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Kezdetben úgy tûnt az idõjárás nem fo-
gad kegyeibe minket, vigasztalanul
esett az esõ Gyõr felé az autópályán. A
hangulat ennek ellenére élénk volt a
kisbuszban. Az ülések között Pápai Gá-
bor korábbi fõszerkesztõ, mint a sajtó-
kirándulások egyik ötletgazdája foglalt
helyet, miközben eszmecserét folytatott
a Szabad Föld hetilap által delegált kol-
légával, Hardi Péterrel. A feltörekvõ fia-
tal szakújságíró generációt az Erdõ-Me-
zõ Online kis csapata alkotta, Gribek
Dániel és Hajdú Márk képviseletében,
akik egyben remek web-videót is for-
gattak a két napról, mely Egyesületünk
honlapján is megtekinthetõ. Gyõrbõl
csatlakozott Gergácz Anikó is, a Magyar
Rádió Kossuth adójának szerkesztõ-ri-
portere.

Gyõr után – a sûrû ködpárán keresz-
tül – lassan kibontakozott Szent Már-
ton-hegye, melynek csúcsán impozán-
san trónolnak az apátság épületei. Elha-
ladva a hegy tövében a Ravazdi Erdé-
szet hivatalához érkeztünk meg elsõ-
ként, ahol Orbán Tibor vezérigazgató,
Boros Attila erdészetvezetõ, Iványi
Ákos közönségkapcsolati megbízott és
Libor Mária erdei iskolavezetõ várta
kedves mosolyokkal és baráti szavakkal
a vendégeket. 

Az erdei iskola épületében kapott
szállások elfoglalása és a rövid átmele-
gedés után Orbán Tibor köszöntötte az
erdõgazdaság nevében a sajtó megje-
lent képviselõit. Tartalmas két napos ta-
nulmányutat kívánt a résztvevõknek,
kérve, hogy adják át az olvasóknak,
hallgatóknak az itt szerzett jó tapaszta-
latokat és a társaság jó hírnevét.

Ezután Iványi Ákos mutatta be
összefoglaló elõadás keretében az er-
dõgazdaság tevékenységét. Mint el-
mondta a zártkörû részvénytársasági
formában mûködõ társaságoknak gaz-

daságilag önfenntartónak kell lenniük,
azaz nem adófizetõi adókból mûköd-
nek, hanem tevékenységük során ezen
felül hozzájárulnak az állami adóbevé-
telekhez is. Ez a gazdálkodási forma az
elmúlt két évtizedben bebizonyította,
hogy az állam is tud „jó gazda” lenni,
egyszerre kielégítve az erdõvel és erdõ-
gazdálkodással szemben támasztott va-
lamennyi társadalmi igényt. 

A KAEG Zrt. 34 ezer hektár állami er-
dõ és hozzá kapcsolódó területen gaz-
dálkodik. A mûködési terület Gyõr-Mo-
son-Sopron megye keleti kétharmad ré-
szére esik. Az általuk kezelt erdõállomá-
nyok élõfa-készlete bruttó 5 millió köb-
méter. Az erdõgazdaság területeibõl
4700 hektár a Fertõ-Hanság Nemzeti
Park, 10500 hektár a tájvédelmi körze-
tek, 174 hektár önkormányzati védett-
ség, 1600 hektár pedig egyéb védelem
alatt áll. A felsoroltakon kívül, a nem vé-
dett területekbõl 5100 ha „Natura 2000”
besorolást kapott. Mindent egybevetve,
a területek 64 %-a áll valamilyen véde-
lem alatt. A védelmi besorolású erdõk

kezelése során különbözõ térbeli, idõ-
beli és technológiai korlátozásokat ír elõ
a hatóság, melyek teljesítése súlyos
anyagi terhet jelent a számukra.

A különbözõ területeken nagyon el-
térõ talaj-, víz- és klimatikus viszonyok
jellemzõek, ami az az erdõállományo-
kon is meglátszik. A sekély, kavicsos rá-
baközi talajon álló gyenge cseresektõl a
kiváló minõségû szigetközi nemesnyár
állományokig terjed a skála. Az átlagot
tekintve inkább a gyengébb állomá-
nyok jellemzõek.

