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A harmadik oldal

N
em kellett sokat töprengenem azon az egyetlen ki-
fejezésen, amivel leginkább jellemezhetõ a rend-
szerváltoztatás utáni magyar magán-erdõgaz-

dálkodás. Kivételesen nem az értékteremtõ munkát gátló
intézkedésekre, vagy a hatalommal átmenetileg felruhá-
zott irigyekre gondolok. Ezek csupán a körülmények, me-
lyekrõl nem a magánerdõ-tulajdonosok és gazdálkodók
tehetnek.

A most húszéves magán-erdõgazdálkodás esszenciáját
a hûség szó adja. Ahogy Márai Sándor írja: „Az ember
maradjon hûséges azokhoz, akikkel származás, nevelés,
érdek, emlék összekötözte.” A magánerdõ gazdája hûséges
õseihez, akik valaha erdõt birtokoltak. Hûséges azokhoz
az értékekhez, melyek mentén nevelték, arra tanítva: csak
a becsületes munkának van értelme. Hûségesek egymás-
hoz, mert szakmai érdekeiket így védik. És az emlékekhez.
A rosszakhoz is, mert azok még inkább erõsítik az össze-
tartozást.

A magán-erdõgazdálkodás kaotikus állapotok között
indult újra, de mostanra erõs gyökereket engedett, melyek
biztosan megtartják az egyenes törzset és a büszke koro-
nát. A magánerdõ tulajdonosa bebizonyította, hogy a sa-
játját a leggondosabb gazda módjára mûveli. Hiába felté-
telezik egyesek épp az ellenkezõjét, akik még mindig „a bi-
zalom jó, de a kontroll jobb” lenini elvre alapoznak, fi-
gyelmen kívül hagyva jó néhány történelmi és közgazda-
sági kategóriát.

A magánerdõ gazdája sokat dolgozik, de gondolkodik
is. Például azon, hogy már a fejlett ókori társadalmak tör-
vényekkel védték a magántulajdont, ahogy nagy Árpád-
házi uralkodóink, vagy a modern demokráciák jogrendje
is. Vagyis: a magánerdõ a tulajdonosáé. Nem tõle kell fél-
teni, mert a sajátjának õ a legjobb gazdája.  Épp azért,
mert az övé, és ez biztosítja családja boldogulását. Így
munkáját csak a lehetõ legjobban végezheti. Szakértelem-
mel és kellõ alázattal. A magánerdõ tulajdonosa azt is
tudja, erdeje akkor is az övé lesz, amikor a szakma báb-
jai sorra lecserélõdnek. A kisstílûség felett pedig nagyvona-
lúan átlép, hisz „ha valaki az ember háta mögött beszél,
oda is való.” Húsz évvel ezelõtt nagy dolgokra készült a
MEGOSZ. Sok volt a lehetõség, még több az akadály. Most
viszont még nagyobb dolgokra leszünk képesek, mert erõ-
sek vagyunk, kitartóak és már jobban érezzük, mekkora
súlya van annak a szónak, hogy a sajátom, az enyém. 

Azok a magánerdõ-gazdák, akik ezeket az elveket vall-
ják, nem pusztán pár százezer ember összetartozását
szimbolizálják. Sokkal nagyobb erõ ez annál. Mert áthat-
ja a hûség. Hûség az erdõnkhöz, a szakmánkhoz, egy-
máshoz...

Luzsi József
elnök, MEGOSZ
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A rendszerváltoztatás eredménye, hogy
az erdõk jelentõs része újra magántulaj-
donba került. Ezek szétszórt, a magyar
átlagnál fiatalabb és rosszabb minõségû
erdõk voltak. A magyar magán-erdõ-
gazdálkodás ösztönösen a tulajdono-
sok, a gazdálkodók önszervezõdésével,
és a privatizáció miatt a szövetkezeti
szektorban munkájukat elvesztõ erdé-
szek irányításával jött létre.

Az új erdõgazdálkodókat a kezde-
tektõl napjainkig bizalmatlanság, irigy-
ség, lekezelõ szakmai hozzáállás veszi
körül. Még az illetékes hivatalok is mos-
tohán bántak, bánnak velük, arra töre-
kedve, hogy a törvény erejével távol
tartsák õket a saját erdejüktõl, mert ak-
kor okozzák a legkevesebb kárt. A ma-
gánerdõ megszületését a jogszabályok
sem segítették. Az 1996-os erdõtörvény
szinte tudomást sem vett arról, hogy
Magyarországon ismét létezik magáner-
dõ. Hiába váltak százezer hektár szám-
ra magántulajdonúvá a magyar erdõk, a
köztudatban még mindig az a nézet
uralkodott, az erdõ mindenkié. Sajnos
ez a szemlélet azóta sem sokat válto-
zott. A magánerdõt jelenleg is – az erdõ
közcélú szerepére hivatkozva – min-
denki korlátozza gazdálkodásában,

ugyanakkor a kiesõ jövedelmet és a ke-
letkezõ kárt a tulajdonosnak kell visel-
nie. A magánerdõ sohasem rendelke-
zett olyan komoly infrastruktúrával, tõ-
kével, és szervezettel, mint az állami er-
dõ. A gazdasági versenyfeltételek és a
jogszabályi háttér viszont nem tett kü-
lönbséget a két tulajdon és gazdálkodá-
si forma között. 

Az Erdõtörvénnyel párhuzamosan
megjelenõ 1996. évi természetvédelmi
törvény újabb korlátok elé állította a ma-
gánerdõt, ami további jövedelemkiesést,
és jelentõs károkat okozott, kompenzáció
nélkül. A törvény kártalanítási végrehajtá-
si rendelete csak nyolc év múlva született
meg, ami elvben ugyan lehetõséget te-
remtett a kompenzációra, de jelenleg sem
tud élni vele szinte senki. A törvényekhez
társultak még a folyamatosan változó adó-
jogszabályok és az Európában egyedülál-
lóan bonyolult magyar birtokpolitika
(osztatlan közös tulajdon). Ennek megha-
tározó szerepe van abban, hogy a magán-
erdõk közel 20%-a még jelenleg sem mû-
ködik. A magyar magánerdõ a 2004-es
uniós csatlakozás után várta a forráslehe-
tõségek megnyílását a vidékfejlesztési jog-
címeken keresztül. A 2007-tõl 2013-ig ter-
jedõ idõszakban 110 milliárd forint állt
rendelkezésre. Az erdészeti támogatási
jogcímek vontatottan, jelentõs késéssel je-

lentek meg. Az elsõ három évben például
csak az erdõtelepítés mûködött. A támo-
gatási határozatok késve születettek, a ki-
fizetések sokszor éveket csúsztak. Az el-
lenõrzések azonban alaposak, folyamato-
sak voltak, és az EU-s elvárásoktól szigo-
rúbbak. Elõfordult, hogy még támogatási
határozata sem volt a gazdálkodónak, de
már ellenõrizték. A jogszabályok folyama-
tosan szigorodtak,  ennek következtében
az erdõtelepítés üteme az évi közel 19 000
hektárról 2-3000 hektárra csökkent. Így
sok ezer munkahely szûnt meg a gazdasá-
gi válság közepén. 

Nem lehet jó az az erdõ-környezet-
védelmi pályázati rendszer sem, ahol a
rendelkezésre álló 24 milliárd forintnak,
csak a 10%-át tudják az erdõgazdálko-
dók megigényelni.  Így fordulhatott elõ,
hogy a támogatási ciklus végén 14 mil-
liárd forintot elvontak az erdõgazdálko-
dóktól és átcsoportosították azt a mezõ-
gazdaság más ágazataiba.

A 2009. évi új erdõtörvényben már
„nyomokban” megjelent a magán-erdõ-
gazdálkodás. Sajnos az új törvény leg-
jellemzõbb vonása, hogy az erdõ gaz-
dasági értékét figyelmen kívül hagyja.
Igaz, néhány pontban nevesítette a ma-
gánerdõt, de jobbára a természetvéde-
lem szempontjai, a szinte betarthatatlan
kötelezettségek, a rendkívül kemény

MAGÁNERDÕBEN

A MEGOSZ idén húszéves. Létjogosultságának épp ez az egyik fontos

bizonyítéka. A szükségességéhez sem férhet kétség. A feladatainak

pedig akkor tud leginkább megfelelni, ha segíti az embereket érték-

teremtõ munkához jutni, ami egyben garancia az erdõ fejlõdésére is. 

Húsz év magán(y)

Rimler Pál (1867–1943) a MEGOSZ szak-
mai díjának névadója
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MAGÁNERDÕBEN

büntetési tételek és az erõsen szubjek-
tív szankcionálás vannak benne túlsúly-
ban. Tovább nehezítette a helyzetet,
hogy a hatósági feladatok egy részével
a szakszemélyzetet bízta meg és a szak-
mai felügyeletet tovább szigorította. Ek-
kor azonban még mûködött – méghoz-
zá államilag finanszírozott formában –
az erdészeti szakirányítás támogatási
rendelete, ami a magánerdõk nagy ré-
szén képes volt az elõírásoknak megfe-
lelõ gazdálkodást fenntartani. Egy év
múlva azonban a rendelet megszûnt, a
forrást elvonták, a gazdálkodók kötele-
zettségei viszont maradtak. 

Ugyancsak ebben az idõszakban az
elõzõleg már a tulajdonosok beleegyezé-
se nélkül kijelölt NATURA 2000 erdõterü-
leteket kezdték védettként kezelni. Ho-
lott az Európai Unió csupán állapotfenn-
tartást ír elõ. Jelenleg pedig már fenntar-
tási terveket is készítenek ezekre az er-
dõkre a független civil szervezetek jelen-
tõs uniós támogatással a tulajdonosok, a
gazdálkodók tudta nélkül. Ezen terveket
pedig úgy állítják össze, hogy elemeit
bármikor kötelezõen elõírhatóvá tehetik.
E civil szervezetek jelenleg is több száz
helyen egy-két érdekelt fõ részvételével
fórumokat tartanak, melyek egyeztetés-
nek semmiképp sem nevezhetõek. 

Az idén azzal kellett szembesülnünk,
hogy a következõ Európai Uniós költ-
ségvetési ciklusra csupán 56 milliárd fo-
rint erdészeti támogatást terveztek be.
Az elõzõ idõszakról áthúzódó determi-
nációs kötelezettségek miatt 2020-ig
lényegében csak nettó 30 milliárd forin-
tot szánnak az erdõgazdálkodók támo-
gatására. A MEGOSZ meggyõzõdése,
hogy saját lobbi tevékenységének kö-
szönheti, hogy ezt az összeget végül 116
milliárd forintra sikerült növelni. Igaz,
vannak, akik ezt másképpen vélik…

Eddig jórészt a múltról esett szó, mint
ahogy a több évtizedes visszatekintések
esetén lenni szokott, de arról is kell be-
szélni, milyen teendõink lesznek a jövõ-
ben. Milyen átalakulások, intézkedések
segítenék az ágazatra szánt uniós támoga-
tás leghatékonyabb felhasználását? Min-
denekelõtt szükség van egy polgári érték-

renden alapuló, egyszerû, „gazdálkodó-
barát” jogi szabályozásra. Ezzel párhuza-
mosan elengedhetetlen a magántulajdo-
nú erdõ törvényileg szavatolt védelme.
Végre meg kell szabadulni attól a nézettõl
és gyakorlattól is, hogy a hatóságoknak a
saját tulajdonosától kell megvédenie az
erdõt. Ehhez azonban rugalmasságra és
szemléletváltozásra lenne szükség. 

A magánerdõ-tulajdonosok és gazdál-
kodók elvárják a jogalkotóktól, hogy ha a
magánerdõnek közcélokat is kell szolgál-
nia, az erdõt védjék meg a tolvajoktól. Ha
ez mégsem sikerül, ne a tulajdonost ter-
heljék újabb költségekkel. A mostani gya-
korlat szerint a felelõsségre vonást sem a
valódi elkövetõkkel szemben alkalmaz-
zák, hanem a bejelentett gazdálkodókkal
szemben.

Úgy ítéljük meg, a természetvédelmi
törvényt is módosítani kell, mert bizo-
nyos természetvédelmi értékeknek való-
szerûtlenül nagy je-
lentõséget tulajdo-
nítva már-már sér-
tik az általános em-
beri jogokat. A köz-
vélemény joggal
érezheti úgy, hogy
Magyarországon
többet ér egy feke-
tególya, vagy egy
ritka lepkefaj, mint
az emberélet. Egy
családi erõszak
miatt sérüléseibe
belehaló gyermek,
vagy nõ, egy saját
házában fagyhalált
szenvedõ idõs em-
ber élete nem vált
ki akkora média-
visszhangot, mint
egy lepkefaj feltéte-
lezett (!!!) számú
utódainak elpusz-
tulása. A természet-
védelmi törvény
térbeni és idõbeni
korlátozásait is ép-
pen ideje lenne át-
alakítani, a globális felmelegedés, a vál-
tozó éghajlat és idõjárási szélsõségek
miatt. Tarthatatlan, hogy az ország védett
magánerdeibe saját tulajdonosa, gazdál-
kodója egy évbõl hat hónapig nem tehe-
ti be a lábát munkavégzés céljából. Vajon
az a vidéki ember, akinek csak fél évig
van munkája, helyben marad? Pedig na-
gyon egyszerûen lehetne a vidék megtar-
tó erejét növelni. Mondjuk, a természet-
védelmi korlátozások ésszerûsítésével.
Az meg már nem is kérdés, mi a jobb egy

vidéki kistelepülésnek, ha alkalmaz egy
természetvédelmi õrt, vagy rendszeres
munkát nyújt sok-sok embernek, és
megfizethetõ téli tüzelõt. A vidékfejlesz-
tés terén a magánerdõ-gazdálkodóknak
olyan uniós jogcímekre van szüksége,
melyeken keresztül végre forrásokhoz
jutnak, jól átlátható, könnyen betartható
szabályozással, egyszerû dokumentáció-
val párosítva. 

El kívánjuk érni, hogy a mezõgazda-
ságon belül az erdészet a többi ágazattal
egyenrangú és versenyképes legyen. Az
erdõgazdálkodók pedig olyan jogcíme-
ket igényelhessenek meg, melyek nem
eleve veszteségre ítéltek, különben a ma-
gán-erdõgazdálkodás leépül. Pedig a jö-
võben egyre nagyobb szükség lesz an-
nak minden hozadékára. Elegendõ for-
rással vissza kell állítani a szakirányítási
támogatási rendszert is, mert a megfelelõ
szakmai háttér nem hiányozhat a magán-

erdõbõl. Nem beszélve arról, hogy ezek
a szakemberek tudják megigényelni a
különbözõ uniós erdészeti támogatási
forrásokat. A magánerdõ sikerre van ítél-
ve, ha a jogszabályi, a szakirányítási és az
EU-s támogatási háttér is rendezetté vá-
lik. Úgy tûnik, a politika most megérti és
támogatja elképzeléseinket, mert céljaink
egyértelmûen közösek. A végrehajtáshoz
pedig már csak a jó szándék hiányzik.

Luzsi József
elnök, MEGOSZ



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 9. szám (2014. szeptember)288

Nehezen választhattak volna a rende-
zõk alkalmasabb és jelképesebb hely-
színt az ünnepség kezdetének szabad-
téri programrészéhez, mint a március-
ban átadott, felújított és korszerûsített
Kossuth teret, a Parlament történelmi és
monumentális épületével a háttérben.
A rendezvény szinte érintés közeli
„színpadi kulisszát” pedig a Földmû-
velésügyi Minisztérium épületének
rusztikus falai adták.

A vadászkürtök teret betöltõ hangjai-
nak elülte után Dr. Sárvári János, ügy-
vezetõ elnök köszöntötte a szép szám-
mal megjelent résztvevõket, akik a pó-
dium mellett, az ünnepi alkalomra
összeállított, Magyarország területét
tölgycsemetékkel formázó akáctermék-
kollázst is körülállták. Mint az ügyveze-
tõ elnök többek között elmondta, ezzel
az alkotással az õshonos és az idegen-
honos fafajok egymás mellettiségét, jól
megférhetõségét szerették volna de-
monstrálni.

Elsõként Nagy István a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium parlamenti államtit-
kára tartotta meg ünnepi beszédét. Kö-
szönetet mondott a magánerdõ tulajdo-
nosoknak és a húsz éves szervezetnek
munkájukért, felelõsségteljes együttmû-
ködésükért. Kiemelte, hogy az ország
több mint egyötöde erdõ, ami minden
évben több ezer hektárral tovább bõvül
az új telepítéseknek köszönhetõen. Em-
lékeztetett, hogy a privatizáció során el-
sõsorban a termelõ szövetkezetek er-
deit és az állami erdõgazdaságok ke-
vésbé értékes, nehezebben mûvelhetõ
állományait magánosították. Ebbõl adó-
dóan a magánerdõk többségét rosszabb
minõségû, gyorsan növõ fafajok alkot-
ták. A tõkehiányos magánerdõ-gazda-

ságok megfelelõ infrastruktúra és kor-
szerû gépek nélkül indultak. Valószínû-
leg éppen a fenti okok miatt a magáner-
dõ-gazdálkodás szereplõi hamar felis-
merték, hogy érdekük egy erõs szakmai
szövetség létrehozása.

Nagy István, a szervezet két évtize-
des fennállását méltató rendezvényen
arról is beszélt, hogy a Nemzeti Erdõ-
program alapján – amely része a Nem-
zeti Vidékstratégiának – felgyorsul az
erdõtelepítések üteme. Így a következõ
évtizedek alatt várhatóan mintegy 700
ezer hektárral növekszik az erdõk terü-
lete az országban, hogy az erdõ által
borított területek nagysága 20-ról 27
százalékra nõjön. Hozzáfûzte: mivel
Magyarországon sok az osztatlan közös
tulajdonú és a gazdálkodás alá nem
vont erdõ, a kihasználatlan területek
fontos tartalékot jelentenek a nemzet-
gazdaság növekedése szempontjából.
Ezért az erdõgazdálkodás Magyaror-
szág egyik fontos kitörési pontja lehet a
2020-ig tartó vidékfejlesztési ciklusban.
Ebben a folyamatban a szaktárca számít
a MEGOSZ aktív közremûködésére.

Nagy István ezt követõen kiemelte:
nagy jelentõségû volt, hogy a magán-
szektor számára is megnyílt az elmúlt
években a közfoglalkoztatás lehetõsé-
ge. Így ma már több mint 1500 közfog-
lalkoztatott dolgozik a magyar magán-

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Jubileumi MEGOSZ nagyrendezvény 
Budapesten I.

Két évtized ünnepe a Kossuth téren és az Akadémián 

Átalakulóban lévõ erdészeti minisz-

tériumi igazgatás, új uniós költség-

vetési cikluskezdet, formálódó pá-

lyázati forrás struktúrák. Esemény-

dús szakmai háttérkeretek között

tartotta meg szeptember 5-én, Bu-

dapesten, húsz éves fennállásának

jubileumi ünnepségét a Magán Er-

dõtulajdonosok és Gazdálkodók Or-

szágos Szövetsége. A nagyrendez-

vény méltó és igényes ünnepe volt a

szervezet megalakulásának és az

elmúlt két évtizedben elért eredmé-

nyeknek.

Nagy István államtitkár (Földmûvelésügyi Minisztérium)
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erdõkben. A célkitûzés pedig az, hogy
ezek a programok a jövõben is folyta-
tódjanak.

Az államtitkár végül kifejtette, a kö-
zeljövõ legfontosabb feladata, hogy
megalkossák a gazdálkodóbarát, polgá-
ri értékrendû új erdõtörvényt a kapcso-
lódó törvényekkel – vadászati, termé-
szetvédelmi – együtt. Ez csak a magán-
gazdálkodók véleményének figyelem-
be vételével képzelhetõ el. Ehhez kérte
a minisztérium a MEGOSZ, mint straté-
giai partner együttmûködését. Emlé-
keztetett a szövetség szerepére az
Akác-koalíció létrehozásában, majd vé-
gezetül köszönetet mondott a szakmai
kiállásukért.

Az államtitkári ünnepi beszéd után
Glattfelder Bélának, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium gazdaságszabályozásért
felelõs államtitkárának a MEGOSZ-t és
a rendezvényt üdvözlõ levelét olvasták
fel. Az államtitkár felvillantotta a közel-
múlt eseményeit, nevezetesen az akác
körül kibontakozó vitát, és az Akác-ko-
alíció szerepét. Hangsúlyozta, büszkék
lehetnek, hogy elérték az akác és az
akácméz hungarikummá nyilvánítását.
A sikerek ellenére még sok munka vár
azokra, akik az akác támogatását pár-
tolják az ésszerûtlen tiltás helyett – fo-
galmazott levelében az államtitkár és
további együttmûködésérõl biztosította
a magánerdõ-gazdálkodókat.

A ünnepi rendezvény folytatásában
Luzsi József a MEGOSZ elnöke szólt a
több mint kétszázötven fõs hallgatóság-
hoz. Elöljáróban utalt az ünnepség
helyszínének tudatos kiválasztására. Az
Országház a tartamosságot jelképezi,
akárcsak az erdõ és egyben összetarto-
zást jelent, akárcsak a magánerdõ-tulaj-
donosoknak a MEGOSZ.  

Elmondta, hogy a MEGOSZ, mint a
legnagyobb országos hatáskörû, magán-
erdõs szakmai szövetség célja: tagjai
gazdasági és szakmai érdekképviselete,
érdekegyeztetõ feladatainak ellátása. A
tartamos magán erdõgazdálkodás meg-
valósítása, a tagok erdõvagyonának
megõrzése, növelése. A magán erdõva-
gyon legoptimálisabb mûködtetésének
segítése a tulajdonosok, a gazdálkodók
hasznára. A magánerdõben az erdésze-
ti és az erdõhasznosítási szakmai kultú-
ra támogatása a közcélok figyelembe-
vételével. 

Mint elmondta, a becslések szerint
közel félmillió honfitársunknak van er-
dõtulajdona. Ez azt jelenti, hogy az er-
dõtulajdonosok és családtagjaik révén
minden hetedik magyar állampolgár ré-
szese a magyar magánerdõ vagyonnak.
Közel negyed százada a magyar erdõk
mintegy 40 %-a került magánkézbe. Ez
napjainkra – az új erdõk telepítésével –
42 %-ra, mintegy 870 ezer hektárra nõtt.
Belátható idõn belül tehát az ország er-
deinek fele magánkezelésben lesz.

Luzsi József emlékeztetett a huszonöt
évvel ezelõtt lezajlott rendszerváltozás-
ra. A privatizáció során az erdõk is ma-
gánkézbe kerülhettek. A mintegy félmil-
lió új erdõtulajdonosnak kevés fogalma
volt, hogyan kezdjen hozzá az erdõgaz-
dálkodáshoz. A magángazdálkodásnak
csak régmúltja volt hazánkban, de az el-
telt évtizedek alatt feledésbe merültek
az ismeretek. A tulajdonosok spontán
szervezõdtek meg a mûködtetés elindí-
tására. Az idõközben megszûnõ mezõ-
gazdasági termelõszövetkezetekben
foglalkoztatott erdészek készek voltak a
magánszektorban hasznosítani szakér-
telmüket. A szervezett magán-erdõgaz-
dálkodás az ezredfordulón indulhatott
el a magánosított 800 ezer hektár erdõ
45 százalékán. A szakértelem elérte,
hogy ma már a magánerdõk mintegy 80
százalékát mûködésbe vonták. Idõköz-
ben a kialakított szakirányítás állami fi-
nanszírozása megszûnt, így a szakma
egyik jövõben fontos feladata ennek a
hálózatnak az újraindítása.

