelíthetetlen nyugati határzárat jelentõ
„vasfüggöny” szomorú mementóinak te-
rületén járni-kelni, még ma is, több mint
elgondolkodtató. A fák lombozatából
elõtörõ õrtorony és a meghagyott több-
szörös szögesdrótkerítés szakasz látvá-
nya komoran emlékeztet a sokszor tragi-
kus múltra. Nem a szabadság madarai re-
pültek a vidék felett évtizedeken át és ez
rajta hagyta lenyomatát a táj hangulatán. 

De a Fertõrákos és Sopronkõhida
szomszédságában létesített emlékhely
elsõsorban nem a komor gondolatok
szülõhelye, hanem annak példája, hogy
a mindennapi kis emberek álmai, közös
akarattal és összefogással, idõnként
megvalósulhatnak. Egy hely, ahol az
ember segítette az embert, elemi céljai,
álmai, vágyai elérésben, azzal, hogy szó
szerint kaput nyitott feléjük. 

25 évvel ezelõtt keletnémet családok
százai, felhevült érzelmek közepette
törték át a lezárt határt, egy határokon
átívelõ összefogást jelképezõ rendez-
vény kereteit is szétfeszítve, hogy a tör-
ténelem fogaskerekeit mozgásba hoz-
va, „exoduszuk” egy jelkép erejû fal le-
bontásához és Európa újra egységeseb-
bé váláshoz vezessen.

A Kügler család egy a történelmi kor-
szakot megéltek közül. Egyszerû köszö-
netük, õszinte és nekünk szól. Arra pedig
a magyar erdészek külön is büszkék le-
hetnek, hogy részünk van a határok meg-
nyitásában és, hogy van hová vissza-
visszatérni az életük sorsfordító esemé-

nyére emlékezõknek. Idõnként ne-
künk is hasznos lehet, ha személyes
kötõdés nélkül is, de elzarándokolunk
erre az emlékhelyre és megmerítke-
zünk a velünk élõ történelemben. 

Nagy László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

KKKKiiii ssss     eeeemmmmbbbbeeeerrrreeeekkkk     áááá llllmmmmaaaa
„Határ nyitott – 25 evés szépen nagyon szépen köszönöm!” Elsõ olvasatra

az elõzõ mondat alapján úgy tûnhet, mintha e sorok írója hirtelen elfelejtett

volna magyarul.  Mentségemre szolgáljon, hogy szó szerint idézek.  A kissé

döcögve összeálló szavak valódi értelmét meglepõ módon az utána követke-

zõ német mondat teszi helyre. „Danke Ungarn für 25 schöne Jahre!” Szabad

fordításban: Köszönet Magyarország a 25 szép évért! 
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A földmûvelésügyi miniszter
gyakorolja a tulajdonosi jogokat
az állami erdõgazdaságok felett
Megjelent a Magyar Közlönyben a vo-

natkozó jogszabály
Aláírta Áder János köztársasági elnök, így
megjelent a Magyar Közlöny 2014/95. lap-
számában a 2014. évi XXXV. törvény az
egyes törvényeknek a kormányzati szer-
kezetalakítással összefüggõ módosításáról.
Többek között a jogszabály 67. paragrafu-
sa kimondja: erdõrõl, az erdõ védelmérõl
és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény a következõ 9/A. §-sal
egészül ki: „9/A. § Az 1. mellékletben meg-
határozott gazdasági társaságok állami
tulajdonban álló társasági részesedése te-
kintetében az állam tulajdonosi jogait
a miniszter gyakorolja. Az FM szervezetén
belül az állami erdõkkel és erdõgazdasá-
gokkal kapcsolatos minisztérium feladato-
kat Bitay Márton Örs államtitkár által veze-
tett Állami Földekért Felelõs Államtitkárság
fogja össze és felügyeli a jövõben.

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

mai/foldmuvelesugy_allami_erdogazdasagok



A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um helyettes államtitkárává ne-

vezték ki Ugron Ákos Gábort
2014. július 1-vel tölti be a pozíciót

A Magyar Közlöny 2014. évi 90. számában
megjelent a miniszterelnök 65/2014. (VII.
2.) ME határozata a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitkárainak kine-
vezésérõl. A határozat alapján, többek kö-
zött – dr. Kiss Eliza, Román István, Szaká-
li István Lóránd és dr. Szinay Attila mel-
lett – a VM korábbi Nemzeti Park és Tájvé-
delmi Fõosztályának fõosztályvezetõjét,
Ugron Ákos Gábort is a fenti kormányzati
pozícióba nevezték ki. Az FM kormányza-
ti honlapján a helyettes államtitkárok fele-
lõsségi- és szakterületeirõl további infor-
mációk még nem érhetõek el.
Forrás: Magyar Közlöny, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ug-