A társaság tevékenységi köre megle-
hetõsen széles.  A csemetetermelés so-
rán az erdõsítéshez szükséges ültetési
anyag megtermelését saját csemeteker-
tekben végzik. Az erdõmûvelés szakmai
munkáiban évente 4-500 hektáron vé-
geznek erdõsítést, az ápolási munkák
pedig 6-8000 hektárt érintenek. A faki-
termelés során évente bruttó 150 ezer
köbméter faanyagot vesznek ki az er-
dõbõl, míg az állomány tényleges növe-
déke 180 ezer köbméter feletti. A vad-
gazdálkodási tevékenység kapcsán el-
mondta, hogy a vadászati joggal az
egyes hatóságilag kijelölt vadászterüle-
tek földtulajdonosi közösségei rendel-
keznek. Ezek a közösségek 35 ezer
hektár területen bízták meg társaságot a
vadgazdálkodási tevékenységgel. 

A fafeldolgozás terén két fûrészüzem-
mel rendelkeznek. A kapuvári üzemet
bérbeadással hasznosítják, de mind az
alapanyag ellátásban, mind a megter-
melt raklapelem értékesítésében to-
vábbra is meghatározó szerepet játszik
az erdõgazdaság. A kisebb, gyõrszeme-
rei egység évente kb. 2 ezer köbméter
faanyagot dolgoz fel, fõleg akác karó-
és oszlopféleségeket gyárt. A fakereske-
delemben a mûködési területen jelentõs
mennyiségû faanyagot is felvásárolnak
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Pannonhalmi és Szigetközi
erdõk nyomában I.

Sajtókirándulás a KAEG Zrt. kezelési területén

2014. szeptember 2 -3-a között a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. szíves invitálá-

sa és vendéglátása segítségével elsõsorban nem szakmai berkekbõl verbuvá-

lódott újságíró csapat kapott lehetõséget, hogy a kisalföldi állami erdõterüle-

teket kezelõ erdészeti társaság és a tõ melletti szakmai munkát végzõ erdész

szakemberek mindenapjaiba betekintést nyerhessenek. A gazdálkodástól a

közjólétig terjedõ széles körû mûködés majd minden feladatáról valós képet

kaphattak az újságírók, miközben a pannonhalmi dombsági erdõktõl a sziget-

közi árterekig barangolhatták be az erdõgazdaság változatos erdõterületeit.

Boros Attila erdészetvezetõ és Gergácz Anikó a Kossuth Rádió szerkesztõje
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és értékesítenek tovább. Éves szinten
mintegy 20 ezer köbméter hengeres fa-
anyagot és 10 ezer köbméter fûrészárut
forgalmaznak.

A közcélú feladatok ellátása is egyre
erõsödik. Erdei iskolákat, ökoturisztikai
központokat mûködtetnek, emellett
parkerdõket, pihenõhelyeket, kilátókat,
mûemlékeket tartanak fenn a megye
számos pontján. A hagyományos erdei
közjóléti tevékenységen túl nyitottak az
újszerû, „zöld” kezdeményezésekre is,
mint pl. az erdei iskolai foglalkozás a
városi üzletközpontokban, vagy a blo-
goló tölgycsemete a világhálón.

A rövid ráhangolódó elõadást köve-
tõen az újságíró csapat Boros Attila ra-
vazdi erdészetvezetõ értõ és tartalmas
kalauzolása segítségével járta körbe a
sokorói terepi program egyes állomá-
sait. 

A Ravazdi Erdészet a Sokorói-domb-
ság állami erdeit kezeli. Területe jellem-
zõen dombvidék, a Fertõ-Hanság Nem-
zeti Park Pannonhalmi Tájvédelmi kör-
zetének része. Az erdõállomány közel
kétharmada õshonos fafajokból áll, túl-
nyomórészt cseresek, harmada akác és
fenyõ. Évente 15–18 ezer köbméter fa-
anyagot termelnek ki, melynek nagy ré-
sze tûzifa, s amelyet a régióban értéke-
sítenek. Az õshonos állományokat ter-
mészetes módon újítják fel, egyre in-
kább törekednek a kisebb területû és
kisebb léptékû beavatkozások elvégzé-
sére. Mivel a mûködési terület 85 %-a
védett, így az idegenhonos akác és fe-
nyõ állományokat mesterséges úton
alakítják át õshonos erdõkké.