Végezetül kiemelte, az erdõ a vidéki
embernek munkát és megélhetést nyújt,
a városiaknak pedig pihenést, feltöltõ-
dést. A magánerdõs társadalom egy di-
namikusan fejlõdõ, vidéki munkahelye-
ket teremtõ és megtartó közösség. A
magyar magánerdõk mindenki számára
elérhetõvé teszik az általuk megtermelt
javakat és a közcélú szolgáltatásokat.

Luzsi József a MEGOSZ elnöke ün-
nepi beszéde végén egy gõzölt akácfá-
ból faragott országcímert nyújtott át
Nagy István államtitkárnak. Az ünnep-
ség résztvevõi ezután – muzsikaszó
mellett – vonultak át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia épületéhez.

Nagy László – Dr. Sárvári János –
Zétényi Zoltán

Forrás: MEGOSZ, kormany.hu, 
ForestPress, oee.hu

Képek: Nagy László

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Luzsi József elnök, MEGOSZ Nagy István az országcímerrel
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A nemes nyár faállományok megítélé-
se, gazdasági szerepük számos szak-
mai vitát gerjeszt.  A hagyományos
módon végzett gazdálkodás ugyan
mutat némi ültetvényes jelleget (talaj-
elõkészítés és korai idõszak ápolá-
sai), de a magas tervezett vágáskorok
(területtel súlyozott átlag 28,1 év), a
talajmûvelés elhagyása, a mûtrágyá-
zás és a módszeres növényvédelem hi-
ánya, valamint a minõségi nyesések
elmaradása inkább a gazdálkodás ex-
tenzív jellegét erõsíti. 

A hagyományos NNY gazdálkodás vezér-
választéka jó termõhelyeken a hámozási,
mégpedig vakfurnér rönk, miközben an-
nak lábon álló értéke (~13 500,-Ft/n.m3

áfa nélkül) többnyire nem éri el az akác
tûzifáét sem. A vastag, de barnabeles és
cincérjáratokkal tarkított rönköt a felhasz-
nálók értékítélete erre a szintre helyezi.
Ez a választék is fogyóban van, mert a
legjobb, ártéri fekvésû nemes nyár termõ-
helyeken az erdõfelújítás „természetvé-
delmi okokból” igen kiterjedten szürke
nyár fafajjal történik.  A ~123 ezer hektár
nemes nyárral borított terület termõhelyi
átlaga is igen gyenge, az I-VI. FTO-n be-
lül mindössze 4,9. Fogy tehát a minõségi
alapanyag, miközben a hámozási kapaci-
tás örvendetesen megnõtt. Ennek az el-
lentmondásnak egy lehetséges, célszerû,
sõt álláspontom szerint mindenképpen
kívánatos feloldására teszek javaslatot.

A nemesnyár iparifa-ültetvé-
nyekrõl

Az elmúlt évtized egyik hazai szakmai
újdonságának számít a rövid vágásfor-
dulójú (10-15 év) és intenzív mûvelésû
nemesnyár iparifa-ültetvények hazai
megjelenése. Az ilyen típusú és olasz
tulajdonú ültetvények magyarországi
területe jelenleg közelít az 5 000 ha-hoz
(termelõktõl telefonos adatgyûjtés). 

A nemesnyár-gazdálkodás ezen for-
mája – bár évtizedek óta ismert a magyar
kutatók és termelõk körében – viszonya-
ink között nem nyert létjogosultságot. En-
nek okai között az újdonságtól való ide-
genkedést, a szakismeretek hiányát, ko-
rábban a végtermék színfurnér rönk irán-
ti lanyha helyi felhasználói keresletet, de
akár a tõkehiányt is megemlíthetjük. (A
12 éves átlagos fordaidõ a szántóföldi nö-

vénytermesztéshez képest hosszú idejû be-
fektetés.) Nem segíti az átgondolást és ter-
vezést az állandóan változó társadalmi
(földhasználat, földtulajdon) és jogi kör-
nyezet (erdészeti, földvédelmi, földnyil-
vántartási, adó jogszabályok), a kiszámít-
hatatlan és elõbbitõl nem független támo-
gatási rendszer sem. Szintén óvatosságra
int a megszokottnál nagyobb kockázat
(vadkár, eltulajdonítások stb.). Legvégül,
de nem utolsósorban az intenzív mûvelé-
sû ültetvények megvalósítását gátolja a
belföldi termelésû szaporítóanyag – mé-
retes csúcsrügyes karódugvány – hiánya. 

A sok hátrány ellenére az önerõs
olasz tulajdonú ültetvények gombamód
szaporodnak Magyarországon. Fel kell
tennünk a kérdést: Miért éri meg az
olasz termelõnek ezt a tevékenységet
folytatni, illetve miért engedjük ki a
magyar termelõi körbõl az erdészeti
termelés egyik fontos határterületét? 

Az olasz tulajdonosi háttérrel mûkö-
dõ nemes nyár hámozóüzemek a ma-
gyar primer faipar szerves részévé vál-
tak, amelyet a hagyományos magyar
nemesnyár-gazdálkodás egyelõre ellát
vakfurnér hámozási rönk alapanyaggal.
Ugyanakkor a színfurnér rönkbõl hiány
alakult ki, amit a gyárak elsõsorban
Olaszországból fedeznek(tek). A szállí-
tási költségek csökkentése és nem ki-
zárt módon a hazai piac „árszabályozá-
sa” érdekében az üzemeket „követték”
az ültetvények, a színfurnér rönk ter-

mesztését részlegesen áthelyezték a Pó
völgyébõl hazánkba. Ebben szempont
lehetett az olcsó munkaerõ is (a nevelés
nagy kézimunkaerõ-igénye).

Termesztéstechnológia
Az ültetvény klónkiválasztásának

szempontjai
Fõ szempont a klón jó hámozhatósága
(szöveti tulajdonságok) és a rövid vágás-
fordulóból (10-15 év) is következõ fehér
belûség. Hasonlóképpen a fiatalkori erõ-
teljes növekedés, a kártevõkkel, kóroko-
zókkal szembeni legalább közepesre mi-
nõsíthetõ ellenálló képesség és az elfo-
gadható, valamint nyeséssel tovább javít-
ható törzsalak. Az olasz tulajdonú ültet-
vények nálunk „I-214” klónból állnak.
Kérdéses a Pannónia nyár alkalmazható-
sága. Errõl megoszlanak a felhasználói
vélemények – „túl nehéz a fája”. Ugyan-
akkor akár 9-10 új klón is bekerülhet a
fajtaválasztékba.

Az ültetvény helyének megválasz-
tása 

Nem függetlenül az olasznyár termõhe-
lyi igényétõl és az alkalmazott techno-
lógiától. 

Célszerûen nem védett és nem NA-
TURA 2000 korlátozású szántó, vagy
rét-legelõ mûvelési ágú földrészletet vá-
lasszunk (engedélyezési feltétel). Az in-
tenzív, az ültetvény teljes fenntartási
ideje alatt végzett talajmûvelés érdeké-

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNY- ÉS ERDÕTELEPÍTÉS

Jövõnk az iparifa-ültetvény?(!) I.
Csodavárás helyett egy lehetséges megoldás

Nagy Imre – tudományos munkatárs, NAIK-ERTI

Negyedik éves ültetvény tavasszal. Fotó: Nagy Imre
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ben követelmény a sík terület (lejtés < 5 o)
és a jól mûvelhetõ, laza szerkezetû talaj
(Arany-féle  KSZ < 70).

Klimatikus viszonyaink ismeretében
feltétlen elvárás a mélységben megjelenõ
mozgó többletvíz (szivárgó víz, változó
magasságú talajvíz, ártér), amely a növe-
déktöbblet feltétele. Korlátozó tényezõ-
ként említhetõ a termõhely vastagságától
függõ mélységi mésztartalom (40 cm-ig <
5%, 40-80 cm között < 10%,  80 cm alatt
<  15%) és a szódalúgosság (80 cm-ig  a
fenoftalein lúgosság  < 0,05%,  80 cm
alatt < 0,1%). Az összes sótartalom a le-
galább 1,5 mélységû termõrétegben min-
denütt 0,1% érték alatt maradjon.

„Magyar specialitás” a kérõdzõ nagy-
vadállomány, ami fontos befolyásoló
tényezõ. A gím- és dámszarvas-élõhely
lehetõleg kerülendõ, mert a vadkár bár-
minemû védekezés ellenére 5–35%-kal
csökkentheti az ültetvény értékét. (A
méretes I. kiviteli szaporítóanyagon az
õz általában nem okoz kárt.) A vadkár
szakszerû megelõzése és a rendszerek
fenntartása elérheti az összes létesítési
és mûvelési költség 10%-át.

Az ültetvény tervezésekor a talajgöd-
rök ásása és a laborvizsgálat minden-
képpen szükséges, még akkor is, ha az
önerõs fásítások engedélyeztetése so-
rán jelenleg nem kötelezõ. A mozaikos
termõhelyek miatt a gödrök besûrítése
is célszerû lehet, a kötelezõ 5 ha/db-bal
szemben akár 2 ha/db-ig.  Fontos lenne
a K, N, P nyitóértékek megállapítása is,
mert a költséges mûtrágyázást a jelenle-
ginél hatékonyabban is végezhetnénk. 

Eredményes termesztés folytatható
középmély, mély termõrétegû öntéstala-
jokon (pl. ártér mentett oldala), savanyú
humuszos homoktalajokon (pl. Nyírség,
Belsõ-Somogy), réti talajokon (pl. Kisal-

föld), rozsdabarna és kovárványcsíkos
barna erdõtalajokon (pl. Zala, Somogy).

Az ültetvény létrehozásának
mûveletei

• Részletes termõhely-feltárásra
alapozott telepítési terv készí-
tése és engedélyeztetése (jelen-
leg önerõs erdõtelepítés – szabad
rendelkezésû erdõ)

• Geodéziai kitûzés és határál-
landósítás (az árnyalási bizton-
sági sáv betartása, a szomszédos
területek védelme érdekében)

• Talaj-elõkészítés
A telepítésre tervezhetõ legtöbb
területünk ma részben elcserjése-
dett, vagy ligetekkel tarkított rét,
legelõ, de a jelenség a szántók
szélein is általános. Ekkor min-
denképpen szükséges a bozótir-
tás, esetleg a tuskózás és a koráb-
bi fás növényzet maradék nélküli
eltávolítása (lehordás, aprítéko-
lás, elégetés stb.). Ez tapasztala-
tom szerint a terület 10-15%-át
érinti és jelentõs költséggel jár. 
A vízmozgás fenntartása érdekében
a többnyire elhanyagolt vízelveze-
tõ-vízmegtartó rendszerek (csator-
nák, zsilipek) felújítása is elenged-
hetetlen. Az állandó vízborítást, le-
vegõtlen talajt a NNY nem tûri.
A tiszta területen õszi mélyforga-
tást, rigolírozást végzünk. Annak
során a talajhibákat is fel és össze
kell törni. Az érintett mélység 45-
70 cm. Fontos a többszintes gyö-
kérszerkezet feltételeinek megte-
remtése. Az olasznyár kifejezetten
érzékeny pl. a kovárványcsíkokra.
Az elsõ tavaszi mûvelet a rögtörés
nehéz tárcsával, majd a simítózás.

A talaj-elõkészítés záró mûvelete-
ként a mezõgazdaságban is hasz-
nálatos tárcsa, gyûrûs henger, kul-
tivátor stb. adapterekkel aprómor-
zsás, vetõágy-minõségû talajfel-
színt alakítunk ki.

• Az ültetési hálózat kitûzése
6 x 6 m-es ültetési, egyben vég-
használati hálózat, 278 db/ha. A
pontos kitûzés elengedhetetlen a
gépi ápolás és a tõsérülések elke-
rülése érdekében.

• Az I. kivitel szaporítóanyaga
278 db/ha csúcsrügyes karódug-
vány, 2 éves, 5-7 m magas, d1,3 =
33-50 mm. A szállítás közbeni ki-
száradást meg kell elõzni (zárt
konténerek). Az utolsó igazító
nyesést közvetlenül az ültetés
elõttre idõzítsük. Az iparifa-ültet-
vényt legfeljebb egyszer, 2. éves
korában pótoljuk, általában 10%
körüli tételben, válogatott, „túl-
méretes” dugvánnyal. 

• Gödörfúrás géppel
Az elvárt mélység 150 cm, az át-
mérõ 35 cm.

• Ültetés kézzel, beiszapolás
Az ültetés elõtt a karódugványt
kézzel kiegyenesítjük. Ültetéskor
a beiszapolás gödrönként 60-80 l
vizet igényel. Az ültetési mélysé-
get úgy kell beállítani, hogy az
utolsó évi növedék indulási ma-
gassága 10 cm-rel a talajfelszín alá
kerüljön.

• Ültetés utánigazítása
A besüppedõ, tömörödõ talajt ~ 2
héttel az I. kivitelt követõen, kéz-
zel, kapával utántöltjük. 

• Vadkár-elhárítás az ültetvé-
nyen
Kritikus kérdéskör, mert a vég-
használati tõszámot az I. kivitelkor
állítjuk be. Tapasztalatom szerint
elégtelen szintû az együttmûködés
a telepítõk és a vadgazdálkodók
között. A bírósági gyakorlatban a
magas értékû ültetvények bekerí-
tését a gazdálkodás rendes köré-
nek tekintik. (Az Evt. hatálya alá
tartozó területeken ez nem érvé-
nyes.)
Gondot okozhat az elsõ 1-2 évben
a nyúl rágása, és az ültetvény tel-
jes fenntartási ideje alatt a
gím(dám)szarvas károsítása. A
mûtrágyázott olasznyár kérge vé-
kony marad, alig parásodik, így a
kéreg rágása akár 8-10 éves kor-
ban is elõfordulhat. 
A kármegelõzés két irányzatával ta-
lálkoztam. Általános megoldás a te-I. kivitel tavasszal. Fotó: Nagy Imre
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rületvédelem. Jól megépített, 200-
240 cm-es panelos, vagy fonatos
kerítés – állandó ellenõrzéssel és ja-
vítással – megfelelõ védelmet nyújt-
hat. Kérdéses eredményû az 5-7-9
soros, 150-180 cm magas villany-
pásztor alkalmazása. Egy-egy téli
szezonban a vándorló szarvascsa-
patok 1-2 nap alatt letarolhatják az
ültetvényt. Ez egyaránt megtörtén-
het magas hóban a rendszer meghi-
básodásakor, vagy akár lopáskár
nyomán. A másik kármegelõzési
forma a törzsek egyedi védelme
netlon hálóval. A költségeket csök-
kenti, hogy a 150-180-200 cm-es
szalagok többször felhasználhatók.
Ugyanakkor rendre észleltem kár-
képet a védett magasság felett.
A kerítésépítés az I. kivitel elõtt,
vagy legfeljebb azzal párhuzamo-
san történhet. 

Az ültetvény ápolása, növény-
védelme

Talajmûvelés az ültetvény teljes
fenntartása ideje alatt

A szellõs talajt évi 2-4 tárcsázással érjük el.
Azt mindkét irányban és fedéssel végez-
zük. A munkamélység 15-25 cm közötti,
de a felsõ gyökérzóna kialakulása után
inkább a sekélyebb megoldást válasszuk.
Gyakorlott traktorosokat alkalmazva az
egyedek körül csak 0,5 x 0,5 m-es négy-
szög marad el. Ott kapálással, vagy vegy-
szerezéssel gyomtalanítunk. Ezzel csak
kis területet kell érintenünk (70-100
m2/ha) és a költség sem jelentõs. A par-
lagfû miatt mindenképpen indokolt a
mûvelet, miközben a mûtrágyázás ered-
ményességét is javítja. A Lontrel és fõleg a
glifozátok alkalmazásánál ügyeljünk a

törzsárnyalásra, mivel a fiatal NNY kérgen
keresztül is felveheti a gyomirtó szert.

Növényvédelem  
Jellemzõen az ültetvény 1-2 éves korá-
ban védekezünk, de pl. a levelészek gra-
dációjánál erre késõbb is szükséges le-
het. A földi gépes és emelt kosaras, kézi
szórópisztolyos technológiát egyaránt
bevethetünk. Leginkább a levelészek és
a kis nyárfacincér károsítását kell meg-
akadályozni. Általánosan alkalmazott
szer a NURELLE D*50/500 EC, 1,5 l/ha
dózisban. Figyeljünk a nyár rozsdagom-
bára is. Az ültetvényeken elvárás a rend-
szeres növényvédelmi szemle. 

Tápanyag-utánpótlás
Általában az ültetvények 5-7éves koráig
mûtrágyázunk. Nagyon költséges és
esetleg nem megtérülõ mûvelet. A vá-
lasztott dózist a megelõzõ N,P,K hatóa-
nyag-szint megállapításával alapozhat-
juk meg szakmailag. A P és K hatóa-
nyag kiszórása, adagolása kérdéses
eredményû lehet.

A kutatások szakirodalmi adatai sze-
rint mindösszesen 270 kg/ha N hatóa-
nyag az összfatermés átlagnövedékét
5–9 m3/ha/év tétellel növelheti.

A jelenlegi gyakorlat a 3 x 15-ös, N-
P-K komplex mûtrágyát alkalmazza,
mégpedig 1-3 éves korban tavasszal,
egyedileg és faegyed tövére irányítot-
tan, 3-7 éves kor között pedig a teljes
területre kiszórva és betárcsázva.

Az ültetvény nyesése
A legkritikusabb mûvelet, a túlnyesés ve-
szélye miatt. A nyesést végzõ emberek
oktatása és folyamatos ellenõrzése elen-
gedhetetlen. Az egyéves dugványt az

anyatelepen, az ültetési anyagot pedig az
ültetés elõtt egy szálra kell vágni. Az ültet-
vény 3 (az egyed 5) éves koráig kell kiala-
kítani a 6-8 m magas ágtiszta törzset, de
mindig maradjon legalább 1/3 élõ koro-
na. A túlnyesett állomány fattyúhajtásokat
nevel, azokat a véghasználati korig el kell
távolítani. Az olasznyár erõs oldalágkép-
zõdésre hajlamos. Ezt a két részletben
végzett nyeséssel elõzzük meg. A még
megmaradó alsó ágörvet elõnyessük (60-
80 cm-es csonkolás), majd a második
évében palást simára vágjuk. Az olasz-
nyár villásodásra is hajlamos, az egyik ve-
zérhajtást 3-4 éves korig kivágjuk. A tör-
zsön 7-8 éves korig is láthatók a „töré-
sek”. A nyesés január 15. és május 15. kö-
zött végezhetõ, de a legkedvezõbb idõ-
szaka a március és április. A fõ nyesések-
hez  pneumatikus ollót és emelt kosaras
gépet használunk. Akár 4-5 cm vastag
ágak is eltávolíthatók. Egyszerre két ülte-
tési sor alakítható. A fattyúhajtások miatti
utónyesést inkább a földrõl, hosszított
nyelû ágnyesõ fûrésszel célszerû végezni.
A nyesés célja, hogy a maradó göcsök a
furnérnak nem használható hámozási
hengerben maradjanak.

Felhasznált irodalom:
Márkus L.–Mészáros K.: Erdõérték-számítás.
Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
1997.

Halupa Lajos-Simon Miklós: Az „I-214”
NYÁR, Akadémiai Kiadó, Budapest 1985.

Halupa L.-Tóth B.: A nyár termesztése és
hasznosítása, Mezõgazdasági Kiadó, Buda-
pest, 1988.

Ültetvényszerû fatermesztés 1-2. Szerk.:
Führer Ernõ – Rédei Károly – Tóth Béla, Ag-
roinform Kiadó, Budapest, 2009.

Lektorálta: Dr. Borovics Attila, 
NAIK – ERTI, mb. igazgató
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A nyesés mûvelete. Fotó: Nagy Imre

3. éves nyárültetvény. Fotó: Borovics Attila
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Az ázsiai eredetû, behurcolt mikrogomba (Cryphonectria pa-
rasitica) által okozott kéregrák a közelmúltban Európa-szer-
te megtizedelte a gesztenyéseket. Hasonlóan aggodalmat
keltõ hír volt a Kínában õshonos szelídgesztenye gubacsda-
rázs (Dryocosmus kuriphilus) 2002-es európai megjelenése.
Ez a rovarfaj a gesztenye egyik legveszélyesebb kártevõje. A
rügyeket megfertõzve a fejlõdõ gubacsok (1. kép) gátolják a

hajtásképzõdést, ezáltal akár 50-75%-kal is csökkenhet a ter-
mésmennyiség. Több éven át tartó erõs fertõzése a faegye-
dek pusztulását is okozhatja. Kifejezetten könnyû akaratlanul
behurcolni, hiszen tojásai, illetve fiatal lárvái az év nagyobb
részét (júliustól a következõ év májusáig) a rügyek belsejé-
ben töltik, látható tüneteket (gubacsokat) csak a tojásrakást
követõ év tavaszán okoznak. A szelídgesztenye gubacsda-
rázsnak kizárólag nõstényei vannak (2. kép), ezek szûznem-
zéssel szaporodnak. Ez az egyik jellegzetessége, ami igazi in-
váziós fajjá teszi, ugyanis akár már egyetlen nõstény egyede
is sikeresen kolonizálhat új területeket.

Magyarországra fertõzött szaporítóanyaggal 2008 õszén
kerülhetett be, megjelenését 2009 májusában észlelték elõ-

ször (lásd az Erdészeti Lapok 2009. novemberi számát).
2010-ben Pécs környékén szintén megtalálták. Ezeket a fertõ-
zött fákat gyors hatósági intézkedéssel még sikerült megsem-
misíteni, de már akkor is valószínûsíthetõ volt, hogy Horvát-
ország felõl terjeszkedve önerõbõl is el fogja érni Magyaror-
szág délnyugati részét. Ez 2013-ban bekövetkezett, Zala me-
gye több zártkertjében lévõ gesztenyén is megjelentek a gu-
bacsok. Az idei felderítések újabb fertõzött területeket mutat-
tak ki, a Zala megyei fertõzött góc átterjedt Vas megye déli ré-
szére is (3. ábra). A kártevõ 2013-2014-ben Budapest külön-
bözõ kerületeiben is elõkerült.

Európában számos védekezési módszert kipróbáltak (me-
chanikai védekezés, rezisztencia, vegyszeres védekezés), de
egyik sem oldotta meg a gondot, mert nem tudta a faj népes-
ségét az elfogadható szint alá csökkenteni. Az eddigi vizsgá-
latok eredményei arra utalnak, hogy a nálunk honos, tölgye-
ken élõ gubacsdarazsak természetes ellenségei ugyan képe-
sek kifejlõdni a szelídgesztenye gubacsdarázsban is, de az ál-
taluk okozott mortalitás csupán néhány %-os, így a kártevõ
népességének szabályozására nem alkalmasak. Ennek fõ oka
egyébként az, hogy ebben az esetben nincs meg a gazda és
a parazitoid fejlõdésmenete közötti pontos szinkronizáció.
Az elmondottak alapján egyedüli védekezési lehetõségnek a
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Biológiai védekezés Magyarországon a
szelídgesztenye gubacsdarázs ellen

Kriston Éva1, Bozsó Miklós1, Csóka György2, Bujdosó Béla3, Melika George1

A szelídgesztenye (Castanea sativa) erdeinknek csak ele-

nyészõ részében fordul elõ. Kedvelt termése, esztétikai és

kultúrtörténeti jelentõsége okán azonban már régóta sok-

kal nagyobb figyelmet élvez, mint amit területfoglalása

önmagában indokolna. Európa számos országában igen

jelentõs állományalkotó fafaj. Olaszországban és Francia-

országban egyaránt 750 ezer hektár körüli a gesztenyeül-

tetvények és -állományok együttes területe, de Spanyol-

országban is jóval meghaladja a 100 ezer hektárt.

