




Tartalom

Csóka Péter: Hosszú út, kis
lépésekkel..............................402

Dr. Vityi Andrea: II. Európai Agroerdészeti 
Konferencia Németországban........................................404

Dr. Vityi Andrea:
Elsõ Magyar Agroerdészeti Fórum....................................405

Csiha Imre, Dr. Keserû Zsolt, Rásó János:
Kettõs jubileum Püspökladányban II. ..........................407

Zétényi Zoltán, Nagy László: Erdészet, vadászati
igazságügyi szakértõk tanácskoztak Kámonban..........410

Dr. Jankovics Kornélia: A vadásztársaságok 
jogalanyisága az új Ptk. tükrében ..................................411

Tisztújító Közgyûlés a MEGOSZ-nál..............................414

Dr. Tóth Aladár:
Emléktábla az ungvári vár parkjában ............................416

Zambó Péter az OEE elnöke..........................................417

Bak Julianna: Az OEE gazdálkodása – 2010–2014 ......418

A kocsányos tölgy az Év Fája 2015-ben!........................420

Bakay László, Kollár Jan, Pásztor Michal:
A mezei juhar díszfajtái ..................................................421

Fekete István: Régi karácsony ........................................422

Nagy László, Szakács László: Elkészült az
Erdészettörténeti Közlemények digitális archívuma ....423

Garamszegi István: Tanulmányút az 
Erdélyi Szigethegységben ..............................................425

JóŸwiak Bernard, Som László,
Vissi Géza:
Zala kincse az erdõ ..............427

Khell Melinda: Zalai tájakon a Bánokszentgyörgyi
Erdészetnél ....................................................................429

Köveskuti Zoltán: Soproniak a Vértesben ....................431

Holdampf Gyula:
A Budapesti FM HCs rendezvényei ..............................433

Dr. Sárvári János: 
Erõs évzárás az egyesületi könyvtárban........................434

Wágner Tibor: Az 1964-es erdészek emlékoszlopa ......435

Nagy László: Téli mikrovarázsok ..................................440

ERDÉSZETI LAPOK • Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata CXLIX. évfolyam 12. szám (december)
FÔSZERKESZTÔ: NAGY LÁSZLÓ • A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: HARASZTI GYULA

A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: Detrich Miklós, Lengyel László, Lomniczi Gergely, Oroszi Sándor, Puskás Lajos, Sárvári János
SZERKESZTÔSÉG: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Telefon: 06 (1) 201-6293 • Mobil: 06 (20) 330-3462 • e-mail: erdlap@oee.hu • www.erdeszetilapok.hu
KIADÓ: Országos Erdészeti Egyesület, 1021 Budapest, Budakeszi út 91. • Levélcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 91. • FELELÔS KIADÓ: ZAMBÓ PÉTER elnök

Tördelõszerkesztõ: Balog Zoltán • Olvasószerkesztõ: Rimóczi Irén • Nyomdai munkák: PR Innovation Kft., Budapest • Felelôs vezetô: ifj. Komornik Ferenc

A kézirat lezárva: 2014. december 2.
ISSN 1215-0398
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Felvilágosítást a lappal lapcsolatban az Egyesület ad. Megjelenik havonta.
A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosok a szerkesztô véleményével, azok tartalmáért min-
denkor a szerzô felel. Honoráriumot megegyezéssel csak felkért írásokért, illetve grafikai munkákért fizetünk.

A címlapon: Kárpáti kék erdõ (Magas-Tátra). Fotó: Nagy László

A harmadik oldal

H
azai erdeinkre egyre több alkalommal, egyre fo-
kozottabb mértékben gyakorolnak hatást a klíma-
események szélsõséges kilengései. A közép-európai

sekély ciklonok és az atlanti viharciklonok másfél évszá-
zados rekordokat megdöntõ széllökés sebességei, a nyáron
hónapokra tartósan kiépülõ anticiklonális hatások égetõ
aszályai, a Földközi-tenger felett születõ intenzív mediter-
rán ciklonok minden eddig ismert adatot felülíró csapa-
dékmennyiségei. És az egyre enyhülõ, délnyugati, délke-
leti irányítású légtömegek által uralt, az átlagot 2-3 C°-
kal meghaladó középhõmérsékletû telek. 

Persze a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a négy
éghajlati akciócentrum eltérõ mértékû hatásai alatt álló,
azok metszéspontjában fekvõ kárpát-medencei klíma
mindenkori sajátossága a változékonyság, az egyes kli-
matikus periódusok gyors átalakulása.