A vadászati tevékenység mintegy 50
km2 nagyvadas területet érint, jellemzõ-
en az állami erdõterületek és a közvet-
lenül határos mezõgazdasági részek

hasznosításával. Évente kb. 600 db
nagyvad elejtése történik. A vadászterü-
leten intenzív hasznosítású vaddisznós-
kert is mûködik.

Jelentõs feladatot jelent a mezõgazda-
sági ágazat. 120 hektáron gazdálkodnak,
ebbõl 80 hektáron intenzív mezõgazda-
sági növénytermesztés folyik, 40 hektá-
ron pedig vadföldmûvelés. Az erdészet
80 méhcsalád fenntartásával termel mé-
zet és járul hozzá a környék rovarbepor-
zású növényeinek szaporodásához.

Az 1999 óta mûködõ Ravazdi Erdei
Iskola a KAEG Zrt. legfontosabb tudat-
formáló, környezeti nevelési eszköze.
Évente 2 ezer gyermek látogatja egy és
több napos erdõpedagógiai program-
jait. Ezen kívül kihelyezett foglalkozá-
sokat tartanak Gyõrben, a város na-
gyobb rendezvényein.

A szakmai programokból természe-
tesen nem maradhatott ki a pannonhal-
mi apátság legfõbb történelmi, kulturá-
lis és szellemi látnivalóinak – például az
apátsági templomnak és a könyvtárnak
– a megtekintése sem. A fõapátsági lá-
togatás után az újságírók végigjárhatták
a körülölelõ parkerdõben létesített er-
dészettörténeti tanösvényt és felmehet-
tek a 2012-ben felújított Boldog Mór ki-

látóba is, ahonnan a borult és esõs idõ
ellenére remek kilátás nyílt a környezõ
pannon hangulatú tájra. Az apátságba
látogatók számára alternatív programot
nyújtó két közjóléti létesítménnyel a
KAEG Zrt. aktívan képviseli magát a vi-
lágörökségi helyszínen. 

Ezt követõen a magyalosi erdõben
egy nagyszabású lõtér beruházást mutat-
tak be a kisalföldi erdész kollégák. Az
építkezések idén novemberben tervezett
befejezése után, a hivatásos vadászok, a
fegyveres testületek tagjai, a sportlövõ
versenyzõk és az amatõr érdeklõdõk
számára készülõ sportobjektumban, akár
nemzetközi szintû versenyek lebonyolí-
tására is lehetõség kínálkozik majd.

A lõtéri bemutató után újabb séta kö-
vetkezett, amikor a Ravazdi Erdészet ha-
zai körtefajtákat magába foglaló gyümöl-
csöskertjét látogathattuk meg. Az ország-
ban már jól ismert „Tündérkert” mozga-
lomhoz csatlakozva egyszerre cél a gén-
megõrzés és a kultúrtörténeti hagyo-
mánytisztelet. A körtefa csemetéktõl bú-
csút véve Szent Villebald középkori temp-
lomának rekonstruált falait nézhettük
meg, melynek régészeti feltáró munkáit
is egykor az erdészet kezdeményezte. 

Újabb kilátóból csodálhattuk meg a
pannonhalmi táj és a Sokorói-dombság
erdeit és szépségeit, majd ugyancsak az
erdészet kezelésében lévõ fedett lovar-
dában a lovaglás örömeit keresõk helyi
lehetõségeit tapasztalhattuk meg. Az él-
ményekben gazdag nap végén az erdei
iskola és az erdészeti gyûjtemény be-
mutatása zárta a sort.

S bár azt hittük, hogy a Ravazdi Erdé-
szet rendkívül szerteágazó, sok lábon
álló gazdálkodása, mûködési portfólió-
ja már nem tartogathat több meglepe-
tést, mégis tévedtünk! Nagyon kellemes
hangulatú vadvacsora után az erdészet
saját kialakítású gyertyafényes pincéjé-
nek hûvösén kóstolgathattuk a környék
borainak jellegzetes zamatait.

(Folytatjuk)
Nagy László – Iványi Ákos

Kép: Nagy László
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Erdész-vadász könyveket vásárolok
Az alábbi témakörökben könyveket, illetve folyóiratokat vásárolok:

erdészet, vadászat, halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás, néprajz. 

Akár egy darab könyve van vagy esetleg egész könyvtárat, 
hagyatékot adna el, keressen meg  bizalommal! 

Berdó József
tel.: +36 30 938 6178

e-mail: berdojozsef@t-online.hu

Sajtósok a készülõ lõtéren