1 Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratórium, Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnye-
zet-védelmi Igazgatóság

2 NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
3 Zala Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

1. kép. Gubacsos hajtás (Melika George)

2. kép: Nõstény gubacsdarázs (Csóka György)

3. kép: A szelídgesztenye gubacsdarázs ismert hazai elõfordulá-
sai (kék=bizonyított elõfordulás, piros=nem került elõ)
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gubacsdarázs szintén Ázsiában honos természetes ellenségé-
nek, a Torymus sinensis nevû fémfürkésznek a betelepítése
tûnik. Ezt a védekezési eljárást – amikor a behurcolt kártevõ
õshonos elterjedési területén „jól mûködõ” természetes ellen-
ségeit is betelepítik a behurcolt kártevõ új hazájába – nevezik
klasszikus biológiai védekezésnek. A módszert a világon már
több helyen alkalmazták (USA, Japán, Dél-Korea, Olaszor-
szág, Franciaország). Azon túl, hogy bármely más védekezé-
si eljárásnál hatékonyabb (jellemzõen 60% és a feletti morta-
litást eredményez), környezeti
kockázatai is elenyészõek. A
Torymus sinensis ugyanis gaz-
daspecifikus faj és csak a Dryo-
cosmus kuriphilus lárváin élõs-
ködik, más gazdaállatból eddig
még nem sikerült kinevelni. Így
nagyon valószínû, hogy az õsho-
nos faunára semmiféle káros ha-
tást nem gyakorol.

A parazitoid egynemzedékes,
életciklusa finomra hangolt szink-
ronban van a gazdaállatéval. A
kifejlett darazsak áprilisban re-
pülnek ki az általuk elõzõ évben
megtámadott gubacsokból. Párosodás után (4. kép) a nõsté-
nyek (5. kép) lerakják tojásaikat a friss gubacsokban fejlõdõ
gubacsdarázs lárvákra. A Torymus lárva ezt követõen ektopa-
razitoidként táplálkozik a gazdalárva testfelszínén.Teljes ki-
fejlõdése után, õsz végén a gubacsban bábozódik (6. kép).

A szükséges engedélyek beszerzését követõen a NÉBIH Nö-
vény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Növény-

egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumának mun-
katársai márciusban Olaszországban, Torino környéki szelíd-
gesztenye-ültetvényeken gyûjtöttek Dryocosmus gubacsokat.
Kifejezetten olyan helyszíneken, ahol ismerten magas volt a gu-
bacsok Torymus fertõzöttsége. A laboratóriumban kinevelt pa-
razitoid darazsakat május végén, Zala megyében Kerkateskánd
és Dobri területén helyezték ki. Ott már tavaly is jelentõs mér-
tékû fertõzést észleltek, így remélhetõ, hogy a betelepített ter-
mészetes ellenség sikeresen követi a kártevõ terjeszkedését.

Mintaterületenként 3-3 db, 1 m
hosszú tüllháló izolátort helyeztek
ki a gubacsdarázs által fertõzött
ágakra (7. kép), mindegyikbe 20
nõstény és 10 hím parazitoid ke-
rült. Ezeken túl két mintaterületen,
100 nõstényt és 50 hímet engedtek
ki egy-egy mintafára (8. kép).

Jövõ márciusban az izolátorok-
ban áttelelt, valamint az izolátor
nélküli mintafákról a gubacsokat
egyaránt begyûjtik majd, így a
laboratóriumi kinevelést követõ-
en meghatározhatóvá válik a pa-
razitáltság mértéke. A szelídgesz-

tenye gubacsdarázs terjedésének térképezése, illetve a bioló-
giai védekezési program a következõ években is folytatódik. 

Tisztelettel kérjük a kollégákat, ha valahol fertõzött (guba-
csos) szelídgesztenyéket észlelnek, azt helymegjelöléssel jelez-
zék Melika George (melikag@nebih.gov.hu) és Csóka György
(csokagy@erti.hu) felé. A közremûködést elõre is köszönjük! 
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4. kép: Párosodó Torymus sinensis-ek (Csóka György) 6. kép: Kikelés elõtt álló Torymus báb a gubacsban (Bozsó Miklós)

5. kép. Nõstény Torymus sinensis (Csóka György)

7. kép: A parazitoidok kihelyezéséhez használt izolátor
(Melika George)

8. kép: Fertõzött mintafa (Melika George)
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A geoinformatika napjaink népszerû
szakterülete erdészeti vonatkozásban
is.  A több évtizedes múltra visszatekin-
tõ erdészeti adatgyûjtés mindenki
számára elérhetõ térképi megjelenítése
eddig még váratott magára, az internet
azonban új távlatokat nyit a kutatási
eredmények társadalmasításában.

Bár geoinformatikai vonalon több
kiváló szoftver áll a felhasználók ren-
delkezésére, ezek mindegyike speciális
felkészültséget igényel, továbbá hosszú
távú felhasználás esetén rendelkezni
kell a program licencével. A más szak-
területet mûvelõ érdeklõdõk hozzáféré-
séhez egyrészt hosszabb-rövidebb ta-
nulási idõszak, másrészt anyagi befek-
tetés szükséges, amit kevesen enged-
hetnek meg maguknak. A probléma
megoldását a NAIK ERTI kutatói jelen
geoportál elkészítésében látták, mely a
szakértõk által létrehozott tartalmak
széles körben való tanulmányozására
ad lehetõséget.

A www.ertigis.hu webcímen mûkö-
dõ oldal fejlesztése a Joomla tartalom-
kezelõ rendszerben történt. Az elsõ me-
nüpontban a NAIK ERTI térinformatikai
tárgyú, illetve térinformatikai szem-
pontból interpretálható projektjeinek
legfontosabb adatai olvashatók, külö-
nös tekintettel a fõ célkitûzésekre, a fel-
használt tudományos eszköztárra és az
együttmûködõ partnerekre, utalva a
kapcsolódó térképekre, publikációkra
és eseményekre. 

A második menüpont alatt találhatók
a térképszolgáltatások. Az elemzések és
a térképek az ESRI2 cég ArcGIS for
Desktop és ArcGIS for Server nevû
szoftvercsomagja segítségével készül-
nek, az adattároló egy központi szerver,
az elérést pedig a világháló biztosítja.

Az oldalon elsõként közzé tett ered-
mények a Zala megyét felölelõ, AG-
RÁRKLÍMA címet viselõ TÁMOP pályá-
zat keretében a NAIK ERTI által végzett

tevékenységekbõl származnak. Az
elemzéshez származtatott meteoroló-
giai adatokat (Országos Meteorológiai
Szolgálat), digitális domborzatmodellt
(Földmérési és Távérzékelési Intézet),
genetikai talajtípus térképeket (Meri-
dum Kft.) és talajvíz térképet (Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet) vásárolt
a NAIK ERTI. A megvalósítás elsõ lépé-
sét az adatok adatbázisba építése, az
eddigi erdészeti kutatási eredmények-
kel összevetése képezte, amit a térbeli
összefüggések feltárása követett. A ka-
pott eredmények közzétételének helye
a geoportál.

A térképszolgáltatások menüpont fel-
építése az alábbiakban olvasható. Az
erdõkeresõ a projekt partnerek és az
érintett gazdálkodók számára Zala me-
gyei erdõállományok részleteihez tarto-
zó hõmérséklet, csapadék és FAI3 érté-
kek vizsgálatára nyújt lehetõséget, kü-
lönbözõ szûrési beállítások mellett. En-
nek a pontnak az eléréséhez felhaszná-
lói fiók regisztrálása szükséges, mely-
ben a rendszert üzemeltetõ kollégák se-
gítenek.

Az érdeklõdõ szakmai és laikus kö-
zönség számára bejelentkezés nélkül is

láthatók a Zala megye területére vonat-
kozó fõbb termõhelyi és faállomány-
szerkezeti információk.

Az egyes fedvények önálló térképe-
ket képeznek, melyek egy-egy paramé-
ter adott idõszakra vonatkoztatott stati-
kus állapotát mutatják. Az egymás után
következõ idõszakok leképezésével
idõsoros állapotképek nyerhetõk. Ezál-
tal jól nyomon követhetõ pl. az egyes
klímatípusok területfoglalásának válto-
zása. A fedvények választott mértékben
áttetszõvé tehetõk, így egyidejûleg több
paraméter vizsgálható. Ilyen képet mu-
tat az 1. ábra, melynek egyik fedvénye
az erdészeti klímatípusokat, másik pe-
dig a bükk (Fagus sylvatica L.) elterje-
dési területét mutatja az 1960–1990 kö-
zötti idõszakra. Ugyanez leképezhetõ
az 1970–2000, az 1980–2010, a 2011–
2040, a 2041–2070, illetve a 2071–2100
terjedõ idõszakokra is, lehetõvé téve az
idõbeli változások megfigyelését.

Az erdészeti döntéshozás támogatá-
sára a klímaváltozáshoz alkalmazkodó
fafaj kiválasztását segítõ eszköz szolgál.

Az alkalmazás szabadon hozzáfér-
hetõ változatában megjeleníthetõ az
1960–1990, az 1980–2010 és a 2035–
2065 közötti idõszakokra a javasolt cél-
állomány fõfafajok területfoglalása az
Erdõtervezési útmutató mellékletét ala-
pul véve, mely Járó Zoltán „Az egyes
termõhelytípusokon alkalmazható cél-
állományok és azok várható növekedé-
se” címû 1970-ben kiadott kéziratából,
illetve annak Tímár és mtsai által 2005-
ben megújított változatából készült. A
három idõszakot összevetve kitûnik,

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Bemutatkozik a NAIK ERTI geoportálja: az
ERTIGIS

Jakab Szilvia – erdõmérnök, kommunikátor, kutatási referens; NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

Dr. Illés Gábor – PhD., okl. erdõmérnök, tudományos fõmunkatárs – NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

Új, elsõsorban erdészeti vonatkozá-

sú geoportált indított a NAIK Erdé-

szeti Tudományos Intézete az inter-

neten. Az ingyenes, ERTIGIS1 névre

keresztelt alkalmazás három fel-

használói szintre differenciálódik.

Alkalmazásához felhasználói fiók

igényelhetõ.

1 GIS = Geographic Information System,
ford.: geográfiai információs rendszer

2 ESRI = Environmental Systems Research Ins-
titute, ford.: környezeti rendszereket kutató
intézet

3 FAI = Forestry Aridity Index, ford.: erdésze-
ti aszályossági index

1. ábra: Erdészeti klímatípusok és a bükk (Fagus sylvatica L.) térnyerése 1960–1990
között (Forrás: www.ertigis.hu)
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hogy az idõ elõrehaladtával az útmuta-
tó a megváltozott ökológiai feltételek
miatt egyre kevesebb területre nyújt
megoldást. Egy-egy település kiválasz-
tását követõen lekérhetõ az adott köz-
séghatárhoz tartozó erdõrészletekre
vonatkozóan a fõfafaj és annak várható
magassági értéke (2. ábra), mely az
elõzõekben foglaltak miatt sok helyen
nullával jelzi az eddig megszokott állo-
mányalkotó fõfafajok fokozatos kiszo-
rulását a területekrõl. 

A negyedik alkalmazással a FAI érté-
kek jeleníthetõk meg adott évre és
adott tartományban (3. ábra). A szûrõ-
feltételek beállítása két év és két FAI
tartomány összehasonlítását teszi lehe-
tõvé.

A portál összeállítása, böngészése
során tapasztaltak számos olyan kér-
dést vetnek fel, melyek megválaszolása
izgalmas, ugyanakkor komoly kihívást
jelent az erdészeti kutatás számára.
Olyan új termõhelytípus-változatok ala-
kulnak ki a klímaváltozás következté-
ben, melyekre jelenleg nincsen fafaj-vá-
lasztási segédlet, ennek kidolgozása az
egyik legfontosabb feladat. A mérlege-
lés során számos szempontot kell figye-
lembe venni, érdemes akár a külföldi
tapasztalatokat is megismerni. 

ERDÉSZETTUDOMÁNY

MEGJELENT A SILVA NATURALIS 
3. KÖTETE

A folyamatos erdõborítás megva-
lósításának ökológiai, konzervá-
cióbiológiai, közjóléti és termé-
szetvédelmi szempontú vizsgálata
címû TÁMOP-projekt keretében
indított Silva Naturalis periodika 3.
kötete látott napvilágot nemrég.
A több mint 200 oldalas kötet mo-
nografikusan dolgoz fel egy kü-
lönleges, sokak által ismert erdõ-
foltot, a szalafõi Õserdõt. A 12 ta-
nulmány botanikai, mikológiai,
zoológiai, valamint erdõszerkezeti
és erdõdinamikai szempontból
elemzi ezt a különleges területet.
Kevesen tudják, hogy az erdõfolt
Igmándy Zoltán professzornak
köszönhetõen menekült meg a
véghasználat elõl, s mintegy négy
évtizede szabadon érvényesülhet-
nek itt a spontán folyamatok. Sze-
rencsére Bonczó Kálmánné sz. Bécsi Judit szakmérnöki szakdolgozataként
elvégezte az állomány állapotfelvételét, így erdõszerkezeti és -dinamikai össze-
hasonlításra, értékelésre is mód nyílott. 

3. ábra: 6,00-7,00 közötti FAI értékkel jellemezhetõ területek a 2000-es évben (Forrás:
www.ertigis.hu)

2. ábra: Almásháza községhatár egy erdõrészletére ajánlott fõfafaj és annak várható
magassága az 1960–1990, az 1980–2010 és a 2035–2065 közötti idõszakokra vonat-
kozóan (Forrás: www.ertigis.hu)

Jó minõségû fényképe-
ket várnak az Erdészet-
tudományi Közlemények

szerkesztõi!
Az idei õsz folyamán az Erdészettudo-
mányi Közleményeknek két füzete fog
megjelenni. A 4/1-es „általános” kötet, a

4/2-es pedig az
„Agrárkl íma”
p r o j e k t h e z
kapcsolódó te-
matikus füzet
lesz. Mindkét
füzethez kere-
sünk jó minõ-
ségû, látvá-
nyos, szakmai-
lag is érdekes
fényképeket.
Egyrészt mind-
két füzet cím-
lapjára, más-
részt pedig a
füzetek belse-

jébe, a képes „kitöltõ” oldalakra. Várjuk
képeiteket! A kérést terjesszétek kollé-
gáitok körében is!

Köszönettel!
A szerkesztõk
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AKTUALITÁSOK

MEGHÍVÓ
a Pro Silva Hungaria Jubileumi Nagyrendezvényére

2014. október 7–8.

(25 éve alakult a PRO SILVA EUROPA, és 15 éves a PRO SILVA HUNGARIA!)

Program:

Október 7. (kedd) 
10:00 Érkezés

10:00–10:30 Regisztráció
10:30–15:00 I. Jubileumi konferencia – Felsõtárkány

A PRO SILVA szerepe a természeti folyamatokon nyugvó, folyamatos erdõborítást 
biztosító erdõgazdálkodás megalapozásában és terjesztésében.

15:00–  II. Bemutató és szakmai tanácskozás terepen – Felsõtárkány
A Bükki Nemzeti Park által kezelt erdõben

Magánerdõben

Október 8. (szerda) 
8:30–  16:30 A terepi munka folytatása – Parádfürdõ

Az Egererdõ Zrt. által kezelt állami erdõben

További információk:

Regisztráció: A regisztrációhoz szükséges ûrlap a Pro Silva Hungaria honlapjáról letölthetõ:
www.prosilva.hu. A jelentkezési lapokat kérjük a goncz.vivien@bakonyerdo.hu e-mail címre
küldjék, 2014. szeptember 21-ig.

Részvételi díj: A részvételi díj 11 000,- Ft. A részvételi díj a rendezõ szervek által nyújtott vala-
mennyi szolgáltatás (szállás, étkezések, szükség szerint a helyi-, helyközi és terepi közlekedés
stb.) költségeihez való hozzájárulást tartalmazza. A részvételi díj átutalással és helyben is fizet-
hetõ.

Átutalás:
Kedvezményezett: Pro Silva Hungaria, 3232 Mátrafüred, Hegyalja út 14.
Bankszámla száma: OTP 11742094-20165242-00000000
Átutalás közleménye: Jubileumi Nagyrendezvény, „résztvevõ neve”

Szállás: Bükki Nemzeti Park Felsõtárkányi Oktató- és Látogatóközpont

A részletes program és további tájékoztatás megtalálható a www.prosilva.hu weboldalon.

Horváth Iván
elnök

Dr. Jung László
vezérigazgató

Dr. Horváth Ákos
igazgató

Szabó Szilárd
igazgató
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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI GÉPESÍTÉS

Somogy megye testvérmegyéjének
székhelyén mûködõ HITTNER 2000-
ben dobta piacra az elsõ, speciálisan az
erdészeti munkafolyamatokban hasz-
nálható törzscsuklós közelítõ traktort.
Jelenleg két típust gyártanak ebben a
kategóriában:  az ECOTRAC 55V-t és az
ECOTRAC 120V-t. Jövõre tervezik beve-
zetni a 140V-D-t, ami már alapfelsze-
reltségében magában foglalja az euró-
pai trendek elvárásait: a STAGE III B
európai szabványt (Amerikában=TI-
ER4), a távirányítású motor- és csörlõ-
zés-indítást akár 500 méterrõl, klímát,
vízhûtéses Cummins motort.

A „skidder” megjelölés olyan erdésze-
ti erõgépet jelent, aminél a kerekek fixek,
a traktor a törzs hajlításával képes elfor-
dulni. Ennek elõnye a könnyû navigálás,
az azonos nyomtáv és a kis fordulókör. A
„skidder” szó magában foglalja még a
vonszolási eljárást is, valamint a csörlõ-
zést. A csörlõzés elõnye, hogy olyan he-
lyeken is alkalmazható, ami „nehéz te-
repnek” számít, illetve más munkagép
számára elérhetetlen. A „skiddereket” a
Horvát Állami Erdészet, valamint a Zágrá-
bi Erdészeti Egyetem közremûködésével
úgy alakították ki, hogy azok megfelelje-
nek a felhasználók minden igényének. 

Így sikerült az elmúlt 15 évben olyan
gépeket fejleszteni, amelyek az ár, mi-
nõség, termelékenység terén a „Best Va-
lue for Money” (Legjobb ár-érték arány)
kategóriába tartoznak. Gyártmányaik ki-

tûnnek magas termelékenységükkel,
mozgékonyságukkal, könnyû súlyuk-
kal. Ugyanakkor eleget tesznek minden
környezetvédelmi elõírásnak is.

Évente megrendelésre mintegy 50-
60 erdészeti közelítõt gyártanak, en-
nek mintegy kétharmada 120 lóerõs. A
horvát állami erdészet 220 db 120 ló-
erõs és 280 db 55 lóerõs erdészeti kö-
zelítõt használ. 

A sorozat kisebbik tagját az ECOTRAC
55V-t fõleg méretei, súlya és teljesítmé-
nye helyezi a választék élmezõnyébe. A
gépnek saját alváza nincs, úgynevezett
„lego” módszerrel építik fel. A tervezés és
kivitelezés során fõ cél volt, hogy a traktor
könnyen irányítható legyen a fák között,
a lehetõ legnagyobb sebesség mellett. 

Összesen 55 lóerõt vihetünk be az er-
dõbe, amely nem sérti a növényzetet,
teljesen biztonságos és akár 3,5 tonnát is
megmozdít csörlõnként. Az erejét egy
három hengeres DEUTZ motor adja,
ami 25 km/h-ra tudja gyorsítani a 3600
kg-os gépet. A jó manõverezési képes-
ség a könnyedén kezelhetõ a SAUER-
DANFOSS szervós kormánymûnek is
köszönhetõ.

A gép többi része 100%-ban a horvát-
országi gyárban készül. A váltó mecha-
nikus, szinkronizált, 8 sebesség elõre, 2
hátramenethez. Az akadályok elhárítá-
sára, illetve a gép rögzítéséhez elõl és
hátul is hidraulikus tolólapokat hasz-
nálhatunk, amik képesek akár meg is

emelni a gépet egy esetleges terepi ke-
rékcseréhez vagy szervizhez.

A gép állandó 4x4 meghajtású, 2 dif-
ferenciállal rendelkezik külön-külön
blokkolási lehetõséggel. A fékerõrõl egy
többlamellás fékrendszer gondoskodik.
Csörlõzéshez két 40 m-es 10 mm átmé-
rõjû acélsodrony áll rendelkezésre.

Ahhoz, hogy a gép a legnehezebb
terepen is helyt álljon, a nyomtáv széle-
síthetõ és lánccal is felruházható. Ha a
gépkezelõ egyedül dolgozik, távirányí-
tót rendelhet a géphez, amivel 500 m-es
sugarú körben indíthatja, leállíthatja a
munkaeszközt, illetve a csörlõzést.

Az ECOTRAC sorozat igazi „bulldóze-
re” a 120V típus. A gép minden centimé-
terét nagy tömegek mozgatására tervez-
ték. A burkolat alatt egy hat hengeres
DEUTZ D914-es motort találunk 120 ló-
erõvel, 6472 cm3 lökettérfogatba foglalva.

A kormányzást itt is egy SAUER-
DANFOSS szervó segíti. Az erõátvitel-
hez tíz sebességünk van elõremenet-
ben, 2 pedig hátra. A 120 V-nél 7 tonna
önsúlyú. A nyomtávot a felnik forgatá-
sával helyben kiszélesíthetjük, és lánc-
cal is felszerelhetjük a kerekeket. 

A 120V-nek saját alváza van, az ideá-
lis terepkövetést független kerékhidak-
kal biztosítják. Méretei ellenére 5 méter
sugarú körben képes megfordulni. 

Összesen 8 tonnát képes húzni csör-
lõnként. A dupladobos csörlõ meghajtá-
sát magasnyomású olajpumpa biztosítja,
az irányítás pedig elektro-hidraulikus.
Mindezt egy joystick segítségével végez-
hetjük. Ennek elõnye, hogy a csörlõzés
gyorsulását mi szabályozhatjuk (0–1,26
m/s). Ez az üzemmód szavatolja a rán-
tás- és az ütésmentes csörlõzést.

Dinko Turk, a HITTNER cég ügyveze-
tõje elmondta, hogy számukra a legfon-
tosabb az, hogy jól használható, egysze-
rû gépeket készítsenek, kevés elektroni-
kával, megfizethetõ áron. Kiemelte to-
vábbá a cég nevéhez szorosan kötõdõ
gyors és minõségi szerviz-szolgáltatáso-
kat is. 

Magyarországon kizárólag a szombat-
helyi központú Agro-Alfa Kft.-tõl vehetjük
meg a HITTNER termékeit. A két cég idén
állapodott meg a forgalmazási részletek-
rõl. Az info@agroalfa.hu e-mail címen
kérhetünk ajánlatot, a www.agroalfa.hu
weboldalon megadott telefonszámokon, il-
letve személyesen is bármelyik Agro-Alfa
kirendeltségen. 