A régi üzemtervi feljegyzéseket böngészve nem egy,
nem kettõ hasonlóan szélsõséges idõjárási eseményt je-
gyeztek fel a korszak erdészei. A 21. század elején a mért
adatok tükrében levonható a következtetés, hogy ezek
gyakorisági száma egyre nõ és a hatásuk egyre fokozódik.
Több esetben olyan mértékû klímakárok keletkeznek,
amelyekre nem volt eddig példa. Számos erdei fafajunk
lassan eléri abiotikus terhelhetõségének határait, melybõl
eredõen másodlagos biotikus kárcsoportok jelentkeznek.

2014. december elsõ napjaiban évtizedek óta nem ta-
pasztalt súlyosságú jégtörést szenvedtek a hazai közép-
hegységi erdõk, összesen mintegy 50 000 hektáron, a Vér-
testõl a Bükkig. A magasban beáramló páratelt, enyhe
légtömegek és az alsóbb szinteken keletrõl beszivárgó fa-
gyos levegõ a hazai telek legveszélyesebb idõjárási jelensé-
gét hozta létre, a helyenként 60-70 mm mennyiségben le-
zúduló ónos esõ formájában. 

400 méter tengerszint feletti magasságban minden
csepp jégpáncélként borította be a már zúzmara réteggel
beborított fák vázágait, koronáit, törzsét. A helyenként
akár 10 cm vastagságú jégborítás hatalmas nyomása
alatt tömegével roskadtak és törtek össze, dõltek ki az er-
dõk fái. A kialakult katasztrofális helyzet, ha kisebb terü-
leten is és kisebb léptékben, de a februári szlovéniai „jég-
vihar” erdõpusztító hatásait idézi.

Az ország fokozott figyelme az érintett hazai erdõk sor-
sa és egyben a hazai erdészek munkája felé fordult. Jól jel-
zi a kiemelt érdeklõdést, hogy Áder János köztársasági el-
nök december 8-án személyesen tájékozódott a Visegrádi-
hegység erdeiben, a jégtörések miatt kialakult helyzetrõl.

A társadalom fókusza most az erdészek felé fordult,
bár a ránk terelõdött figyelem hátterében sajnos rekord
mértékû erdõkárok állnak. De adott a lehetõség, hogy tu-
datosítsuk a közvéleményben, hogy a hazai erdõk szak-
szerû kezelése a magyar erdészek kezében van a legjobb
helyen.

Nagy László
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A tagországok 17 célban állapodtak meg,
amelybõl a 15. a szárazföldi ökosziszté-
mákkal, így az erdõkkel is foglalkozik. A
cél ezen ökoszisztémák védelme, helyre-
állítása, a velük való fenntartható gazdál-
kodás elõmozdítása, a fenntartható erdõ-
gazdálkodás, a sivatagosodás elleni harc,
a termõföld leromlásának megállítása és
megfordítása, és a biodiverzitás csökke-
nésének megállítása. 

Ezen a tág célon belül három alcél
közvetlenül is érinti az erdõket. Közü-
lük az elsõ azt irányozza elõ, hogy
mindez megvalósuljon 2020-ra a szá-
razföldi és édesvízi ökoszisztémák, kü-
lönösen az erdõk, vizes élõhelyek,
hegyvidékek és  száraz élõhelyek ese-
tében, összhangban az érvényben lévõ
nemzetközi egyezményekkel. A máso-
dik alcél szerint 2020-ig valamennyi er-
dõben elõ kell mozdítani a fenntartha-
tó erdõgazdálkodást, meg kell állítani
az erdõterület csökkenését, a degradált

erdõket helyre kell állítani és egy ké-
sõbb megállapítandó százalékkal glo-
bálisan növelni kell az erdõtelepítést.
Egy másik alcél szerint jelentõs forráso-
kat kell fordítani a fenntartható erõgaz-
dálkodásra, a fejlõdõ országokat pedig
ösztönzi kell annak megvalósítására,
beleértve az erdõk megõrzését és hely-
reállítását is.

Természetesen a többi, a biodiverzi-
tásra, génkészletekre, sivatagosodásra,
inváziós fajokra, vagy a vadászatra és
vadkereskedelemre vonatkozó alcél
nagymértékben érinti az erdõt is. Ezen
túlmenõen megjelenik az erdõ a vizek-
re vonatkozó 6. célban is, ahol az egyik
alcél a vizekhez kötõdõ ökoszisztémák-
kal foglalkozik, beleértve a hegyvidé-
keket és az erdõket is, elismerve az er-
dõknek a vízgazdálkodásban betöltött
szerepét.