ron_akos_helyettes_allamtitkar



Megalakult az Országgyûlés Er-
dészeti albizottsága

Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke vezeti a
testületet

2014. július 10-én bizottsági ülést tartott
az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
sága. Az ülés keretén belül megalakultak

az egyes albizottságok is, köztük
az Országgyûlés Mezõgazdasági
Bizottságának Erdészeti albizott-
sága. A parlamenti testület elnöki
pozícióját Gyõrffy Balázs a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke tölti be. Az albizottság tagjai
Földi László (KDNP) és Dr. Le-
gény Zsolt (MSZP). A bizottsági
ülés során Kis Miklós Zsolt, a Miniszterel-
nökség vidékfejlesztésért felelõs államtit-
kára ismertette a jövõben várható vidék-
fejlesztési politika alappilléreit és elkép-
zeléseit.

Forrás: parlament.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

deszeti_albizottsag_orszaggyules



Területfoglalás miatt jöhetnek
át Felvidékrõl a barna medvék

Fokozott figyelemmel járják az érintett
területeket az erdészek

Elképzelhetõ, hogy Szlovákiában annyira
megerõsödött az ottani medvepopuláció,
hogy kevés számára az eddigi területe,
ezért már nem csak áttévednek Magyaror-
szágra, céljuk feltehetõen a területfoglalás
– véli Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdõ
Zrt. vezérigazgató-helyettese. 2014. április
30-án a Nógrád megyei Rónafalu határá-
ban, május 9-ére virradó éjjel Bárna külte-
rületén barnamedve nyomokat találtak,
amelyek rögzítése után megállapították,
hogy egy körülbelül nyolc-kilencéves két-
mázsás anyaállatról és a bocsáról van szó.
A napokban a Heves megyei Erdõkövesd
határában is láttak egy medvét az akácos-
ban – mondják a helyiek, valamint turisták.

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

mai/medves_teruletfoglalas



Felelõs kutyázás az erdõben is!
Kutyás nyílt napot rendezett a VADEX

Zrt.
Az állami erdõk kezelõi közül a VADEX
Mezõföldi Erdõ és Vadgazdálkodási Zrt.
az elsõk között tette lehetõvé, hogy a
hobbikutyások szabadon élvezhessék a
természetes erdõterületek, a kiránduló-
helyek és sétaösvények kínálta csodála-
tos élményeket. A cél az volt, hogy be-
mutassuk: lehet felelõsségteljesen, de
szabadon kutyázni az erdõben is!

Forrás: VADEX Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/fe-

lelos_kutyazas_erdo

Tagsági
kártyáját!

Az Országos Erdészeti Egyesületben
fennálló tagságot 2012-tõl tagsági kár-
tya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa
egyre több kedvezményt vehet igénybe
a különbözõ vásárlási lehetõségektõl
kezdve a vadászházi szállásokig. Az ak-
tuálisan elérhetõ kedvezmények listája
a www.oee.hu oldalon olvasható,
évente egy alkalommal az Erdészeti La-
pok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya
használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer
igazi értékét, minél szélesebb körû el-
fogadottságát a rendszeres kártyahasz-
nálat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vo-
nalkóddal ellátott, az Egyesület titkársá-
ga évente érvényesíti. A 2014-re szóló
érvényesítõ matricákat azon tagok kap-
ják meg a helyi csoportokon keresztül,
akik teljesítették az adott évre vonatko-
zó 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.

Partnereink:

Tagsági
kártyáját!

HasználjaHasználja



Figyelem! Veszedelmes gaz-fi ckót keresünk. Ambrosia Artemisiifolia, vagy alvirági nevén Parlagf ként ismert elkövet  
gyökeret vert hazánkban. Felbukkanására az ország egész területén lehet számítani. Terebélyes megjelenés , magassága 
30-140 cm között változik, s r  oldalhajtásokkal. Különös ismertet jegye, hogy tompa, négy él  szárral rendelkezik és 
virágnyelven beszél. Legyen óvatos, ha gyomra bukkan, mert a tettes rendkívül veszélyes! B nlajstromán többek között 

szemgyulladás, nyálkahártya ingerlés és allergia okozása szerepel. A leghatékonyabb védekezés ellene a f kasza! 
Kerítse kézre élve vagy halva és jutalmul allergiamentes környezetben élhet! Reméljük, miel bb eljön érte a kaszás.y
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