Cserági Máté
(X)

Erdészeti közelítõk Horvátországból

A HITTNER cég Európa egyik vezetõ erdészeti közelítõ és vonszoló gépeinek gyártó-
ja. Stjepan Hittner 1987-ben alapította a HITTNER elõdjét, a METALSERVIS-t,
Bjelováron. Mára a cég több mint 90 munkást foglalkoztató gyárrá nõtte ki magát. 
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KITÜNTETETTJEINK

2014. augusztus 19-én a Vajdahunyad-
várban dr. Fazekas Sándor földmûvelé-
sügyi miniszter az Államalapító Szent Ist-
ván ünnepe alkalmából állami kitünteté-
seket és elismeréseket adományozott.

Magyar Érdemrend Tisztike-
resztje kitüntetést adott át

Dr. Bartha Dénes Árpádnak, az Õrsé-
gi Nemzeti Parki Tanács elnökének, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kara intézetigazgatójának a
természet védelme iránti mély elkötele-
zettségét tükrözõ oktatói, kutatói tevé-
kenysége, valamint a hazai erdõk és nö-
vényzeti örökség felmérése, értékelése
területén végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként. (A kitüntetést édesapja
vette át.)
Dr. Vancsura Rudolfnak, a Nyugat-
magyarországi Egyetem nyugalmazott
egyetemi docensének az erdészeti felsõ-
oktatásban töltött közel öt évtizedes ki-
emelkedõ, példaértékû pályafutása, vala-
mint a magyar erdõk védelme, és a sop-
roni botanikus kert európai színvonalra
emelése érdekében végzett munkája elis-
meréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adott át

Dr. Rónai Ferencnek, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójának az erdészeti és vadgaz-
dálkodási szakoktatás területén végzett
kiemelkedõ munkája, valamint a fiata-
lok nevelése és jövõképük meghatáro-
zása érdekében folytatott tevékenysége
elismeréseként.

Szabó Zoltánnak, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Földmûvelésügyi Igazga-
tósága igazgatójának, az OEE Gödöllõi
Helyi Csoport tagjának kiemelkedõ kö-
zigazgatási hatósági munkája, vadászati
szakterületen végzett tevékenysége, va-
lamint a jövõ vadászgenerációinak kép-
zése terén elért eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Arany foko-
zata kitüntetést adományozott

Haják Gyulának, a Földmûvelésügyi
Minisztérium volt Erdészeti és Faipari
Hivatala nyugalmazott osztályvezetõ-
jének, az Országos Erdészeti Egyesü-
let örökös tagjának az erdõfeltárás te-
rületén hosszú idõn át végzett iskola-
teremtõ munkássága, és az erdei vas-
utak fenntartása érdekében kifejtett
kiemelkedõ tevékenysége elismerése-
ként.

Életfa Emlékplakett Ezüst foko-
zata kitüntetést adományozott

Dr. Ott Jánosnak, az EGEREDÕ Zrt.
nyugalmazott üzemigazgatójának erdõ-
gazdálkodási területen hosszú idõn át
végzett munkája, valamint a fejlesztési
koncepciók kidolgozása terén kifejtett
tevékenysége elismeréseként.

Skerlanicz Sárának, a Vas Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
nyugalmazott erdõfelügyelõjének az er-
dõgazdálkodás területén hosszú idõn
át végzett lelkiismeretes munkája, kö-
zösségi tevékenysége elismeréseként.

Holdampf Gyulának, a Földmûvelé-
sügyi Minisztérium volt Erdészeti Hiva-
tala nyugalmazott elnökhelyettesének,
a hazai erdészeti politika formálása, va-
lamint az ágazat szakmai irányítása te-
rületén hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ munkájáért.

Sódar Pálnak, a KEFAG Kiskunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott ve-
zérigazgatójának, az Alföldi Erdõkért
Egyesület elnökének a faipari területen
hosszú idõn át végzett szakmai munkája,
az erdõgazdálkodók együttmûködését
szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton fejezi ki õszinte elismerését
és egyben gratulál a kitüntetett kol-
légáknak!

Forrás: FM Sajtóiroda
Fotók: kormany.hu,

Greguss László Géza

Kitüntetések Szent István ünnepén
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AZ ÉV FÁJA

A mezei juhar Magyarországon az ártéri
erdõktõl a karsztbokor erdõkig majd-
nem minden erdõtársulásban megtalál-
ható elegyfafajként. Tág ökológiai tûrõ-
képességû. Nagyvárosokban, ipartele-
peken, utcafásításra, de akár szélsõsé-
ges körülmények között is szívesen al-
kalmazzák az elõnyeivel (jól metszhe-
tõ), és hátrányaival (viszonylag lassan
nõ és rossz törzsnevelõ) együtt.

A juharokhoz, így a mezei juharhoz
is számos monofág faj kötõdik, ezzel je-
lentõsen gazdagítja erdeink és zöldfelü-
leteink ízeltlábú közösségeit. Napjaink-
ban néhány invazív faj megjelenését is
megfigyelhetjük rajta.

Leveleken, hajtásokon elõfor-
duló rovarok

A polifág lepkefajok közül az aranyfarú
lepke (Euproctis chrysorrhoea), a kis té-
li araszoló tavasszal (Operophtera bru-
mata),  a juharbagoly (Acronicta ace-
ris) a nyár folyamán okozhat egy-egy
fán akár jelentõsebb rágáskárokat is. A
gyapjaslepke (Lymantria dispar) tö-
megszaporodása esetén ezt a fajt sem
kíméli, és számos sodrómolyfajt (Pan-

demis spp.) is megfigyelhetünk rajta. A
bogarak közül különösen tavasszal a le-
vélormányosok (Phyllobius spp.) lyug-
gatásszerû rágásai lehetnek feltûnõek.

Az Aleurochiton acerinus nevû lisz-
teskefaj szigorúan monofág, csak a me-
zei juhar levelein szívogat. Érdekessége,
hogy a nyári és az õszi alakok bábjai el-
térõek. A fák lombját megrázogatva lát-
hatjuk, ahogy e faj apró, fehér imágói
felröppennek. Gyakori, de komolyabb
károsítását eddig nem figyelték meg. A
kabócák jellegzetes szívásnyoma gyak-
ran feltûnik a levelek színén. Magyaror-

szágon ez a kárkép elsõsorban a zöld
kabócához (Cicadella viridis) köthetõ. 

A mezei juharhoz számos erõsen mo-
nofág és oligofág levéltetûfaj kötõdik,
többnyire hangyalátogatottsággal kap-
csoltan. A legnagyobb fajszámmal (5 faj)
a Periphyllus génusz  képviselteti magát,
de Drepanaphis, Mimeuria, Chaitophor-
us nemzetségek egy-egy faja és az abszo-
lút polifág fekete répa levéltetû (Aphis fa-
bae) is megjelenhet rajta. Ez a fajgazdag-
ság a tetveket tekintve, a hangyalátoga-
tottsággal társulva mindenképpen szere-
pet játszik abban, hogy a mezei juharon

A mezei juhar rovarvilága
Dr. Tuba Katalin – egyetemi adjunktus*

Dr. Lakatos Ferenc – egyetemi tanár*

www.azevfaja.hu

A mezei juhar kártevõirõl – igaz, a
cím szerint Nyugat-Szlovákiára kor-
látozva – jelent már meg idén rövid
összefoglaló az Erdészeti Lapok ha-
sábjain (Kollár és Bakay, EL
CXLIX(6): 209.). Ezek után nem
könnyû feladat a mezei juhar hazai
rovarvilágáról írni. A juharok ugyan-
is rovartani szempontból a kevésbé
gazdag fafajokhoz tartoznak, rá-
adásul a mezei juhar ezen a csopor-
ton belül is a kevesebb fitofág ro-
vart ’eltartó’ gazdanövények közé
sorolható. Természetes erdõkben
jelentõs kárt, netán erdõvédelmi
vagy növényvédelmi gondot okozó
fajjal csak elvétve találkozhatunk,
és utcafásításoknál sem jellemzõ.
Ezen túl, Nyugat-Szlovákia és Ma-
gyarország rovarfaunája között ele-
nyészõ a különbség… Akkor mirõl
is lehet írni?

* NYME EMK Erdõmûvelési és Erdõvédel-
mi Intézet

Acericecis campestre

Pulvinaria hydrangeaEctodemia louisella
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jelentõsebb erdõ-, illetve növényvédelmi
gondokkal nem szembesülünk, hiszen a
hangyák számos lombfogyasztó fajt távol
tartanak. A levéltetvek fajszáma a mezei
juharon a közeljövõben nagy valószínû-
séggel növekedni fog, hiszen mind kele-
ti, mind nyugati irányból újabb fajok
megjelenésére kell számítanunk.

A különbözõ rendszertani egységek-
bõl származó aknázók is szép számmal
képviseltetik magukat. A foltaknát képzõ
molyok közül a Phyllonorycter geniculel-
la és a Phyllonorycter acerifoliella a
leggyakoribb, míg a kígyóaknát készítõk
közül szinte kizárólagosan csak a Stig-
mella aceris aknáit lehet megfigyelni. A
Caloptilia nemzetség három faja (C. hau-
deri, C. hemidactylella, C. semifascia)
rendszeresen elõfordul a mezei juharon.
Az ebbe a génuszba tartozó fajok élet-
módja mindenképpen figyelemre méltó.
Csak a fiatal lárvák aknáznak a levél foná-
kán, általában kígyóaknát készítenek,

melyet a késõbbiekben kiszélesítenek, és
szinte teljesen kitöltik az erek szögletét.
Az idõsebb lárvák a levelek csúcsát gön-
gyölik be, melynek védelmében hámoz-
gatnak, illetve vázasítanak. Egy hernyó
három, egyre nagyobb sodratot készít,
melyek ugyanazon, vagy akár különbözõ
leveleken is elhelyezkedhetnek. Ez az
összetett lárvafejlõdés a természetes el-
lenségek megtévesztését szolgálja. Ilyen
taktikai elemeket számos más nemzet-
ségbe tartozó molyfaj is alkalmaz.

A Heterarthrus leucomela levélda-
rázs kedvenc, és a H. wuestneii kizáró-
lagos tápnövénye a mezei juhar. Egy-
nemzedékes fajok, melyek különbözõ
idõben, de hasonló, levélcsúcsból indu-
ló, kiterjedt levélfelszíni aknát képez-
nek. A Hinatara (H. nigripes, H. recta)
fajok ugyancsak levéldarazsak, szintén
egynemzedékesek, és nagyobb, a levél-
csúcsból induló aknákat készítenek. A
korábban említett fajoktól abban külön-
böznek, hogy aknáik nagyon koraiak

(április-május), és álhernyóik nem az
aknában bábozódnak. 

A mezei juhar levelein több gubacs-
szúnyog is megtelepszik, így a nemrég
(2004) leírt monofág Acericecis cam-
pestre vagy a polifág Drisina glutinosa.
E fajok „gubacsai” laposak, pergamen-
szerûek és elsõ pillantásra inkább kiter-
jedt szívásnyomra emlékeztetnek. A
Dasineura fajok kétnemzedékesek és
levéltorzulást okoznak. A Contarinia
acerplicans a levélfelületen okoz feltû-
nõ hosszúkás, vörös gubacsot. Utóbbi
fajok fellépése Magyarországon ritka. 

Termésen elõforduló rovarok
Az õshonos juharfajaink általában bõ-
ven teremnek, a termésben károsító ro-
varfajok száma pedig csekély, így ezen
károsítási típus jelentõsége mérsékel-
tebb. Az Ectodemia louisella lepkéi to-
jásaikat a termés szárnyára helyezik,
ahol a kikelõ hernyók kígyóaknában

táplálkoznak és végül a magot is elfo-
gyasztják. Viszonylag ritka Magyaror-
szágon a magban fejlõdõ Pammene
trauniana sodrómolyfaj. 

Kéregben, fában elõforduló 
rovarok

A juharok hajtásain, ágain számos pajzs-
tetûfaj telepszik meg. A legújabbak közül
a Pulvinaria fajokra hívjuk fel a figyel-
met. A P. hydrangea már évek óta meg-
található hazánkban, az ország egyes te-
rületein szinte már közönséges. A P. re-
galis-t Magyarországon még nem figyel-
tük meg, bár már Európa több országá-
ban jelen van. Mindkét faj elõfordul a
hajtásokon és a leveleken egyaránt, je-
lentõs levélhullást, valamint hajtásszára-
dást okozva. Inkább a nedvesebb, mér-
sékelten meleg idõjárási körülmények
kedveznek felszaporodásuknak.

A xilofág fajok közül idõsebb fák el-
halt törzsrészeirõl, ágaiból gyakran elõke-
rül a kis hõscincér (Cerambyx scopolii), a

cser tövisescincér (Rhagium mordax), a
gesztcincér (Liopus nebulosus), az apró
háncscincér (Phymatodes alni), a közön-
séges darázscincér (Clytus arietis), a dí-
szes darázscincér (Chlorophorus varius),
a juhar díszcincér (Anaglyptus mysticus)
és a Leioderes kollari. A nagy farontó
(Cossus cossus) erdõterületen szívesen
választja tápnövényéül a mezei juhart. 

... és mi jöhet még? 
Az ázsiai hosszúcsápú cincér (Anop-

lophora glabripennis) lombos fákon po-
lifág, Kelet-Ázsiából Európába behur-
colt, karantén faj, mely a juharokat külö-
nösen kedveli. Nagyméretû (20-35 mm),
fekete alapon fehér foltokkal gazdagon
mintázott, fényes szárnyfedõjû faj. A
gazdanövény kérgére rakott tojásokból
kikelõ csontszínû, jellegzetes cincérál-
cák berágják magukat a fatestbe és teljes
fejlõdésük alatt a faanyagot fogyasztják.
Élõ fákon többnyire már csak a kerek
kirepülési nyílás utal jelenlétükre.

A mezei juhar egészségi állapota
szempontjából, elsõsorban a zöldfelüle-
tekhez kötötten, az abiotikus faktorok
(légszennyezés, útsózás stb.) esetenként
nagyobb jelentõségûek, mint akár a ro-
varok, akár a kórokozók (bár a legtöbb
esetben ez utóbbi csoport sem elhanya-
golható, különösen a sarjcsokrokon).

Összefoglalóan megállapíthatjuk,
hogy a mezei juhar rovarközösség
szempontjából nem kiemelkedõen gaz-
dag, de õshonos fafajként a hozzá kötõ-
dõ mintegy 160 növényevõ rovarral je-
lentõs. Kárt, egészségi problémát csak
néhány rovar okoz rajta, azt is elsõsor-
ban urbánus környezetben. Jelentõ-
sebb hatásúak a kórokozók és az abio-
tikus faktorok. Ellenálló képessége
(egyéb tulajdonságai mellett) hozzájá-
rul ahhoz, hogy természetes erdõkben
jól újul, emberi környezetben széles
körben alkalmazzák (városfásítás). Je-
lenlétével mindkét helyen gazdagítja a
rovarvilágot. 

Periphyllus Stigmella aceris



A rendezvény elsõ napja a csapatok
megérkezésérõl, a technikai értekez-
letrõl szólt. A szállás és a technikai ér-
tekezlet a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Pável Ágoston Kollégiumai-
ban volt. A résztvevõket mindhárom
nap szórakoztatta a Savaria Karnevál
is.

Szombaton már a sporté volt a fõ-
szerep. A versenyeket több helyszínen
rendezték. A központ a Haladás VSE
sportkomplexuma volt, ahol a kispá-
lyás labdarúgás, a sakk, a tarokk és a
futószámok (100 m és 800 m) részt-
vevõi versenyeztek. Az asztalitenisz
verseny helyszíne a gépipari szakközé-
piskola sportcsarnoka, az úszás és a
streetball helyszíne pedig a Városi
Uszoda volt. A férfi tekések a VAOSZ
pályán, míg a hölgyek az Arborétum
sportcentrumban küzdöttek meg a
gyõzelemért. Az erdei futás verseny-
számot pedig a Szombathelyi Parker-
dõben rendezték.

A kispályás labdarúgás hatalmas
küzdelmet hozott a 18 nevezett csapat
között. Elsõként négy csoportban küz-

döttek meg a csapatok, kettõben is csak
a több rúgott gól döntötte el a továbbju-
tás kérdését. (Ennek esett áldozatául a
szervezõ erdõgazdaság csapata is.) A
nyolc között már egyenes kieséses for-
mában zajlott tovább a küzdelem. A
legjobban várt mérkõzés a román csa-
pat és a Székelyföldrõl érkezett gárda
összecsapása volt. A végül gyõztes ro-
mán csapat egy késõi góllal egyenlített,
és büntetõkkel jutott a legjobb négy kö-
zé. Ahová követte a Nyírerdõ Zrt., a
NÉBIH és a MECSEKERDÕ Zrt. csapata.
Az elõdöntõkben szoros küzdelmek
voltak, és mind a két meccs büntetõk-
kel dõlt el a román csapat és a Nyírerdõ
Zrt. csapatának javára. A döntõben a ro-
mán küldöttség csapata 3:2-re nyert, a
harmadik helyezett pedig a NÉBIH csa-
pata lett.

A tekében 2 x 20 gurításuk volt a
versenyzõknek (10 teli és 10 tarolás).
Férfi egyéni tekében Gaál Albert (Zala-
erdõ Zrt.) nyert, megelõzve Kozma
Csabát (KAEG Zrt.) és a holtverseny-
ben 3. helyezett Zsoldos Csabát (Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt.) és Nádasdi Sza-

bolcsot (Északerdõ Zrt.). A csapatver-
senyt a Zalaerdõ Zrt. I. csapata nyerte,
megelõzve a Zalaerdõ Zrt. II. és a KA-
EG csapatát. A nõk között Drobniné
Pollák Margit (Vértesi Erdõ Zrt.) hódí-
totta el az elsõ helyet, második helyen
végzett Göncz Vivien (Bakonyerdõ
Zrt.), míg harmadik helyen Váczi Edit
(Mecsekerdõ Zrt.) végzett. A hölgyek
csapatversenyét a Bakonyerdõ Zrt. I.
csapat nyerte, második a Vértesi Erdõ
Zrt., harmadik a MECSEKERDÕ Zrt.
csapata lett.

Úszásban két versenyszámban indul-
hattak a sportolók, 50 m mell- és 50 m
gyorsúszásban. A férfiaknál 50 m gyor-
súszásban Szabó Péter (Bakonyerdõ
Zrt.) lett az elsõ, Lovrencsics Tamás
(Zalaerdõ Zrt.) a második és Bende
Ákos (KEFAG Zrt.) a harmadik helye-
zett. 50 m mellben szintén Szabó Ta-
más nyert, Vajda Márton (VADEX Zrt.)
és Lovrencsics Tamás elõtt. A hölgyek
50 m gyorsúszás számát Stefcsik Viktó-
ria (KAEG Zrt.) nyerte Joós Eszter (Zala-
erdõ Zrt.) és Kormos Krisztina (Pilisi
Parkerdõ Zrt.) elõtt. 50 m mellben Pal-
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XVIII. Országos Erdészeti és Faipari 
Sportnapok Szombathelyen

Története során elõször érte a Szom-

bathelyi Erdészeti Zrt.-t a megtisztel-

tetés, hogy a nagy hagyományokkal

rendelkezõ Országos Erdészeti és

Faipari Sportnapokat megszervezze.

A rendezvénynek Szombathely városa

adott otthont. A sportnapok ötletgaz-

dája 18 évvel ezelõtt az Erdészeti és

Faipari Dolgozók Szakszervezete

volt, akik idén is közremûködtek a le-

bonyolításban.
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ka Réka (Mecsekerdõ Zrt.) végzett az
elsõ helyen megelõzve Joós Esztert és
Stefcsik Viktóriát.

A futó versenyszámokat a Haladás
VSE centerpályáján rendezték meg, 100
és 800 m-en. A férfiak között Lovrencsics
Tamás (Zalaerdõ Zrt.) nyerte mindkét
számot. 100 m-en második helyezett lett
Román József (Északerdõ Zrt.), harma-
dik helyezett Hüll László (Bakonyerdõ
Zrt.). 800 m-en a gyõztest követte Józsa
Balázs (KEFAG Zrt.), míg harmadik he-
lyen Kõvári Barnabás (VADEX Zrt.)
végzett.

A hölgyek 100 m-es versenyszámát
Tóth Alexandra (TAEG Zrt.) nyerte,
megelõzve Hipság Veronikát (Bakony-
erdõ Zrt.) és Szigetvári Évát (Nyírerdõ
Zrt.). A 800 m-es verseny-
számban két induló volt,
mindketten a KAEG Zrt.
versenyzõi voltak. A gyõz-
tes Mészáros Ágnes lett Ta-
kácsné Ihász Viola elõtt. Itt
az összetett versenyben fe-
leztük a pontokat.

A sakk versenyszámot
hét fordulós svájci rend-
szerben bonyolították le,
ahol a hölgyek és az urak
külön küzdelmet folytattak.
A hölgyeknél Czigoláné
Németh Diána (Zalaerdõ
Zrt.) nyert Kovács Linda
(Északerdõ Zrt.) és Máté
Zsoltné (Bakonyerdõ Zrt.)
elõtt. A férfiaknál hatalmas
csata után Papp Nándor (Zalaerdõ Zrt.)
nyert Dumitruc Viorel (Románia) és
Grzegorz Klimek (Lengyelország) elõtt.

A tarokk versenyen összesen 8 indu-
ló volt, közülük Markó Béla (Pilisi Park-
erdõ Zrt.) lett az elsõ helyezett, míg má-
sodik helyen Barna Péter (KEFAG Zrt.)
és harmadik helyen Szentpéteri Sándor
(Pilisi Parkerdõ Zrt.) végzett. Ebben a
versenyszámban a hölgyek a férfiakkal
együtt indultak.

Asztaliteniszben a hölgyek két cso-
portban versenyeztek, majd az elsõ
két továbbjutó küzdött meg az elsõ
három helyért. Elsõ Birkás Mária (Me-
csekerdõ Zrt.), második Kovács Pálné
(Északerdõ Zrt.), harmadik Molnár
Katalin (Északerdõ Zrt.) lett. A férfiak
mezõnye népesebb volt, így ott hét
csoportban küzdöttek meg a verseny-
zõk a továbbjutásért, majd egyenes
kiesésben folytatták az útjukat a dön-
tõig. Az elõdöntõ egyik ágán háziver-
seny volt (Máté Gyula játszott Horváth
Józseffel), míg a másik ágon a tavalyi
gyõztes (Markó András) küzdött meg
Petõ Ferenccel. A végén a Markó And-
rás (TAEG Zrt.) védte meg a címét,
megelõzve Máté Gyulát és Horváth Jó-

zsefet (mindketten Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.)

Az erdei futás versenyszámban
összesen 2,3 km-t kellett futniuk a részt-
vevõknek. A sportolók között az egé-
szen fiatalok is szerepeltek, és kiváló
idõket értek el. A verseny végén min-
den résztvevõ minõsítõ oklevelet ka-
pott (arany, ezüst és bronz oklevelet). A
hölgyeknél Tóth Alexandra (TAEG
Zrt.) nyert, megelõzve Tengerdi Boglár-

kát (Verga Zrt.) és Szigetvári Évát (Nyí-
rerdõ Zrt.) A férfiak mezõnyében hazai
siker született, hiszen Németh Ádám
személyében a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. adta a gyõztest. Második lett Oláh
Lajos (Bakonyerdõ Zrt.), harmadik he-
lyezett Pataki Bálint (NÉBIH) lett.

A nap során streetball versenyt is
rendeztek, ahol hat csapat küzdött meg
egymással. A döntõt az Egererdõ Zrt.
csapata nyerte, a VADEX Zrt. csapata
elõtt. Harmadik helyen az Északerdõ
Zrt. csapata végzett, akik a helyosztón a
Muraszombatból érkezett szlovén csa-
patot gyõzték le.

A versenyek befejeztével a HVSE
munkacsarnokában hirdettek ered-
ményt és került sor a gálavacsorára. Az

est folyamán a helyezettek
értékes díjakban részesül-
tek. Az összetett csapatver-
senyben elsõ helyen ismé-
telten a Zalaerdõ Zrt. csa-
pata végzett 89 ponttal,
megelõzve a Bakonyerdõ
Zrt. csapatát, akik 57 pon-
tot gyûjtöttek. A harmadik a
KAEG Zrt. csapata lett, 36
ponttal.

A záró rendezvényen
Berényi Gyula (EFDSZ fõ-
titkár) köszöntötte elsõ-
ként az egybegyûlteket,
majd Dudás Péter (EFD-
SZB elnök) és Bugán Jó-
zsef (vezérigazgató, Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt.)

szólt a sportolókhoz. A záróbeszédek
alkalmával Bugán József átadta a szer-
vezési feladatok stafétabotját Majoros
Gábornak, a jövõ évi rendezõ VADEX
Zrt. vezérigazgatójának, továbbá az
egyre bõvülõ nemzetközi jelenlét miatt
javasolta, hogy a jövõben a rendez-
vényt nevezzék Kárpát-medencei Er-
dészeti és Faipari Sportnapoknak.

Szöveg: Doncsecz Gábor
Fotók: Markó András
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Fribourg (Freiburg) Kanton erdészei-

nek meghívására erdészeti, tájképi és

kulturális látnivalókban gazdag vidé-

ken rendezték meg a XXI. Európai Er-

dészeti Tájfutóversenyt július végén,

augusztus elején. A jó elõkészítés és

Svájc hívogató hegyeinek hatására 13

országból 430 versenyzõ és kísérõ vett

részt a hagyományos rendezvényen.

Magyarországot 17 versenyzõ képvi-

selte. A 9 fõs kísérõ csapatot pedig a

családtagok és a jövõ évi nemzetközi

versenyt rendezõ Mecsekerdõ Zrt.

képviselõi alkották. Csapatvezetõnk,

Urbán Imre sajnos nem tudott most

velünk tartani.

Az ötnapos esemény a hagyományos
menetrend szerint zajlott. Miután a
hosszú utazást követõen a csapat zöme
elfoglalta szálláshelyét a Schwarzsee
mellett álló felhagyott kaszárnyában,
máris indultunk megismerkedni a terep-
pel. Az meglehetõsen különbözik az ott-
hon megszokott hegyvidéki terepektõl,
mivel igencsak lejtõs és fenyvesek borít-
ják. A bõségesen hulló csapadék a lefu-
tó meredek vízmosásokat zúgó vízfolyá-
sokká alakította, a talaj csúszott akár a
szappan, és lépten-nyomon botladoz-
tunk a holt fának otthagyott törzsekben
és gallyakban. Magyarul, többségében
csúsztunk-másztunk, ahol lehetett azért
futottunk. Mindezt bõrig ázva tettük. 

Ha éppen nem esett az esõ, akkor a
tisztások hihetetlenül gazdag és nedves
növényzete áztatott el minket. A helyi-
ek elmondták, hogy 300 éve nem esett
ennyi esõ, árvizek, földcsuszamlások és
néhol sziklagörgetegek keserítették
meg az életüket. Nem is csoda, hogy a
jól felszerelt kaszárnya lõszerraktárát
kinevezték szárítóhelyiségnek, mivel
ott mûködött fûtõ-szellõztetõ rendszer.
A rakaszok és puskaporos hordók he-
lyett most tájfutó ruhák és cipõk gõzö-
lögtek a több deciméter vastag páncél-
ajtók mögött. 

Az elsõ, szerdai versenynap színhelye
Freiburg történelmi belvárosa volt. A te-
lepülés megõrizte középkori képét, az
ódon házak, templomok igen meredek,
folyó övezte homokkõ hegyre települ-
tek. Sok meredek utcácska és lépcsõ kö-

ti össze a tereket és vezet végül a hegy te-
tejére, ahol a város fõtemploma mellett
sok régi középület is áll. Nagyon hangu-
latos és szép város. Ilyen környezetben
rendezték a sprintversenyt. Mondanom
sem kell, hogy a megmérettetés fény-
pontja egy kb. 40 m szintkülönbségû lép-
csõ megfutása (megmászása) volt, majd a
meredek lépcsõkön való lefutás (lebotor-
kálás) a folyóparti függõhídhoz. Ez a hi-
dacska – legalábbis nálam – elnyerte a
freiburgi sóhajok hídja nevet, rálépve
ugyanis felsóhajthattam, hogy „végre vé-
ge”. Kemény verseny volt. De ez nem
csoda, hisz a világ élvonalát jelentõ sváj-
ci tájfutáshoz a kemény pályák is hozzá-
tartoznak. Ezen a versenyen a magyar
csapat sikeresen szerepelt. Az eredmény-
hirdetést és a megnyitót az országok
zászlós-zenés felvonulása elõzte meg.
Minden csapatot egy-egy helyi népvise-
letbe öltözött, igen kedves nagymama-
korú hölgy vezetett. A város egyik szép
terének zenepavilonja volt a rendezvény
központja. A megnyitó során egyperces
csenddel emlékeztünk meg Leif Ström-
quist barátunkról, aki az EFOL-nak alapí-
tója és májusi haláláig elnöke is volt.

A délutáni csapatvezetõi megbeszé-
lést követõen tartották az esti erdészeti
szemináriumot. Ez a a természeti károk-
ról, és az ezeket elhárító véderdõ-gazdál-
kodásról szólt. Svájc hegyes vidékein le-
ginkább három jelenség keseríti meg az
ott élõk életét: a lavinák, a földcsuszam-
lások és a kõgörgetegek. A múltban a le-
geltetés miatt rengeteg erdõt kiirtottak, és

ezért a völgyben fekvõ települések sú-
lyos árat fizettek. A sok természeti csapás
miatt az erdõk egy részét visszatelepítet-
ték, és az elhanyagolt felsõ régió erdei-
nek rendbetétele szintén megkezdõdött
(hegyvidék-szanálás volt a program ne-
ve). Az erdõk rendbetétele mellett általá-
ban az erdészet feladata még a védelem
infrastruktúrájának kiépítése is (utak, la-
vinafogó berendezések stb.). 

Csütörtök volt a szakmai tanulmányu-
tak napja. A több lehetõség közül a csa-
pat többsége az emmentali programot
választotta. Majdnem egyórás buszozás
után megérkeztünk a még mindig hara-
gos Emme folyó három nappal korábbi
árvize által megtépázott völgyébe. Igaz,
nagy kerek sajtokat nem görgetett a víz,
de a zúgó habok vadul nyaldosták az el-
sõ programpontban bemutatott fahidak
pilléreit. Megnéztünk egy 175 éves fahi-
dat. A vörösfenyõ jó ellenálló képessé-
gének, a hídszerkezet tetõvel fedésének
és gondos karbantartásának köszönhe-
tõen a csavarokkal összefogott íves fatar-
tó szerkezete még mindig állja az idõk
viharát és elviseli  azt a gépjármûforgal-
mat (súlykorlátozás 28 t!), amire építõi
még nem is gondolhattak. Másik meglá-
togatott társának, a már ragasztott szer-
kezetû új fahídnak is több mint 100 éves
életkort jósolnak

Az ottani kollégák és segítõkész csa-
ládtagjaik által szervezett erdei piknik
után következett az erdõjárás. Ha sült ga-
lambok repkedtek volna arrafelé, biztos
egy-kettõ beleakadt volna a bámulattól

A XXI. Európai Erdészeti Tájfutóverseny
Svájcban

Sport és szakma – EFOL 2014
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eltátott szánkba. A helyi erdészetet 30
évig vezetõ Walter Marti erdõmérnök,
bemutatta az ottani szálaló erdõgazdálko-
dást. Az erdészek és az erdõtulajdonosok
összefogásának köszönhetõen nagyon
szép eredményeket értek el a közösségi
és a magánerdõkben egyaránt. Az erdõ-
gondnokság területén az átlagos fakészlet
525 m3/ha, ez Svájcban a legmagasabb.
Az éves csapadék mennyisége 1300 mm.
Marti kolléga elmondta, hogy a szálalás-
hoz három feltétel szükséges: a jegenye-
fenyõ, a megfelelõ csapadék és a hozzá-
értés. Aztán a felsorolást kérdésünk alap-
ján kiegészítette az alacsony vadlétszám-
mal is. A vadkártól (õz) õk is szenvednek,
igaz, hogy a mienktõl nagyságrenddel ki-
sebb mértékben. Kerítést sehol nem látni.
Érdekesség, hogy a 80 cm-nél vastagabb
fenyõrönköket (lévén, hogy a legtöbb he-
lyi fûrészüzem azokat nem tudja feldol-
gozni) az import autókat szállító hajók
„visszfuvaraként” Japánba viszik, és apró
szusi-tálcákat gyártanak belõlük.

Elõadást hallottunk még az erdei
munkások szakképzésérõl. A szakmai ta-
nulmányút természetesen egy sajtüzem-
ben ért véget. A napi 11 ezer liter tejet fel-
dolgozó kisüzem pincéjében több száz,
mázsás ementáli sajttömb lapult. A kósto-
ló után (a hazai Pannónia sajt semmivel
sem rosszabb!) autóbusszal a Gurnigel
hegyi úton tértünk vissza szálláshelyünk-
re. Állítólag látnunk kellett volna az Al-
pok magasabb régióit, de a felhõk és a
köd ezt megakadályozták.

Este volt az EFOL éves közgyûlése.
Az általánosságok mellett a tagországok
képviselõi megválasztották az új elnök-
séget, amit a jövõben Martins Gaigals
(Lettország) vezet. Sajnos jelentkezõ hí-
ján Közép-Európát senki sem képviseli
az elnökségben. A Mecsekerdõ Zrt.
munkatársai, Horváth Péter Brúnó ve-

zetésével, vetített képes elõadásban
mutatták be a jövõ évi verseny színhe-
lyét (Pécs és Orfû). Magyarországot kö-
vetõen, 2016-ban Svédország látja ven-
dégül a tájfutó erdészek népes csapatát. 

Péntek volt az esemény csúcspontja,
a középtávú verseny a „Burgerwald” el-
nevezésû terepen. Amit már az edzés
terepének viszonyairól írtam, azt ott is,
ha nem fokozottabban, tapasztalhattuk.
Úgy kezdõdött, hogy a rajthelyre 260
méter szint legyõzésével kellett fel-
mászni (az öregeket azért busszal felvit-
ték, korom lévén én is a szerencsések
közé tartoztam). A pálya viszont nem
csak lefelé haladt, volt még benne
emelkedõ bõven. A terep bozótosok-
kal, magas aljnövényzettel, patakokkal,
kis mocsarakkal és sok-sok gallyal fû-
szerezett.  Technikás pálya volt. Itt már
nem értünk el akkora sikert, mint a vá-
rosi versenyen, a svájci, skandináv és
balti versenyzõknek állt a zászló. Min-
denesetre szépen helytállt a csapat.

Az esti eredményhirdetést a Schwarz-
see partján lévõ szabadtéri színpadon
tartották. A háttérben a hegyekkel öve-
zett tó, úszkáló szárcsákkal és nádassal.
Az eredményhirdetést követõ bankett
jó hangulatban telt el. Mivel augusztus
1. Svájc nemzeti ünnepe, a napot hatal-
mas tûzijáték zárta le. 

Szombat a váltóverseny és a búcsú
napja volt. A laktanya már korán ki-
ürült, mindenki útra készen ment a ver-
seny színhelyére. A „Schwyberg” nevû
terep szintén komoly kihívást jelentett a
résztvevõk számára. Ahogyan azt mon-
dani szokták: csapataink helytálltak. Az
eredményhirdetés alatt is érkeztek még
befutók, akiket hatalmas  üdvrivalgással
köszöntött a közönség. 

A zárónap fénypontja a jövõ évi
rendezõk bemutatása és az EFOL zász-

ló átvétele volt. A helyi gárda Patrick
Rossiere vezetésével, alpesi kürtök
hangjának kíséretében, nagyon vidá-
man (és láthatóan megkönnyebbülve)
nyújtotta át a lobogót Keszi László ve-
zérigazgatónak, aki néhány szóval
meghívta a résztvevõket a Mecsekbe.
Jövõre a Mecsekerdõ Zrt., az OEE és a
„Tájfutásért-Pécs” Alapítvány lát ven-
dégül mintegy 400 erdészt Európából
Orfûn, 2015. augusztus 10-15. között.
Jó volna, ha minél több hazai résztve-
võ jelenne meg a nemzetközi sporte-
seményen.

A magyar csapat nevében köszönet
a támogatóknak és a rendezõknek
azért, hogy ott lehettünk ezen a kiváló
eseményen!

Eredmények:
Sprint

M 14: 6. Horváth Ákos
M 21: 35. Filó Bernát; 38. Kiss Zoltán
M 35: 7. Lázár Tamás
M 40: 4. Horváth Péter Brúnó
M 45: 18. Zagyi László
M 50: 10. Filó György
M 60: 1. Szúnyog József; 3. Spiegl János
M 70: 3. Gerely Ferenc
W 16: 1. Horváth Sarolta
W 21: 28. Spiegl Éva
W 55: 4. Horváth Magda; 5. Õzse Ágnes
W 60: 6. Spiegl Zsuzsanna
Nyílt: 2. Szily Attila; 3. Szõke Tamás; 8.
Szúnyog Emese

Középtáv
M 14: 6. Horváth Ákos
M 21: 32. Filó Bernát
M 40: 6. Horváth Péter Brúnó
M 45: 16. Zagyi László
M 50: 17. Filó György
M55: 11. Kürti István
M 60: 6. Spiegl János; 9. Szúnyog József
M 70: 3. Gerely Ferenc
W 18: 1. Horváth Sarolta
W 21: 24. Spiegl Éva
W 55: 6. Õzse Ágnes; 9. Horváth Magda
W 60: 6. Spiegl Zsuzsanna
Nyilt: 8. Szily Attila

Váltó
M35: 5. Hun (Zagyi L- Horváth P.B.- Lá-
zár T.)
M45: 6. Hun-Est (Filó György - P. Paas-
lane - A. Padari)
M55: 10 Hun (Szúnyog József - Kürti Ist-
ván - Spiegl János)
Nyilt: 3. Hun2 (Filó Bernát - Szúnyog
Attila); 4. Hun-Can (Horváth Sarolta. -
M. C. Flue)

Gerely Ferenc, elnök, 
OEE Erdei Sportok Szakosztály 
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A rendezvényre tizennégy magánerdé-
szetet hívtak meg a szervezõk, melybõl
tizenhárom vett részt az eseményen: Ze-
telaki Libán Magánerdészet, Csíkszépví-
zi Magánerdészet, Gyergyói Erdõrendé-
szeti Hivatal, Parajdi Magánerdészet,
Csíki Magánerdészet, Gyergyószentmik-
lósi Magánerdészet, Székelyudvarhelyi
Magánerdészet, Zágoni Magánerdészet,
Berecki Magánerdészet, baconi Hatod
Magánerdészet, Kézdivásárhelyi Magán-
erdészet, Makfalvi Magánerdészet, szo-
vátai Õsmarosszéki Magánerdészet.

Az elsõ napon a „Legjobb székelyföl-
di erdész” szakmai vetélkedõvel párhu-
zamosan minifoci-bajnokságra és fõzõ-
versenyre is sor került. A díjakat Kiss
Dénes, a házigazda Parajdi Magánerdé-
szet vezetõje adta át.

„Legjobb erdész” vetélkedõ
I. Andorka István – Parajdi Magánerdé-
szet, II. Andorka Bernát – Zetelaki Li-
bán Magánerdészet, III. Andrási Zsolt –
Parajdi Magánerdészet.

„Az Erdész Fakanala” – 
Fõzõverseny

I. Parajdi Magánerdészeti Hivatal, II.
Zágoni Magánerdészet, III. Székelyud-
varhelyi Magánerdészet.

„Erdõkerülõk” Minifoci-bajnokság
I. Makkfalvi Magánerdészet-Õsmaros-
széki Magánerdészet (közös csapat), II.

Csíki Magánerdészet, III. Kézdivásárhe-
lyi Magánerdészet; Gólkirály: Papp Csa-
ba – Õsmarosszéki Magánerdészet;
Legjobb Kapus: Gál Levente – Csíki Ma-
gánerdészet; Legfalábúbb Erdészet –
Székelyudvarhelyi Magánerdészet.

A vetélkedõk után a résztvevõk el-
fogyasztották a versenyre készült éte-
leket. Minden csapat kitett magáért,
de megállapíthattuk, méltán nyert elsõ
díjat a parajdiak messze földön neve-
zetes hagyományos töltött káposztája.
A délután szakmai megbeszéléssel,
barátkozással, nótázgatással folytató-
dott. 

A találkozó második napján regioná-
lis konferenciára került sor, melynek té-
maköre a fenntartható erdõgazdálko-
dás székelyföldi lehetõségeit ölelte fel. 

Kiss Dénes, a rendezvény házigazdá-
ja és szervezõje, a Parajdi Magánerdé-
szet vezetõje nyitotta meg a konferenci-
át. A résztvevõkkel Bokor Sándor, Pa-
rajd község polgármestere, Molnár
György, a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet Nemzeti integrációs és Kárpát-me-
dencei hálózatfejlesztési igazgatója osz-
totta meg bevezetõ gondolatait. Szász
Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke kiemelte: a 20. század tragédiái-
ra 21. századi eszközökkel kell választ
adni és az Európai Unió által nyújtott
eszközöket, legfõképpen az uniós fej-
lesztési forrásokat kell a magyar-ma-
gyar kapcsolatok erõsítésére, a nemzet-

egyesítés céljára felhasználni a Kárpát-
medencében. 

Ugron Ákos Gábor, a magyarországi
Földmûvelésügyi Minisztérium helyet-
tes államtitkára elmondta, hatalmas le-
hetõség az, hogy a székelyföldi erdõk a
magánerdészetek birtokában vannak,
hiszen így a közösség érdekeit szolgál-
hatják. Hozzátette, a cél az, hogy segít-
sék a helyi erdészeteket képzésekkel,
illetve azzal, hogy a bukaresti forráso-
kat megfelelõen tudják majd felhasznál-
ni. A magyar kormányzatnak lehetõsé-
ge van arra, hogy a külhoni ágazati sze-
replõk részére támogatást nyújtson.
„Minden jól összefoglalt és átgondolt
kezdeményezést örömmel várunk a so-
ron következõ 2014–2020-as uniós tá-
mogatások meghatározásához” – bizto-
sította a résztvevõket.

A bevezetõ hozzászólásokat követõ-
en sajtótájékoztatóra került sor, majd
székelyföldi és magyarországi erdészek
és vadászok tartottak szakmai elõadá-
sokat a résztvevõknek.

Tamás László, a Nagyküküllõ Köz-
birtokossági Szövetség elnöke kiemel-
te, fontos, hogy a közbirtokosságok
élén, az elnök és alelnök mellett, kép-
zett erdõgazdák is elhelyezkedjenek. A
község polgármestere úgy véli, Szé-
kelyföldnek nagy vagyona van, a köz-
birtokosságok és önkormányzatok
azon kell, hogy dolgozzanak, hogy ezt
ésszerûen kiaknázzák. A polgármester
hozzátette, az ilyen jellegû szakmai ér-
tekezletek elõre viszik a közösséget.
Úgy véli, nemcsak az erdõgazdálkodás
területén, hanem más ágazatokban is
szükséges lenne hasonló konferenciá-
kat szervezni.

Orbók Ilona
titkár, OEE Erdélyi HCs 
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Székelyföldi Erdésztalálkozó Parajdon
Július 16-17-én Parajd adott otthont a már hagyományossá vált Székelyföldi

Erdésztalálkozónak. A rendezvényen a székelyföldi magánerdõ- és legelõtulaj-

donosok mellett a székelyföldi közbirtokosságok, a vadász-horgász egyesüle-

tek képviselõi, valamint magyarországi szakmai és érdekvédelmi szervezetek is

részt vettek. 
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A Vértesi Erdõ Zrt. harmadszorra ren-
dezte meg mûemlék rekonstrukciós
programját. Ezúttal az országosan is-
mert búcsújáró helyen, Vértessomlón,
a németek betelepítésének 280. év-
fordulója alkalmából, a Sarlós Boldog-
asszony templom javára. 

A hagyományos búcsút az erdõgazda-
ság szakrális témát felölelõ kiállítások-
kal és kulturális programokkal egé-
szítette ki, így a kétnapos program egy-
ségbe foglalásával jött létre az elsõ Vér-

tesi Templom Fesztivál, a Székesfehér-
vári Egyházmegye Vértesi Esperes ke-
rületén belül.

Az egyháztörténeti fesztivál elõtt az
erdõgazdaság pályázatot írt ki a telepü-
lések számára a szakrális kisemlékek
gyûjtésére, a Tatabányai Múzeummal és
a Kuny Domokos Múzeummal együtt-
mûködve. Ezzel egyidejûleg vettek
részt a régió általános iskolásai és óvo-
dásai a „Vitányvár legendája” címû
rajzpályázaton. Az ünnepségre készült
el a templom gyönyörû tölgyfa ajtója is,
az állami erdészeti társaság felajánlásá-
ként. 

A Vértesi Templom Fesztivált Kocsis
Mihály vezérigazgató nyitotta meg. Ün-
nepi beszédében idézte Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes fõvédnök – er-
re a rendezvényre megfogalmazott – le-
velét. Ezt követõen Hartdégen József,
Vértessomló polgármestere köszöntötte
a vendégeket. Bedy Sándor plébános
örömét fejezte ki és áldását adta az
együttlévõ emberekre. Majd felcsendült
az erdõgazdaság vadászkürtöseinek hí-
vószólama. A fesztivál nyitánya a szer-
zetesrendi konferencia volt. Azoknak a
szerzetesrendeknek a képviselõi vettek

részt és tartottak történelmi elõadást,
akiknek elõdei egykor a Vértesben tele-
pedtek meg, és az elmúlt századokban
kiemelt szerepük volt az oktatásban. A
Vértes mûvelõdéstörténetének megha-
tározó szereplõi a premontrei, a kamal-
duli, a bencés, a ciszterci, a domonkos
és a kapucinus rendek. A konferencia
teljes anyagát DVD-n adja ki az erdõ-
gazdaság, segítve a Vértes régiójának
helytörténeti oktatását.

A fesztiválon a Székesfehérvári Egy-
házmegye Vértesi Esperes kerületének

települései is lehe-
tõséget kaptak a
turisztikai, gasztro-
nómiai bemutat-
kozásra, a hagyo-
mányok hangsú-
lyozásával. Tata-
bánya, Vértesszõ-
lõs, Bicske, Csá-
kvár, Gánt, Csák-
berény, Csókakõ,
Pusztavám, Mór,
Oroszlány, Kecs-
kéd, Környe, Vár-
gesztes, és Vértes-
somló képviselte
magát.

Bemutatkozha-
tott a Zsámbékról érkezett premontrei
rend is, akik szerzetesrendi játékokba
vonták be a gyerekeket. A ciszterciek a
Zirci Ciszterci
Apátságból filmve-
títéssel tették kü-
lönlegessé a kiállí-
tási standjukat. A
k a p u c i n u s o k a t
Szalai Gábor plé-
bános vezette. A
kiállítói helyen
múzeumpedagó-
giai játékokat mu-
tattak be, a Kuny
Domokos Múze-
um és a Tatabá-
nyai Múzeum
munkatársai. A
Mária Út Egyesület
standjánál jelent
meg a Mária Rádió, és külön térképen
szemléltették a Vértest átívelõ, és Vértes-
szentkeresztet is érintõ Mária Út zarán-
dokútvonalat. Ez új zarándokút a Vérte-
si Erdõ Zrt. területén. Kitelepedett a
fesztiválra az oroszlányi Gárdonyi Géza
Könyvtár, a Vitányvár Baráti Kör Egye-
sület, és bemutatta tevékenységét a

Székesfehérvári Katolikus Karitász. A
fesztiválra érkezõ családokat számos
gyermekprogram (bábszínház, mese-
mondó, lovagoltatás, íjászat, állatsimo-
gató, játszóház, kézmûvesség) várta. A
templomban megcsodálhatták László
Dániel festõmûvész Zarándokutak cí-
mû kiállítását, a templom mellett pedig
az erdõgazdaság „Keresztény kultúrtör-
téneti emlékeink a Vértesben” címû fo-
tómûvészeti gyûjteményét. 

Szombaton a Csámborgó Zenekar
adott egyórás hangulatos koncertet
Ambrózy Tamás plébános vezetésével,
majd a Kincsõ Zenekar jóvoltából kü-
lönleges élményben lehetett része a nagy-
érdemû közönségnek.  Az est fénypont-
jaként páratlan élményt nyújtott Mága
Zoltán hegedûmûvész koncertje. A nap
folyamán Viszló Levente, a PRO VÉRTES
Természetvédelmi Közalapítvány elnö-
ke ötszáz adag szürkemarha-gulyást fõ-
zött az alapítvány felajánlásaként, és íz-
letes Csíkvarsai Csípõs Csodafalatot
kínált, mely a magyar szürkemarha hú-
sából készülõ vastag kolbász. Nagysza-
bású kirakodóvásár és bemutatók szí-
nesítették a programokat.

Vasárnap a körmenetet láthattuk és
Spányi Antal, a Székesfehérvári Egy-
házmegye püspökének ünnepi miséjét.
A vértessomlói népdalkör és a tánce-
gyüttes különbözõ korosztályai szívhez
szóló mûsort adtak, majd Pintér Tibor

tábortûzi hangulatot idézõ összeállítá-
sát hallhatták. Solt Klaudia kellemes
elõadása után következett a Kormorán
Együttes fergeteges koncertje. A napot
és vele a Vértesi I. Templom Fesztivált
Böjte Csaba miséje zárta.              

Sárainé Illés Edina
Vértesi Erdõ Zrt.

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Templom Fesztivál a Vértes erdejében



A 10 évvel ezelõtti, nagy tátrai vihar
kárainak és a kárelhárítás tapasztala-
tainak elemzésére az OEE Erdõmûve-
lési és Erdõhasználati Szakosztályai
közös tanulmányutat szerveztek 2014.
június 4–6. között.

A résztvevõk az EGERERDÕ Zrt. Mûsza-
ki Üzeménél elköltött ebéd után indul-
tak Ochtinára (Martonháza) az aragonit-
barlang megtekintésére, a borsodi és
nyírségi kollégák útközben csatlakoztak.

A barlang a Rõcei-hegységben Jols-
vától (Jelsava) pár kilométerre keletre
fekszik. Egyedi formakincseit speciális
környezeti tényezõk (relatív páratarta-
lom 92-97%, hõmérséklet 7,2-7,8 0C,
lassú, de állandó légmozgás, oldott
fémsók) hozták létre, a felszínrõl beszi-
várgó víz segítségével. A legidõsebb
(tömör jellegû) képzõdmények kora
eléri a 140 ezer évet, míg a fonalas szer-
kezetû alakzatok kialakulása 14 ezer
éve kezdõdött és napjainkig tart. A bar-
lang teljes látogatható hossza 505 m.

A második nap teljes egészében a
2004-es tátrai széldöntés hatásainak ta-

nulmányozásával telt. Felvonóval felju-
tottunk a Lomnici-csúcsra (Lomnicki
stit), majd visszatérés után a Kõpataki-
tótól (Skalnéto pleso) gyalogosan foly-
tattuk utunkat a Tarajkára (Hrebienok).

Elgondolkodtató volt látni a 10 évvel
ezelõtti szél által letarolt, és azt követõ-
en felújított erdõket, és az újabb széltö-
rés, szúkár hatásait. A Tarajkán a Szlo-
vák Állami Erdészet Tátrai Nemzeti Par-

ki Igazgatóságától az igazgató, ing. Pe-
ter Liska távollétében helyettese ing.
Marián Sturcel köszöntötte csoportun-
kat. Rövid tájékoztatójában elmondta,
hogy a természeti kalamitások a gazdál-
kodókat eleddig ismeretlen helyzetek
elé állíthatják. A túl gyors információ-
áramlásnak köszönhetõen a kár felszá-
molásában éles ellentétek feszülnek
egymásnak, melyet a média gyakran ki-

Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 9. szám (2014. szeptember)308

MÛHELYMUNKA

Szomszédolás a Magas-Tátrában

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



A TANAP 1949-ben alakult. Az 1987-

es, Liptói-havasokat érintõ bõvítésé-

vel területe eléri a 74 ezer ha-t, mely-

nek közel fele magántulajdon. Az ala-

pításkor egységes kezelésû nemzeti

park 1995-ben szétvált a (mi fogalma-

ink szerint) védelmi feladatokat ellátó

nemzeti parkra, és az állami erdõket

kezelõ részre, mely az „Államerdésze-

ti TANAP” (LESY TANAP). Az elõbbi

központja Tátracsorbára (Tatranska

Strba) került, míg az állami erdõket

kezelõ erdõgazdaság székhelye Tátra-

lomnicon maradt. 

A LESYTANAP 11 erdészete a TANAP és
a tõle keletre, a Dunajec mellett lévõ,
1967-ben alapított, 22 ezer hektáros Pi-
enini Nemzeti Park (PIENAP) állami tu-
lajdonú erdeit, illetve a nemzeti parkok
infrastruktúráját kezeli (turistautak,
utak, vízfolyások szabályozása, sípá-
lyák bérbeadása stb.) Részben költség-
vetésbõl, részben saját bevételeibõl
gazdálkodik. Az éves fakitermelés álta-
lában mintegy 100 000 m3. 

Bár a múlt században is számos szél-
kár érte a területet (1915, 1919, 1925,
1941, 1971, 1981), a 2004. november 19.
délutánján bekövetkezett viharkár min-
den addigit felülmúlt. Az óránként 140
km/h-s széllökéseket is meghaladó (az
erdõhatáron 230 km/h-s sebességet is
mértek) orkán öt órán át tartó tombolá-
sa a nemzeti park 12 600 hektáros terü-
letén tarolta le az erdõket. A helyzetet
súlyosbította, hogy a gyors összeterme-
lés helyett vitáztak a „hogyan tovább-
ról”. Végül a nemzeti park a károsított
terület kétharmadán engedte összeter-
melni a kidõlt faanyag 2/3-át, de – becs-
lések szerint – 600 ezer m3 a helyszínen
maradt. 

A szlovák erdõtörvény öt korlátozási
kategóriát állapít meg. Az 1. kategóriá-
ban szinte minden erdészeti tevékeny-
ség külön engedély nélkül végezhetõ,
az 5. kategória gyakorlatilag érintetlenül
hagyandó. Az utóbbiba tartozó erdõk-
ben nem engedték, nem engedik meg a
károsított faanyag összetermelését sem. 

A 2005., 2007. évi aszály kifejezetten
kedvezett a károsító szúfajok szaporo-
dásának. A leginkább veszélyeztetõ be-
tûzõ szúnak – a magashegységi klíma
ellenére – átlagosan évi másfél nemze-
déke fejlõdik ki. Ez várhatóan megpe-
csételi a szélviharokat túlélt lucok sor-
sát. Napjainkra a szú elérte az erdõha-
tárt. Évi 60 ezer m3 faanyag válik a szú
áldozatává. A 2014. május 15-i szélvihar
a még megmaradt, de kiritkult, kiszá-
radt erdõket tovább tizedelte.

A 2004. évi szélkárok után a sajtóban
megjelent hírek még az erdészeket
okolták az egykorú és nem eléggé ele-
gyes erdõk kialakításáért, de ma már az
érintettek is elismerik, hogy az erdõké-
pet leginkább a
korábbi szélkárok
alakították. Éppen
az idõrõl idõre fel-
lépõ károsítások
miatt nem tudnak
ezek az erdõk a
klimax állapotába
kerülni. Jelenleg a
nemzeti park er-
deinek csupán 3%-
a õserdõ jellegû.

A magánerdõ-
tulajdonosokat az
össze nem termelt,
össze nem termel-
hetõ faanyag után
részben kártalaní-
tották, de az össze-

termelés elmaradásából következõ
szúinvázió kártétele miatt már nem. A
nemzetgazdaságot és a magánerdõket
ért károk kapcsán jelenleg is folyik a per
a 2004-ben hivatalban lévõ, természet-
védelemért felelõs miniszter ellen.

Felmerül a kérdés, megengedheti-e
Szlovákia nemzetgazdasága, hogy ilyen
nagy mennyiségû természeti erõforrás
hasznosításáról lemondjon. A természe-
tes folyamatokat ismerõ ökológusok-
nak és erdészeknek tudniuk kellett,
hogy a fenyveseket ért ilyen mértékû
kalamitást szúkárosítás fogja követni,
amit a természet csak nagy területû er-
dõtüzekkel tud megállítani. Ezért is
egykorúak nagy területen a fenyves õs-
erdõk.

Súlyos felelõsség hárul a szakembe-
rekre, hogy a döntéshozókat megfelelõ
és teljes körû információkkal lássák el
annak érdekében, hogy felelõs dönté-
sek szülessenek.

Garamszegi István
Urbán Pál
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használ. Igazgatóhelyettes tájékoztatása
után a siklóvasúttal indultunk vissza
Ótátrafüredre (Strary-Smukovec), majd
a szállásunkon kötetlen beszélgetéssel
elemeztük a látottakat.

Pénteken a Tátrai Nemzeti Park Mú-
zeumában tartott a széldöntésekrõl ér-
dekfeszítõ elõadást Peter Fleischer kuta-
tó, melynek keretében kitért arra, hogy
a klímaváltozás kedvezõtlen hatásait
egyre jobban érezzük. A 40 év alatt mért
1,0 0C-os és a következõ 40 évre becsült
2,5 0C-os hõmérsékletemelkedés, csök-
kenõ csapadék mellett, olyan kihívás

elé állítja a Kárpát-medence (embert is
beleértõ) élõközösségét, melyre a törté-
nelmi múltban alig van példa.

A tájékoztatást követõen megnéztük
a TANAP múzeumát, közben sikerült
találkoznunk Ivan Voloscuk nyugalma-
zott igazgatóval, aki több nyelven (köz-
tük magyarul is) beszél, és a Tátrai
Nemzeti Park egyik legnagyobb tudású
ismerõje.

Késõbb rövid sétát tettünk a TANAP
botanikus kertjében, ahol a Nemzeti
Park növényvilágát és kõzeteit mutatják
be, rendkívül látványosan.

A tanulmányút zárásaként megtekin-
tettük Európa legnagyobb barlangi jég-
tömegét (110 ezer m3) gyomrába záró
Dobsinai-jégbarlangot, mely egy ma-
gyar bányamérnök, Ruffiny Ernõ mun-
kássága nyomán lett világhírû.

A barlanglátogatás után a Dobsina
feletti kilátóból a résztvevõk kis hazánk
felé tekintettek és arra vették útjukat.

Urbán Pál elnök, 
OEE Erdõmûvelési Szakosztály, 

Garamszegi István titkár, 
OEE Erdõhasználati Szakosztály

Fotó: Gyõrke Gábor

A 2004. évi nagy széldöntés hatásai
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Sponga József, Kaán Károly-díjas er-
désztechnikustól megkaptuk Bokor Re-
zsõ, a késõbbi erdésztudós, talajbioló-
gus 1924-ben kiadott erdõmérnöki ok-
levelét, aminek aláírói között találhat-
juk Kaán Károly államtitkárt és Roth
Gyula professzort is. A kiváló állapot-
ban megõrzött, szép keretbe foglalt ok-
levél könyvtárunk egyik féltve õrzött
dísze lett. Hálás köszönet érte!

Dr. Oroszi Sándor, az OEE Erdészet-
történeti Szakosztályának elnöke szá-
mos értékes könyvvel gazdagította állo-
mányunkat. Ezek közül is érdemes ki-
emelni a következõket:

A Magyar Mezõgazdasági Szakiroda-
lom Könyvészete 6 kötetben, A Magyar
Gazdasági Könyvészet 2 kötetben, Va-
das Jenõ 1898-ban kiadott Erdõmûve-
léstana, Papp Károly 1943-ban megje-
lent „A magyar bogárfauna határozója”
címû alapmûve, A. Savescu 1961-ben
közzétett több kötetes növényvédelmi
albuma. Szintén dr. Oroszi Sándornak
köszönhetjük, hogy más kiadványokkal
együtt az Erdészettörténeti Közlemé-
nyek számos általa megõrzött példá-
nyát megkaphatta az egyesület és an-
nak egy részét a tagság számára már in-
gyenesen hozzáférhetõvé is tettük az
egyesület soproni vándorgyûlésének
keretében. Öröm volt nézni, hogy az
OEE tagsága milyen nagy érdeklõdéssel
válogatott a kiadványok között. Ez is
mutatja, hogy a mindinkább az elektro-
nikus megjelenést szorgalmazó vilá-
gunkban az erdésztársadalom képvise-
lõi körében még mindig nagy becsülete
van a nyomtatott irodalomnak. Ez arra
buzdít minket, hogy az adomány még
nálunk tárolt pluszpéldányait is hasonló
keretek között felajánljuk tagságunk-
nak a jövõben. Könyvtárunk és a tagság
nevében is nagyon köszönjük az érté-
kes ajándékot!

Ormos Balázs, egyesületünk egyko-
ri fõtitkára sok hivatalos levelezést, kor-
dokumentumot és szakmai kiadványt
tartalmazó adománnyal járult hozzá a
könyvtár gyarapításához. Ezek körébõl

néhány fontosabb tételt szeretnénk ne-
vesítve is felsorolni: Grétsy László „A mi
nyelvünk” címû kötete, a Mecseki Erdé-
szeti Zrt. által kiadott Erdei kincses-
könyv, az Országos Erdészeti Egyesület
1996. évi Ópusztaszeri Vándorgyûlésé-
nek emlékplakettje, Civitas Fidelissima-
díjat adományozó díszoklevél. Nagyon
köszönjük a felajánlást!

Holdampf Gyula tagtársunktól több
mint 100 szakkönyvet, folyóiratokat és
az erdészet körébe tartozó tárgyi emlé-
ket kaptunk, számbavételük még folyik.
Az adományozott könyvek és hivatalos
kiadványok gyûjtõköre kiterjed az erdõ-
gazdálkodás, erdészetpolitika, vadászat
és fegyverismeret, lovászat és kocsizás,
a közigazgatás, az alaptudományok és a
mûvészet témaköreire egyaránt. A fegy-
verismeret körébõl külön érdemes meg-
említeni A. E. Hartnik több kötetes en-
ciklopédiáját a sörétes és a golyós fegy-
verekrõl. Rendkívül értékes és hiányta-
lan sorozatot kaptunk az adományozó-
tól, ami tartalmazza a Nimród 1975–
1995 közötti számait és hasonló soroza-
tot Az Erdõ és az Erdészeti Lapok 1982–

2010 közötti számaiból. Az adomány ér-
dekes tárgyi emléket is tartalmaz, az
1990-es strasbourgi miniszteri konferen-
cia alkalmából kiadott, 24 fafajt tartalma-
zó fakocka-gyûjteményt. Hálásan kö-
szönjük az értékes ajándékot!

Dr. Magas László erdõmérnöktõl, az
esemény fõrendezõjétõl és Rumpf Já-
nos erdõmérnöktõl, az esemény rende-
zõjétõl könyvtárunk megkapta a Pán-
európai Pikniknek emléket állító „Áttö-
rés” címû albumot és a vasfüggönybõl
származó szögesdrótdarabot a hozzá
tartozó tanúsítvánnyal együtt. A könyv-
be aláírásukkal a következõ bejegyzés
került: „A 145. Országos Erdészeti Ván-
dorgyûlésen a Páneurópai Piknikre
emlékezve nagyrabecsülésünk jeléül
adjuk ezt a könyvet az Erdészeti Egye-
sület Könyvtárának.” Nagyon köszön-
jük!

* * *
Az említett adományokkal könyvtá-

runk több mint 200 könyvvel, kiad-
vánnyal gazdagodott, ami meghaladja
az évi átlagos könyvbeszerzésünk
nagyságrendjét.

A könyvtár fejlesztésével kapcsolatos
fontos hír az is, hogy a Wagner Károly
Alapítvány támogatásával – a 2014. évi
könyvtárfejlesztési tervünkben leírtak-
nak megfelelõen – folytatódhat a birto-
kunkban lévõ értékes festmények res-
taurálása. A gróf Tisza Lajos-portrét kö-
vetõen most egyesületünk másik elnö-
kének, báró Tallián Bélának az egész
alakos képe és Decrett József portréja
kerül sorra. Mindkét kép több helyen
sérült, felhólyagosodott, kilyukadt, a
festmények széleinél szakadozott. Res-
taurálásuk már folyamatban van, remél-
hetõleg ez év végén megújult állapotuk-
ban tudjuk mindkét képet a könyvtár-
ban bemutatni. Természetesen errõl is
külön tudósításban számolunk majd be.

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre 

EGYESÜLETI ÉLET

Beszámoló könyvtárunk gyarapodásáról
Az elmúlt idõszakban tagtársaink,

kollégáink adományainak köszönhe-

tõen számos értékes könyvvel, doku-

mentummal gyarapítottuk az Orszá-

gos Erdészeti Egyesület Wagner Ká-

roly Erdészeti Szakkönyvtárának

gyûjteményét. 

Mindenkit várunk az 

Erdésznõk Országos Találkozóján 
2014. október 17-18-án 

Somogyszobon a Mocz és Társa Magánerdészet Kft.-nél.

További információ: 
www.moczerdeszet.hu ill. www.oee.hu.

Jelentkezési határidõ: 2014. szeptember 22.
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Az élet úgy hozta, hogy az erdõmérnö-
ki diploma megszerzését követõ alig fél-
éves erdészeti, erdõmûvelõi gyakor-
nokságom után a központban kötöttem
ki, a vélhetõen egyedülálló „közvetlen
igazgató alá tartozó érdemi ügyintézõ”
kinevezéssel. A frissen kinevezett fõnö-
köm számtalan addigi elképzelésének
megvalósításába kezdett, így nagy hir-
telen egy év alatt számos feladatot nya-
kamba zúdított a sors, az új vértestolnai
vaddisznóskert kerítése nyomvonalá-
nak a kitûzésétõl, a kerítés nyomvona-
lába esõ patakot keresztezõ vízi mûtár-
gyak tervezésén át, a feltúrást megaka-
dályozó vasúti talpgerendák beszerzé-
séig. Eközben pedig a gazdaság tatai
üdülõjének tardosi maszekok által hét-
végeken épített új épületének mûveze-
tését, majd a Tatabányai Szénbányák
Vállalat által tájrendezésre visszaadott
5-600 hektár erdõ és kivett területek
részletes ingatlan-nyilvántartási és
üzemtervi térképi beazonosítását, s az
igen jelentõs eltérések vizsgálatát is vé-
geztem. Az apróbb napi feladatokról,
mint falépcsõ tervezése, költségvetés ké-
szítése stb. már beszélni sem érdemes.

A szerteágazó „futtatásnak” jelentõs
hozadéka volt, hogy rövid idõ alatt kap-
csolatba kerülhettem a térség földmérõ,

víz- és útépítõ, építész és bányász mû-
szaki kollégáival, s az adott feladatok
kapcsán közel egyenrangú félként ke-
restük a megoldást. Ilyenkor kicsit
büszke voltam az erdõmérnöki diplo-
mámra, hiszen éreztem, hogy szakmai-
lag is közel egyenrangú félként „kezel-
tek” a más ágazatbeli mérnökök, ügyin-
tézõk.

Miért e látszólag személyeskedõ „ön-
dicséret”?

Bár a közvetlen szakmagyakorlástól
a sors fura ura – önként és dalolva –
megfosztott a kilencvenes évek elején,
de az egyesülettel – több szakosztályon
és az Erdészeti Lapokon keresztül – fo-
lyamatosan igyekszem tartani a kapcso-
latot. Így idõrõl idõre örömmel, majd
magamban durrogva, bosszankodva ol-
vasom az „Új belépõk” rovatot is. Lehet
másoknak talán apróság, vagy lényeg-
telennek tûnõ kukacoskodás, de ta-
pasztalhatjuk naponta, néha egy betû
elmaradása, egy hangsúly elcsúszása
mekkora eltéréseket indikál.

Morcosságom tárgya az „egyéb felsõ-
fok, egyéb középfok” végzettség elneve-
zés használata, melyre újra és újra
összerándul a gyomrom. 

Összerándul két okból is!
Szép magyar nyelvünk érdekes sza-

va az „egyéb”, hiszen igen gyakran
használjuk, ha másra nem, hát gondol-
junk az úton-útfélen tartott gyûléseink
utolsó, „egyebek” napirendi pontjára. A
sor végén, megnevezni sem érdemes,
nem jelentõs stb. felhanggal cseng. Ne-
kem így szinte sértõ, ennél még a „más
felsõfok” is elviselhetõbb volna, bár már
e jelzõhöz is ragasztottunk az utóbbi
évtizedekben pejoratív tartalmat.

Másrészt, ha elvárjuk, hogy a szak-
mánkat, azok képviselõjét tiszteljék és
becsüljék e honban, akkor úgy gondo-
lom az a minimum, hogy azon más sza-
kági végzettségû tagtársainkat – ha már
megtiszteltek bennünket, hogy egyesü-
leti tagjaink soraiba léptek – mi is meg-
tiszteljük a végzettségük szerinti titulus
használatával. Bátran írjuk ki: környe-
zetmérnök, vadgazdamérnök, biológia-
tanár, történész, horribile dictu fotómû-
vész!

Ha ehhez meg kell változtatnunk a
Felvételi – Belépési nyilatkozatot,
tegyük meg, s legyünk büszkék a szak-
mánkra, amely integrálni, a magyar er-
dõk szolgálatába és szeretetébe tudja
állítani a más végzettségû honfitársain-
kat is.                                          

Tarjáni Antal
okl. erdõmérnök és „más egyéb”

DISPUTA / EGYESÜLETI ÉLET

Tisztelj, hogy tiszteljenek!

Vadászszezonhoz közeledve idõszerû
témát választott az OEE Tamási Helyi
Csoportjának Erdészklub rendezvénye
legutóbbi összejövetelére.

Meghívott vendégelõadónk Nagy
Csaba erdõmérnök, mérnök-tanár, ter-
mészetfotós volt, aki a vadfotózás mû-
helytitkaiba avatta be az érdeklõdõket. 

A NyME Roth Gyula Gyakorló Szakkö-
zépiskola oktatója az 1970-es években
kezdett természetfotózással foglalkozni.
Képei azóta különbözõ pályázatokon
számos díjat, elismerést kaptak. Ezek kö-
zött legkiemelkedõbb „Az Év Természet-
fotósa” cím, amelyet 2002-ben nyert el.
Fotói könyvekben, folyóiratokban, ter-
mészetvédelmi kiadványokban jelennek
meg. Legjelentõsebb publikációi a Nyu-
gat-Dunántúl Természeti Értékei és a Fer-
tõ Hanság Nemzeti Park - Ahol a puszták
Véget érnek címû önálló fotóalbumok. 

Tagja a Magyar Természetfotósok
Szövetségének (naturArt), valamint a
Nimród Fotóklubnak. 

Szakmai életünkben egyre fontosabb
a megélt események igényes publikálá-
sa, melyhez elengedhetetlen a jó minõ-
ségû és informatív fotóanyag. Ha ez még
mûvészi elemekkel is gazdagodik, akkor
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy
mindent megtettünk híres vadállomá-

nyunk, szép terítékeink, és a vadászat-
hoz kapcsolódó hagyományaink méltó
bemutatásáért. Ebben nyújtott Nagy Csa-
ba segítséget a Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. szakszemélyzeti tagjainak is,
melyet ezúton is köszönünk.

Antli István

Természetfotós elõadása Tamásiban
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Fõiskolánk elsõ világháború utáni Sop-
ronba települési folyamatának elsõ
szakasza 1922-ben zárult le. Szakiro-
dalmunk beszámolt Sopron városának
és polgármesterének, Thurner Mihály-
nak ezt szolgáló áldozatos tevékeny-
ségérõl. A város és fõiskolánk konszo-
lidációjának legbiztosabb támasza
volt Sopron város akkori országgyûlési
képviselõje, Klebelsberg Kuno vallás
és közoktatási miniszter. 

Közös erõfeszítéseik eredményeként
felsõoktatásunk jövõt is szolgáló elhe-
lyezést kapott. Klebelsberg Kuno 1922-
ben számolt be arról, hogy megszületett
a kormányzati döntés: a Sopronba átte-
lepült selmeci karok mûködésének inf-
rastrukturális és költségvetési feltételei
biztosítottak. (1. kép) Ezután már az ok-
tatási és kutatási feltételek fejlesztésére
is sor került.1

Kevésbé ismert, hogy az áttelepülés-
sel kapcsolatos válsághelyzetben sel-
meci hagyományaink soproni felújítása
és megtartása segítette a hallgatóság
identitásának megõrzését és a kapcso-
latok kiépítését a befogadó lakossággal.
Élni akarásukat a zûrzavaros idõkben
sok esemény jelzi. Boros György szemé-
lyes jellegû visszaemlékezésében be-
számolt például arról, hogy idõsebb ba-
rátai balekjuk 1919. áprilisi megsétálta-
tásával, tréfás „útbaigazításukkal” plán-
tálták át Sopronba a selmeci balekfoga-
dás hagyományát. Csatkai Endre 1955-
ben, akkori egyetemi újságunkban
idézte fel az 1920-ban tartott elsõ, ünne-
pélyes és tréfás valétálási menet emlé-
két.2 A város létbizonytalanságban élõ
lakosainak ezrei ünnepeltek akkor
együtt a végzõsökkel. Ekkor mutatko-
zott be a városnak a nagyszerûen hege-
dülõ Barlai Ervin vezette fõiskolás ze-
nekar is. Az elsõ selmeci hagyományok
szerinti temetés 1922. május 23-án volt.
Egy pécsi fõerdõtanácsos fiát, Seh Ká-
roly harmadéves bányamérnök-hallga-
tót helyezték örök nyugalomra.  Ebben
már aktív szerepet játszott a város is.
Nemcsak az együtt érzõ emberek töme-
ges sorfala szegélyezte a gyászmenetet,
hanem a soproni gazdák fúvószenekara
is részt vett a temetési menetben. A gyá-
szoló hallgatók a gyõri pályaudvar ven-
déglõjében vettek végleges búcsút tra-
gikusan elhunyt társuktól, majd két hé-
tig minden nyilvános szórakozástól tar-
tózkodtak. 

A város fokozatosan befogadta az át-
települt intézményt, a tanárokat és a
diákságot is. Az 1926-os soproni Orszá-
gos Erdészeti Egyesületi Közgyûlés már
nemcsak a fõiskola és a város szerves
kapcsolatát tanúsítja, hanem megala-
pozta rokonszakmáink soproni kötõdé-

sét is. Szakmai hagyományainknak
ezért értékes része az elsõ soproni or-
szágos gyûlés. Elõkészítése és megvaló-
sítása elõdeink háború és Trianon utáni
elsõ nemzedékének csodálatos életere-
jét, az újrakezdés és megújulás, a baráti
összetartozás szellemét tükrözi. 

Tanulmányommal az országos és
egyéni tragédiákkal sújtott, erdõgazdál-
kodásunkat mostoha körülmények közt
megújítani képes erdésznemzedék em-
lékének megõrzéséhez szeretnék hoz-
zájárulni.    

Az OEE közgyûlés elõkészítése
Az Erdészeti Lapok 1926. május 15-i
száma3 adott hírt az OEE közgyûlésének
július 6–9-ára tervezett soproni meg-
szervezésérõl. A részletes elõzetes pro-
gram ismertetése után a részvételi költ-
ségek várható alakulásáról olvashatunk.

A július 6-i esti ismerkedési program
éttermi költsége italok nélkül 20 000 ko-
rona (1 forint hozzávetõlegesen 5 koro-
nával egyenlõ, azaz kb. 4000 Ft a vacso-
ra ára) volt. A június 7-8-i hivatalos jelle-
gû program részvételi költsége 160 ezer
korona. Érdekes, hogy az esetleg meg-
maradó összeget a fõiskolai menza tá-
mogatására kívánják fordítani.4

Megérkezés és ismerkedési est
Az egyik színvonalas soproni napilap
hangulatos tudósításokat közöl az erdé-
szek találkozójáról.5 A megérkezésrõl
szóló beszámoló költõi szavakkal üd-
vözli a vendégeket. 

Július 6-án, a pályaudvarokon Zügn
Nándor soproni erdõmester személyes
irányításával minden érkezõ vonatnál
hallgatókból álló rendezõgárda fogadta
és kalauzolta a vendégeket. A délután
négy órai gyorsvonattal érkezõ neves
vendégeket dr. Thurner Mihály polgár-
mester és a fõiskolai tanárok személye-
sen üdvözölték.

Este a Pannónia szálló éttermében
rendezett ismerkedési estre folyamato-
san érkeztek a résztvevõk. Az Erdészeti
Lapok szerkesztõségi cikke6 az elsõ es-
te hangulatát így örökíti meg: 

„Ez az önfeledtség rítt le minden arc-
ról a közgyûlést hagyományosan meg-
elõzõ ismerkedési estélyen is, amelyen
öreg cimborák, a mai nehéz életküzde-
lemben ifjan elaggott, úgynevezett fia-
talok rejtett csodálkozással állapították
meg egymásról, hogy milyen mély

Az OEE elsõ soproni országos gyûlése I.
1926. július 6—9.

1 Klebelsberg választási beszédei a Sopronvármegye napilap 1922. május 3-i és 23-i számában
jelentek meg. Városi Levéltár Sopron (továbbiakban SVL)

2 Illyés B.: Az elsõ valétálás Sopronban. Erdészeti Lapok. 2013. 5. sz. 162–163. o.
3 Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1926. közgyûlésére. Erdészeti Lapok.(továbbiakban

EL). 5. sz. 1926. 05. 15. 183–186. o; Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika
(továbbiakban: epa.oszk.)

4 Adományok a fõiskolai Menza javára. Különféle hírek közt szaklapunk tájékoztat arról, hogy a
Közgyûlés szervezõje, Sopron város Erdõhivatala a menza javára átutalta adományként az OEE
országos kongresszusa pénzmaradványát, 1 195 500 koronát. Mayer Zoltán okl. erdõmérnök
ezen kívül még 160 000 koronát adományozott a menza javára. EL 1926. 7–8. sz. 357. o;
epa.oszk.

5 P.Gy.:Ma kezdõdnek az erdésznapok, Sopronvármegye. 1926. 07. 06. SVL P.Gy. névjel
valószínûleg a késõbb Magyar Nemzet fõszerkesztõjeként ismertté vált újságírót, egykori
erdõmérnök-hallgatót, Parragi Györgyöt (1902–1963) jelenti. 1924-ben indult Lila Zongorának,
Ifjúsági Körünk elsõ soproni folyóiratának néhány évig felelõs szerkesztõje is volt.

6 Soproni közgyûlésünkrõl EL.7-8. sz. 305–313 o. epa.oszk.

1. kép. Klebelsberg Kuno gróf vallás és köz-
oktatásügyi miniszter Sopron „felsegítésé-
rõl”. Sopronvármegye c. napilap. 1922.
05. 03.
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szántást végzett ez az utóbbi tizennégy
esztendõ még külsõ kinézésünkben is. 

Hogy szakszerûen fejezzem ki ma-
gam, egész korosztályok tûntek el, s ed-
dig ismeretlen korosztályok tûntek elõ.”

A mintegy 150 fõnyi résztvevõ régi,
selmeci szellemben újította meg kap-
csolatait és teremtett jövõt szolgáló ba-
rátságokat. Az esten megjelent a város
vezetõsége is. A Selmecrõl elûzött fõis-
kolát befogadó város képviselõi iránt
õszinte tisztelet és megbecsülés nyilvá-
nult meg az ünnepi rendezvényen.

Bár kisebb hibákat tartalmaz és nem
teljes körû, a városi napilap tudósításá-
nak mégis értékes része a résztvevõk
neveinek és beosztásának felsorolása.
(2. kép.)

Közgyûlés
Július 7-én a Városháza nagytermében
gyülekeztek az OEE tagjai. „Haragos-
zöld spíreák, világoszöld pálmák és dús
tölgyfagirlandok díszítették ez alkalom-
ból a városháza folyosóit.”7 11 órakor
báró Inkey Pál másodalelnök megnyi-
tójában köszöntötte a közgyûlés mi-
niszteriális, megyei és városi szintû ven-
dégeit. Felolvasta a halaszthatatlan el-
foglaltsága miatt távollévõ egyesületi el-
nök, gróf Hadik János üdvözletét, majd
megköszönte a város meghívását.

„Sopron városa az, amely a magyar
erdészeti tudomány legfõbb õrének és
mûvelõjének, a hontalanná lett m. kir.
bányamérnöki és erdõmérnöki fõisko-
lának új otthont adott. Közgyûlésünk-
kel kapcsolatosan alkalmunk lesz en-
nek a fõiskolának a menekülés keservei
után újrateremtett berendezéseit látni,
mint a magyar élni akarás fényes bizo-
nyítékait.” 

Az idõszerû kérdések megoldását
szolgáló összefogás fontosságának
hangsúlyozása után kegyelettel emlé-
kezett meg az 1926-ban 60 éves fennál-
lását ünneplõ Erdészeti Egyesület alapí-
tóiról, Bedõ Albertrõl, Dívald Adolfról
és Wágner Károlyról.8

Thurner Mihály polgármester nagy
hatású beszédben üdvözölte a vendé-
geket. Megköszönte meghívásuk elfo-
gadását. A magyar erdészeknek nehéz
feladatot kell megoldani, mondta. Az
egykori erdõkincsétõl megfosztott or-
szágnak a fahiány rémével kell meg-
küzdeni, ahol eddig semmi sem ter-
mett, ott kell erdõt teremteni. Biztos ab-
ban, hogy a Mindenható támogatásával

a magyar erdõmérnökök lelkes csapata
sikerrel teljesíti e feladatot.

Tettamanti Jenõ fõiskolai rektor
(õsztõl Fekete Zoltán lett az utóda) kö-
szöntõjében felidézte az 1900-as selme-
ci közgyûlést. Akkor avatták fel a fõis-
kola központi épületét és Wágner Ká-
roly emlékmûvét. A tragikus történelmi
fordulat után újraindult, de még ezer
sebbõl vérzõ õsi alma mater testülete
nevében kívánta, hogy az eredmények-
ben gazdag múlt és a dolgozni akarás
acélos ereje „kísérje egyesületünket
magas hívatása teljesítésében (Éljen-
zés)”

Bund Károly titkár számolt be az

egyesület tevékenységérõl. A háború
utáni években számos alapvetõ szak-
mai kérdésben foglalt állást az egyesü-
let igazgatói választmánya és elnöksé-
ge. A részleteket mellõzve is érdemes a
témákat felsorolni. Megjegyzem, hogy
számos kérdést az Erdészeti Lapok
szakmai cikkeiben is tárgyaltak. Ezek a
vezetés és tagság kifogástalan  kapcso-
latát igazolják. A titkár által megemlített
problémák:

– A hitbizományok reformja kap-
csán erdõgazdasági sajátosságo-
kat fogalmaztak meg, melyek a
további fenntartást igazolják.

– Jelzáloghitel felvételének meg-
könnyítése az erdõgazdálkodók
számára.

– Állást foglaltak a Központi Anyag-
beszerzõ Bizottság ellen. Az álla-
mi beszerzések terén gazdasági
diktatúrát jelentõ szervezet külö-
nösen a kisebb gazdálkodók ér-
dekeit sértette volna.

– A MÁV vasúti tarifák forgalmi
adójának módosítását több ter-
méknél javasolták a hazai faanyag
értékesítési versenyhelyzetének
javítása érdekében.

– Az erdészeti közigazgatás reformja
kapcsán a vadászati közigazgatás
témában, a vadászati szaklapok-
ban „éles és nem mindig nemes
fegyverekkel harcoló” vita bonta-
kozott ki. A közgyûlés határozat-
ban foglalt állást, hogy „az erdei
vadászat vezetését elválaszthatat-
lannak tartja az erdõgazdasági
ügykezeléstõl”, a vadászati ügyek-
nek az illetékes erdészeti fõosztály
hatáskörébe kell tartozni.

– Az erdészeti kísérletügy feltételei-
nek javítására is elõterjesztést tet-
tek a kormányhoz.

– A Budapesti Mérnöki Kamarával
igen jó, az erdõmérnökök speciá-
lis helyzetét figyelembe vevõ
együttmûködés alakult ki az épí-
tõipar gyakorlását szabályozó tör-
vény elõkészítési szakaszában.

Egyesületünk beszámolója sokrétû,
eredményes szakmai érdekképviseleti
tevékenységet tükröz. Utalás van benne
arra, hogy ebbe az erdõbirtokosok ér-
dekeinek megjelenítése is beletartozott. 

Az elnökséget munkájában támogat-
ta a 17 tagból álló igazgató-választ-
mány. A szakmai állásfoglalások meg-
alapozottabbá tétele érdekében felme-
rült a szakosztályok megalakításának
szükségessége.

Egyesületünk akkori titkára 197 ala-
pító és 897 rendes tagról számolt be.

7 P. Gy: Az Országos Erdészeti Egyesület soproni közgyûlése. Sopronvármegye. 1926. 07. 08. SVL
8 Jegyzõkönyv az Országos Erdészeti Egyesületnek Sopronban 1926. évi július 7-én tartott ren-

des közgyûlésérõl. EL.7-8 sz. 339-355. o; epa.oszk.

2. kép. A résztvevõk nem teljes listája a Sop-
ronvármegye c. napilapban. 1926. 07. 08.
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MÚLT-KOR

A költségvetés tárgyalása elõtt elfogad-
ták a következõ évi tagdíjakat. Ennek
mértékét jogi személyekre és nem kö-
tött jövedelmûekre 30, a tisztviselõkre
16 és a nyugdíjasokra 10 pengõben ál-
lapították meg.9 Ezután elfogadták a
számvizsgáló bizottság elõzõ évi gaz-
dálkodásról szóló jelentését és a követ-
kezõ évi költségvetést.

A közgyûlés a következõkben két
szakmai elõadást hallgatott meg. Elsõ-
ként Fekete Zoltán ismertette a szerfa-
becslést szolgáló táblázatait. A méret-
csoportos választéktáblák összeállításá-
nak módszerét mutatta be tölgy minta-
törzsek feldolgozásának példájával.

Onczay László hitbizományi uradal-
mi tanácsos, a Tiszajobbparti Erdészeti
Egyesület alelnöke kifejtette az új, bio-
lógiai, mûszaki és gazdasági alapokon
nyugvó magyar erdõgazdálkodás célki-
tûzéseivel kapcsolatos gondolatait.10

Lényegében, fõleg az erdõtulajdonosok
szemszögébõl, a kapitalista viszonyok-
hoz alkalmazkodás követelményeit fo-
galmazta meg. Az erdei termékek minél
teljesebb saját feldolgozása, fûrészüze-
mek, út- és vasúthálózat létesítése fo-
kozza az erdõbirtok tõkeerejét, jövedel-
mezõségét, munkahelyteremtõ képes-
ségét. E célok megvalósításához olcsó
hitelre van szükség. A tulajdonosoknak
és erdõtiszteknek pedig a mûszaki és
erdészeti ismereteken kívül vállalkozói
szemléletû üzleti tudással is rendelkez-
niük kell.11

Ezután igen érdekes egyéni indítvá-
nyok hangzottak. 

Roth Gyula Vadas Jenõ-emléktábla
elhelyezését javasolta Felvidéken. Má-
sik felvetése az újonnan felállítandó
Közgazdasági Egyetem szakmánkat
érintõ vonatkozásainak tisztázására hív-
ta fel a figyelmet.

Bíró Zoltán javaslata az új Erdõfenn-
tartási törvény fontosságát és megfelelõ
szakértõi elõkészítését hangsúlyozta.

Bencze Pál javaslata a Vadászati
Ügyosztály újbóli Erdészeti Fõosztály-
hoz tartozására és a vadászati szakokta-
tás soproni beindítására irányult.

Bogyay Gyula három indítványt tett.
Javasolta, hogy a készülõ Magántisztvi-
selõ törvény elõkészítésébe az OEE
képviselõit is vonja be a kormány. Má-
sik felvetése az Erdõtörvényt megsértõ
magánerdészeti gyakorlat megszünteté-
sére irányult. Igen érdekes a harmadik
javaslat, miszerint a Balaton környéki
értéktelen legelõ és egyéb területeket
az állam sajátíttassa ki és erdõsítse be.

A közgyûlés megszavazta az egyesü-
let új vezetését. Kallivoda Andor a sza-
vazatszedõ bizottság elnöke ismertette
a szavazat eredményét:

„Kallivoda Andor: Van szerencsém
bejelenteni, hogy összesen 114 szavazat
adatott be. Egyhangúlag megválaszta-
tott elnöknek 3 év tartamára Hadik Já-
nos gróf. (Éljenzés.) I. alelnöknek Térfi
Béla. (Éljenzés.) II. alelnöknek Inkey
Pál báró. (Éljenzés.) 

113 szavazattal választmányi tagok
lettek: 4 évre Balogh Ernõ, Béky Albert,
id. Esterházy László gróf, Esterházy Pál
gróf, id. Gaul Károly, Hammersberg
Géza dr., nemeskéri Kiss Pál, Kozma
István, Pfeiffer Gyula, Bochlitz Dezsõ,
Roth Gyula, Schmied Ernõ, Vuk Gyula,
Waldbott Kelemen báró és Zelenski Ró-
bert gróf, 3 évre Erdõssy Bódog és Nagy
László. 

A számadásvizsgáló bizottság tagjai-
nak 3 év tartamára egyhangúlag megvá-
lasztattak: Eröss Gyula, Fekete Béla,
Franciscy Vilmos, Hajdú János,. Len-
gyel Sándor, Marsovszky Ede és Pukács
Endre.”

A közgyûlés után a Pannónia szálló
Fehértermében mintegy 150 fõs nagy-
szabású bankett volt. A köszöntõk sorát
Thurner Mihály nyitotta meg, melyet a
vendégek képviselõi viszonoztak. Köl-
csönös tósztok sora hangzott el a meg-

hívott neves vendégek, a megye és a
testvérszakmák képviselõi tiszteletére.

Délután a fõiskolát látogatták meg
csoportokban a résztvevõk. A növényta-
ni intézet, a kémiai labor, a geodéziai
mûszerpark és a botanikus kert megte-
kintése után a vendégek elismeréssel ál-
lapították meg: az áttelepülés után „sor-
sa jó kezekben van, és hogy az adott vi-
szonyok között a Fõiskola elhelyezése
jobb megoldást alig találhatott volna.”

Este 7 órától a színházban mûsoros
esten vettek rész a város vendégei. Az
OEE jegyzõkönyve is megörökíti az est
nagyszerû színvonalát. A hangverseny-
rõl a Sopronvármegye c. napilap Cs. E.
(valószínûleg Csatkai Endre volt a tudó-
sítás szerzõje) írását közli. Beszámol ar-
ról, hogy Sopron városa igyekezett ki-
tenni magáért az „erdõ fiai” elõtt és a
százesztendõs Zeneegyesület is „öröm-
mel állította erejét csatasorba”. 

Az Ifjúsági Kör énekkara az erdész-
himnusszal nyitotta meg az estet. A
többségében egykori selmeci diákok-
ból álló vendégek hangulatának meg-
nyerésében nagy szerepe lehetett Mé-
száros Sándor felsõkereskedelmi igaz-
gató selmeci vonatkozású Prológus cí-
mû versének. A közönségre gyakorolt
hatást fokozta Hladonik I. fõiskolás lel-
kes tolmácsolása. Zúgó taps köszöntöt-
te a személyesen megjelent költõt is.

Klasszikus és helyi vonatkozású mû-
vek hangzottak el Altdörfer Viktor („a vá-
ros zenei büszkesége”), Hoffer Ottó, dr.
Marcsek Tibor, dr. Szádeczky Kardos
Elemér elõadásában. Kárpáti Sándor
„országos hírû” soproni dalszerzõ mûve-
it Hoffman Jánosné, Benedek Zoltánné
és Fleischhacker Fancsi adták elõ. A leg-
nagyobb tapsot Szádeczky Kardos Ele-
mér Kárpáti Sándor zongorakíséretében
elhangzott „finom tónusú csellószólója”
kapta. Az est zárásaként az Ifjúsági Kör
énekkara selmeci diákdalokat és végül a
Gaudeamus igiturt adta elõ.

A nagyszerû hangverseny után a
vendégsereget a Kaszinó nagytermé-
ben „kedélyes” vacsorára terített aszta-
lok várták. A remek hangulatot Szecs-
kay László – akkor már Sopronban kö-
zismert és közkedvelt – „fõiskolás ban-
dája” fokozta muzsikájával.

Tanulmányommal az országos és
egyéni tragédiákkal sújtott, erdõgaz-
dálkodásunkat mostoha körülmények
közt megújítani képes erdésznemzedék
emlékének megõrzéséhez szeretnék
hozzájárulni.    

Dr. Illyés Benjamin
okl. erdõmérnök

(Folytatjuk)

9 A koronát 1927. január 1-jével váltotta fel a pengõ. 12 500 korona ért 1 pengõt. Becslésem
szerint a bevezetéskori 1 pengõ kb. 2500 forintnak felel meg napjainkban. Az alkalmazott
erdõmérnököknek az 1930-as években 200–500 pengõ havi fizetésük és jelentõs természetbeni
járandóságuk volt. IB.

10 Onczay L.: Erdõgazdálkodásunk fejlõdése és új célkitûzései. EL. 1926. 7-8. sz. 313–325. o.
opa.oszk.

11 Adatokkal támasztható alá, hogy az 1900-as évektõl több kincstári, magán nagy- és középbirtokon,
egyházi és városi erdõben a gazdálkodás gyökeresen átalakult.  A teljesség igénye nélkül említem
meg a Hét-Szászbírák (1907), az Esterházy uradalom (Lenti), a Miskolci kincstári erdõk, az Eszter-
gomi érsekség és a Ciszterek Zirci Apátsága, a városi erdõk közül Kõszeg, Sopron, Pécs példáját.
Az irányzat fõbb jellegzetességei: az erdõgazdálkodás belterjesebbé válása (ápolóvágások, ter-
mészetes felújítás, szálalás), az erdei termékek minél teljesebb feldolgozása, beruházások megje-
lenése (út-, vasútépítés, fafeldolgozó üzemek, turisztikai igények kielégítése stb.). A szellemi erõt
ehhez a selmeci oktatás és szakmánk olyan nagyjai, mint Kaán Károly, Roth Gyula, Krippel Móric
adták. A szakmai hátteret a 14500/1920 FM. erdõrendezési utasítás teremtette meg. Az 1945 után
létrehozott állami erdészeti szervezetet, a MÁLLERD-et is ezeken az alapokon szervezte meg Bar-
lai Ervin. A rendszerváltáskor nagy viták után kialakított állami erdõgazdálkodás is szakmai múl-
tunk e nemzetközileg is egyedülálló hagyományaira épült. Illyés B.
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Szeremley Szabolcs
(1950–2014)

Megrendülten vettük
tudomásul, hogy 2014.
március 10-én, életé-
nek 63. évében hosz-
szan tartó súlyos be-
tegség után elhunyt
Szeremley Szabolcs
okl. erdõmérnök.

Még elõttem a
kép, amikor 1972-

ben megjelent az Öregkoleszbeli szobánk-
ban egy vagány báránybõr mellényben, szá-
ja szegletét örökké mosolyra görbítve az új
kamarásunk, hóna alatt egy hálózsákkal. Az
összecsiszolódás oly gyorsan ment, hogy es-
tére már együtt nevettük, hogy rövid miskol-
ci geológus múltja ellenére a növénytan
mellett geológiából kell különbözeti vizsgát
tennie, hogy évvesztés nélkül folytathassa
egyetemi tanulmányait. Így történhetett,
hogy Kerényi Ervin bácsi talán életében elõ-
ször találkozott olyan hallgatóval, aki nem
az alakjáról ismerte fel az eléje tett kõzet-
mintát, hanem elkezdte sorolni az ásványi
összetételét is. Persze ennek Szabi itta meg a
levét, mert azonnal szorgalmi feladatul kap-
ta a kutyaütõ hallgatók által a kiismerhetet-
lenségig összekevert köves ládák rendbeté-
telét és újbóli felcímkézését. 

Nem csoda, hogy közvetlensége, céltu-
datossága és szinte állandó tettrekészsége
okán, rövidesen évfolyamfelelõsként vitat-
kozott Gunda professzorral a jogtalan géprajz
gyakorlati vizsga kiírásán. 1974 nyarán nyolc
egyetem és fõiskola hallgatói és oktatói rész-
vételével megszervezte az elsõ és nagysike-
rû Bükki TDK tábort.  Kifogyhatatlan volt öt-
letekbõl és energiából. Éjszakánként sokat
beszélgettünk az élet dolgairól, de legtöbbet
a Bükkrõl, a barlangokról, melyek szeretete
egész életét körbeölelte, még akkor is, ami-
kor súlyos betegsége már nem engedte oda,
a Földanya mélyébe. 

Szabolcs 1950. december 22-én született
Miskolcon értelmiségi családban, négy gyer-
mek legkisebbjeként. Általános és középis-
kolai tanulmányait Miskolcon végezte, a Föl-
des Ferenc Gimnáziumban érettségizett
1969-ben. Már gyermekkorában a Bükk
hegység szerelmese, középiskolás korában
barlangkutató lett, már akkor több jelentõs
felfedezés és szakcikk fûzõdött a nevéhez.

Egyetemi tanulmányait Miskolcon, a Bá-
nyamérnöki Karon kezdte geológusként,
azonban az apai örökség – erdõmérnök édes-
apa – az erdõk felé fordította érdeklõdését.
Erdõmérnöki oklevelét 1976-ban szerezte Sop-
ronban az Erdészeti és Faipari Egyetemen. 

Elsõ felesége 1974-tõl Kocsis Éva faipari
üzemmérnök, két leánygyermekükre (Vanda
és Virág) és öt unokájukra nagyon büszke volt. 

Az egyetemi diploma megszerzése után
1976-tól a Bükki Nemzeti Parknál helyezke-
dett el, ahol mindkét szakmát, a geológiát és
az erdészetet, valamint a természetvédelmet
is magas szinten mûvelhette.

1980-tól az Országos Környezet és Termé-
szetvédelmi Hivatal (OKHT) alkalmazottja.

1981–1983 között Mongóliában egy geo-
lógiai kutatóexpedíció térképésze volt.

Mongóliai munkája közben már jelentke-
zett nála a Lyme-kór, amit az orvosok akkor
még nem ismertek. Félrekezelésbõl fiatalon,
1984-ben Parkinson-kóros lett. 

Mongólia után ismét a természetvédelem-
nél (OKHT) folytatta szakmai tevékenységét.
Jelentõs szerepe volt az Aggteleki Nemzeti
Park és tájvédelmi körzetek kialakításában,
amelyekrõl könyveket is írt, szerkesztett.

1985-tõl az Erdészeti Tudományos Kuta-
tóintézetben, majd a Nyugat-bükki (Egri) Er-
dõgazdaságnál dolgozott, ahonnan betegsé-
ge súlyosbodása miatt 1987-ben fiatalon
nyugdíjba kényszerült. A karsztok és bar-
langok feltáró kutatásában elért kimagasló
teljesítményéért a Magyar Karszt- és Bar-
langkutató Társulat közgyûlése 1988-ban
Vass Imre-érmet adományozott neki.

Második felesége 1991-tõl Bodnár Teré-
zia középiskolai tanár, aki a súlyos betegsé-
gében végig mellette volt és élete végéig
mindenben segítette. 

Súlyos betegsége mellett is foglalkozott
kutatással, 1990–91-ben a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Ökológiai Tanszé-
kének nyugdíjas tudományos munkatársa
volt. Bár már beszélni is nehezen tudott, még
2009-ben egy tudományos konferencián,
Szombathelyen elõadást tartott a karsztfejlõ-
déssel kapcsolatos megfigyeléseirõl.

Sajnos élete utolsó évei már sok szenve-
déssel jártak, a három évtized ezzel a ször-
nyû betegséggel nagyon megviselte.

2014. március 17-én nagyon sokan kísér-
tük utolsó útjára a miskolci Avasi Reformá-
tus temetõben. Dr. Hevesi Attila, a Miskolci
Egyetem nyugalmazott tanszékvezetõ egye-
temi tanára, professzor emeritusa személyes
hangú búcsúztatójában Szabolcsot tudósnak
nevezte, akitõl õ is sokat tanult. 

A temetés végén közösen elénekeltük az
erdész- és a bányászhimnuszt, majd mond-
tunk utolsó „Jó szerencsét!”

Tarjáni Antal

Wolf Tibor
(1930–2013)

Életének 83. évében, 2013. november 9-én,
elhunyt Wolf Tibor, a Nyíregyházi Erdõfelü-
gyelõség egykori erdõrendezési felügyelõje,
aki közel 40 évig meghatározó szerepet töltött
be a nyírségi erdésztársadalomban. 1930.
november 18-án született Bugacon, ahol édes-
apja Kecskemét város erdõgazdaságánál volt
fõerdész. 1933 és 1951 között családjával
abban az erdészházban laktak, amely Szu-
lyovszky László erdész gyûjtõmunkájának
eredményeképpen ma az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc emlékhelye.

Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti
Piarista Gimnáziumban kezdte. Annak álla-
mosítása után a Kecskeméti Katona József
Gimnáziumban folytatta, és 1950-ben érettsé-
gizett jeles eredménnyel. Ugyanabban az év-
ben felvételt nyert az Erdõmérnöki Fõiskolá-
ra, ahol erdõmûvelés szakon 1954-ben szer-
zett diplomát.

Munkáját 1955. január 1-jén kezdte az
egykori Hernádvölgyi Állami Erdõgazdaság
Boldogkõváraljai Erdészeténél erdõmûvelé-
si elõadó munkakörben. Bár a természeti
környezet nagyon elnyerte tetszését, az Er-

dészetnél uralkodó kedvezõtlen viszonyok
miatt új munkahelyet keresett. Boldogkõvár-
aljáról elõször a Füzérkomlósi, majd a
Tállyai és végül a Sárospataki erdészethez
helyezték át szintén erdõmûvelési elõadói
munkakörökbe. A Tállyai Erdészetnél S.
Nagy László, míg a Sárospataki Erdészetnél
Koronky István volt évfolyamtársának be-
osztottjaként dolgozott. 1962. október 15-tõl
az Erdõgazdaság központjába helyezték át
erdõgazdasági felügyelõi munkakörbe. 

1963-ban házasságot kötött és a Nyírségi
Állami Erdõgazdaságnál jelentkezett munká-
ra, fõként lakásgondok megoldása érdeké-
ben. Nyíregyházán szolgálati lakásba költöz-
hettek feleségével, és 1968. március 31-ig er-
dõgazdasági felügyelõként dolgozott. 

Az Erdõrendezõségek átszervezése után,
1968. április 1-jétõl az Erdészeti Hivatal kiké-
rése alapján áthelyezték a Debreceni Állami
Erdõrendezõség állományába a Nyíregyházi
Erdõfelügyelõséghez erdõrendezési felü-
gyelõ munkakörbe. Nyugdíjjogosultságának
elérése után még három évig tovább dolgo-
zott, majd 1993. április 1-jétõl 1995. január 1-
ig nyugdíjasként volt körzeti erdõfelügyelõ.

1971-ben és 1972-ben az Egyetemen ter-
mõhely-feltárási és térképezési mérnökto-
vábbképzõ tanfolyamon vett részt. 1975-ben
Kiváló dolgozó kitüntetésben részesült.

Két gyermek édesapja. Ágnes lánya
1964-ben született, aki szintén az erdõmér-
nöki pályát választotta és 1990-ben szerzett
diplomát. Gábor fia 1972-ben született és a
Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedés-
mérnöki Szakán diplomázott.

Körzeti erdõfelügyelõként a dél-nyírségi táj
volt a munkaterülete, ahol e sorok írója él és az
1980-as években megismerte az erdõfelügyelõ
urat. Kimondatlanul is feltétlen szakmai barát-
ság kezdõdött, amely az akkor még ünnepnek
számító mûszaki átvételek során alakult ki. A
rendszerváltás során végbement nevesítés fo-
lyamata alatt, az induló magán-erdõgazdálko-
dás jogi, szakmai tervezési ismereteinek az át-
adásával a térség erdészeinek a nagy segítõje
lett. Ebben az idõben az erdõ ügye határozta
meg a mindennapjait. Mindezek mellett az
1990-es évek közepétõl kezdõdõ nagy erdõte-
lepítési hullám egyik erõtelepítési pályázato-
kat készítõ erdõmérnöke. Ezáltal sok erdõgaz-
dálkodó tanácsadója lett. Ismert, keresett és
szeretett erdõmérnök. Idõs kora ellenére, a
szaktanácsadási munkát nem hagyta abba. Azt
mondta, hogy majd 80 éves kora után már
nem fogja vállalni a tervkészítéseket, de amíg
az erõnléte bírja, addig nem tudja elhagyni a
nyírségi táj dombjai ölelésében élõ akácosait,
égbetörõ tölgyeseit, amelyek számára szépsé-
get és templomi áhítatot keltettek.

A kollégák és az erdészeti hatóság nevé-
ben Kovács Gábor méltatta életútját és mon-
dott köszönetet mindazok nevében, akiket
tudásának átadásával gyarapított és bölcses-
ségével segített eligazodni az erdõ, az erdõ-
gazdálkodás végtelen tárházában.

Tibi bácsi meghatódva búcsúzunk tõled,
a példaképtõl, attól az erdõmérnöktõl, aki
csodálatosan fonta egységbe az erdészet tu-
domány elméletét és gyakorlatát, az erdész-
szakmának a lényegét, a szépségét.

Emlékét kegyelettel õrizzük!
Könnyû István

NEKROLÓG
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A felvidéki lucfenyvesek borította he-
gyek rejtekében felnyíló európai hírû
Dobsinai-jegesbarlangról az olvasók
nagy része biztosan hallott, vagy már be
is barangolta páratlan méretû jégterme-
it. Arról azonban kevesebben tudunk,
hogy az országhatárainkon belül is rá-
bukkanhatunk e természeti jelenségre.
Igaz, jóval kisebb léptékben, egészen
más kialakulási körülmények között, de
mégis van saját „jegesbarlangunk”. Ami
valójában nem is barlang!

Fenn északon, a Tokaj-Eperjesi-
hegyvidék (ismertebb nevén a Zemplé-
ni-hegység) bércei között megbúvó
Telkibánya közelében, a Bózsva-patak
árnyas-hûvös mélyén, a Király-hegy
északi lejtõjének lábánál vaskos vasajtó
zárja el egy bányatáró bejáratát. 

A középkor óta ez a vidék a felvidé-
ki nemesfém-ércek bányászatának
egyik központja volt. Horpák, gödrök,
vágatok szabdalják a környék hegyei-
nek anyakõzeteit, ércekben gazdag te-
lérek után nyomozva. 

A 18. században kutató bányavágatot
hajtottak a Király-hegy oldalába, ám ki-
termelhetõ mennyiségû ércre nem buk-
kantak.  Az 1950-es években új lendüle-
tet kapó hazai érckutatás idején a 23 mé-
teres táró fõágát kiszélesítették, és új 5
méteres mellékágat fejtettek a kõzetbe. 

A mesterséges üreg bejáratánál áll-
va megcsap a hegy jeges lehelete.

Nem a szokásos pincehideg az, amit
érzünk! Fagyos levegõ dõl ki a vasajtó
feletti kis résen még nyár közepén is,
jégillat felhõzik körülöttünk. Nem vé-
letlenül!

Odabenn a táró padlóját jég borítja,
az ácsolatokon centiméteres zúzmara
mindenütt, és néhol karvastagságúra is
duzzadó jégcseppkövek függenek a fe-
jünk felett vagy állnak kis oszlopokként
a lábunk alatt.

Európában egyedülálló, hogy ilyen
alacsony tengerszint feletti magasság-
ban (290 m!) jegesbarlang alakuljon ki,
még ha mesterséges eredetû is. Mindez
az egyedi domborzati és a geológiai
adottságoknak köszönhetõ.

A Király-hegyet aprózódásra hajla-
mos vulkanikus riodácit alkotja. A kõ-
zetanyag repedésein keresztül a hóol-
vadék és a csapadékvíz beszivárog a
hegy belsejébe, ahol a téli hideg hatásá-
ra megfagy. Ez a jégréteg folyamatosan
hûti a felette lévõ repedéshálózat és lej-
tõtörmelék-takaró réseit kitöltõ légtö-
meget. Ezért az északi kitettségû hegy-
oldal átlaghõmérséklete jóval alacso-
nyabb a közeli völgytalpénál.

E sajátos földtani, földrajzi adottság-
nak köszönhetõ a hegybe mélyített táró-
nak egyedi mikroklímája van. Kánikulai
idõszakban sincs 6 °C-nál melegebb
odabenn, és a napi hõingás is igen ala-
csony. Nyáron 1 °C, míg télen 3-4 °C.

A jegesedés március hónapban indul
meg igazán és idõjárástól függõen április
közepéig tart, amikor a külsõ levegõ re-
latív páratartalma magas. Májustól már
megkezdõdik az olvadás és a jég általá-
ban június közepére olvad el teljesen.

A jegesbarlangot a helyi erdészet cse-
mete- és makktárolóként használja, illet-
ve gondoskodik róla, hogy a táró értékes
mikroklímájának kényes egyensúlyát ne
zavarják meg a hívatlan látogatók.

A hegy jeges leheletét a táró lábánál,
a völgytalpon fakadó Király-kút is jól
jellemzi, mely az egyik leghidegebb
vizû hazai forrásunk. A környéken pe-
dig számos olyan védett növényfaj talál-
ja meg az életterét, amelyik a Kárpátok
magasabb régióiban honos (ikrás fogas-
ír, karcsú sisakvirág stb.).

Magyar erdésznek e kies tájon járni a
fentieken túl is öröm, hiszen  az erdész-
bányász pihenõ emléktárója és a közel-
ben állított kopjafa is a megbonthatatlan
szakmai összetartozásról tanúskodik és
arról, hogy „a barátság szent és örök”.

Nagy László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

A Király jeges lehelete

A barlangok mélyére bújni kaland, akár a kiépített, akár kiépítetlen utat választ-

juk. A lábunk alatt húzúdó mélységek titokzatos világa, ahova a napfény sohasem

juthat el.  Képzõdményeivel, egyedi klímájával, ritka élõlényeivel sajátos mikro-

kozmosz. S ha a mészkõ helyett jégcseppkövek, jégoszlopok csillognak a sötétség

mélyén, valóban azt gondolhatjuk: egy másik világ nyitotta meg elõttünk a kapuit.
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A magyar erdõket a közjólét
szolgálatába kell állítani

Növelni kell a hazai vadhúsexportot
A magyar konyhára méltán büszkék le-
hetünk. Hazánk gasztrokultúrája vad-
ban is bõséges eledelek sorát kínálja
számunkra. Elõdeink sokkal több vad-
húst fogyasztottak, mint korunk embere
– mondta a soponyai VIII. Vadgasztro-
nómiai Fesztivált megnyitó beszédében
Bitay Márton.  Az államtitkár közölte: a
harmadik Orbán-kabinet növelni kíván-
ja a vadhúsexportot és célja, hogy lehe-
tõség szerint ne szõrben-bõrben adja el
a vadat, hanem azt a magyar húsipar se-
gítségével feldolgozva, kiváló minõsé-
gû készáruként tegye elérhetõvé a kül-
földi vásárlók számára.  A nemzeti kabi-
net szilárd elhatározása, hogy az állami
erdõket a közjólét szolgálatába kell állí-
tani, akár a gazdasági szempontok hát-
térbe helyezésének árán is. Ebben a
rendszerben mód nyílhat a vadhús ha-
zai piacának szélesítésére és kibõvítésé-
re is.

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

mai/kozjolet_magyar_erdo



Idén is lesz tûzifaprogram
Hárommilliárd forintot fordít idén a
kormány a szociális tûzifa vásárlás 

támogatásra
Egymilliárd forinttal többet szán idén
a kormány a hátrányos helyzetben lé-
võ önkormányzatok számára igénybe
vehetõ tûzifaprogramra – értesült a
Magyar Nemzet. A támogatást feltehe-
tõen ebben az évben is az ötezer fõ
alatti települések igényelhetik. A ren-
delet várhatóan a következõ hetekben
lép életbe.



Az erdészeti ágazat a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium 

szervezetében
Elérhetõ az FM új Szervezeti és 

Mûködési Szabályzata
A Földmûvelésügyi Minisztérium Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata 2014.
augusztus 25-tõl érhetõ el az FM hon-
lapján.  A 112. oldaltól kezdõdõen szö-
veges felsorolásban is szerepelnek az
egyes szervezeti egységek.   Az állami
földekért felelõs helyettes államtitkár
által irányított szervezeti egységek fe-
ladatainak leírása a 104. oldalon, ezen

belül az Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási Fõosztály feladatai-
nak leírása a 106. oldalon kez-
dõdik. Az erdõgazdálkodókat
természetesen a minisztériu-
mon belüli más szervezeti egy-
ségek (környezetügy, termé-
szetmegõrzés, hungarikum)
munkája is érinti, melyek helye
és feladatkör leírása is megtalálható az
FM SZMSZ-ben. 

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

mai/FM_szmsz_2014



Nagydíjas termék Lentibõl
LENPELL: a korszerû fûtõanyag

Megtisztelõ elismerésben részesült a
ZALAERDÕ Zrt. Magyar Termék Nagy-
díjat kapott a cég LENPELL keményfa
pellet terméke. A díjjal járó trófeát és
oklevelet, valamint a nagydíj mellé
szintén elnyert klímabarát termék ní-
vódíját 2014. szeptember 3-án a Parla-
ment Felsõházi Termében vette át a
cég képviseletében Rosta Gyula vezér-
igazgató.

Forrás: Zalaerdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/za-

laerdo_magyar_termekdij



Személyi változás az 
OEE titkárságán

Nyugdíjba vonult Mester Gézáné
24 év egyesületi munkaviszony után
2014. augusztus 31-ével nyugdíjba vo-
nult Mester Gézáné az Országos Erdé-
szeti Egyesület titkárságáról. Hosszú
munkaviszonyának köszönhetõen Mes-
terné Juci az Egyesület egész tagsága
elõtt ismert. Feladatai közé tartozott a
tagnyilvántartás kezelése, az egyesületi
kitüntetési ügyek intézése, így az elmúlt
közel negyedszázad alatt szinte minden
egyesületi taggal kapcsolatba került.
Utolsó munkanapját 2014. augusztus
28-án töltötte, amikor a titkárság mun-
katársai és a Budakeszi úti épületben
dolgozó kollégák elbúcsúztatták. Az el-
nökség tagjai a soron következõ elnök-
ségi ülésen köszöntik a korábban szá-
mos ülés anyagát lelkiismeretesen elõ-
készítõ, évek óta nyugdíjasként dolgo-
zó kolléganõt. 

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

rek/_mesterne_nyugdij

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



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

1926-ban történt… Egy csapat markos favágó körbevett egy kiszáradt rönköt. Próbára 
készültek! Fura, hetvenkilós gépezet került elô, hosszú lánccal ellátva. Tartozott hozzá 
egy generátor is. A favágók megragadták a szerkezetet, amelynek súlya két embert 
kívánt. A következô pillanatban szokatlan hang verte fel az erdô csendjét. Beindult az elsô 
motorfûrész, melynek prototípusát egy német úriember szerelte össze: Andreas Stihl.

A gépek az évtizedek alatt sokat változtak annak a folyamatos innovációnak köszön-
hetôen, amely a STIHL termékeit a világ vezetô motorfûrész márkájává tette. De van, ami 
semmit sem változott: a STIHL motorfûrészek teljesítménye, ereje és megbízhatósága 
nem ismer kompromisszumokat. Hosszú nemzedékekre tervezték valamennyit…

STIHL MS 170
54 900 Ft
63 900 Ft helyett

További részletek és letölthetô kedvezményes kuponjaink:

stihlnemzedekek.hu
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STIHL MS 170
54 900 Ft

Nemzedékekre tervezve

A kupon beváltható bármely STIHL szakkereskedésben 

2014. szeptember 1. és október 31. 
között vagy a készlet erejéig. 
Szakkereskedéseink listáját keresse honlapunkon.

EL2014

ÔSZI STIHL KEDVEZMÉNY KUPON

Ajándék 0,1 l-es STIHL HP Ultra motorolaj
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