Mindez jelentõs elõrelépés a korábbi
állapothoz képest, annál is inkább, mert

az erdõk a fenntartható jövõrõl szóló je-
lentõsebb döntésekben rendre „elfelej-
tõdnek” vagy háttérbe szorulnak. Nem
szabad azonban figyelmen kívül hagy-
ni, hogy a fenntartható fejlesztési célok
jelen állapotukban még csak javaslatok,
és nagyon sok múlik azon, hogy az
ENSZ-Közgyûlés vitája során változnak-
e, és pláne azon, hogy elfogadásuk ese-
tén mennyire lesz majd erõs a szándék
a megvalósításukra.

A szándék lehet az összekötõ ka-
pocs a következõ eseményhez, a szep-
temberi Klíma-csúcshoz is. A kétségkí-
vül az egyik legtöbb állam- és kor-
mányfõt valaha is megmozgató ese-
ménnyel sokat foglalkozott az írott és
elektronikus sajtó. Az értekezlet konk-
rét jelentõségét nehéz megítélni, mert
elsõdleges célja a szándék, sõt az elkö-
telezettség deklarálása volt, részben
mert a klímával kapcsolatos nemzetkö-
zi döntések elsõsorban a vonatkozó
egyezmény döntéshozó testületeire
tartoznak. 

Erdészeti szempontból azonban kü-
lönösen érdekes a  „New York Dekla-
ráció az Erdõkrõl”  címû dokumen-
tum, amelyet a csúcs alkalmából fo-
gadtak el. Kétségkívül nagy jelentõsé-
ge van annak, hogy egy ilyen szintû
konferencián az erdõk ügyét napi-
rendre lehetett tûzni, és olyan ambí-
ciózus célokról sikerült megállapodni,
mint a természetes erdõk  fogyási üte-
mének felére csökkentése 2020-ig, és
teljes megállítása 2030-ig, a mezõgaz-
dasági mûvelésbe vonás okozta erdõir-
tás teljes kiküszöbölése 2020-ig, vagy
150 ezer ha degradált terület helyreál-
lítása 2020-ig (ez egyébként a már
2011-ben elfogadott Bonn Challenge)
és további 200 ezer ha helyreállítása
2030-ig. Számos más cél is megfogal-

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Hosszú út, kis lépésekkel
A szándékok tükrében – az év nemzetközi erdészeti eseményei

Csóka Péter – FAO Erdészeti Fõigazgatóság, igazgató-helyettes

A márciusi lapszámban alkalmam volt
beszámolni néhány, az erdészet szem-
pontjából jelentõsnek ígérkezõ nem-
zetközi eseményrõl. Ezek között szere-
pelt az ENSZ tárgyalássorozata a
2015 utáni fenntartható fejlõdési cé-
lok megfogalmazásáról, ahol az erdé-
szet kezdetben a figyelem középpont-
ján kívül rekedt. Az elõkészítõ tárgya-
lások júliusban véget értek, az erdé-
szet szempontjából sikerrel. Hosszas
egyeztetés és számos ország össze-
hangolt lépéseinek eredményeképpen
végül a kezdetihez képest sokkal ki-
egyensúlyozottabb dokumentum jött
létre, amely az erdõk szerepét is elfo-
gadható módon tárgyalja.

Klímakonferencia az ENSZ-palotában. Forrás: New York Post
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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

mazódik a dokumentumban, ezek
azonban bár nemesek, inkább tekint-
hetõk szándéknyilatkozatnak, mint
konkrét vállalásnak.

Minden elõremutató elem ellenére is
kételyeket vet fel a deklarációval kap-
csolatban, hogy az ENSZ 193 tagállamá-
ból csupán 35 írta alá (Európából Belgi-
um, Dánia, az Egyesült Királyság, Észt-
ország, Franciaország, Hollandia, Litvá-
nia, Németország, Norvégia, Szlovénia,
valamint az EU) és hiányoznak az alá-
írók közül olyan országok, mint Brazília
vagy Oroszország (ugyanakkor az is
igaz, hogy több mint száz, a magán-, il-
letve a nem kormányzati szektorba tar-
tozó szervezet is csatlakozott az aláírók-
hoz). Többen kritikaként fogalmazták
meg a deklarációval kapcsolatban,
hogy a már meglévõ megállapodások-
hoz, az azok alapján folyó munkához
való viszonya nem teljesen tisztázott, és
kidolgozásának módja nem volt kellõ-
en átlátható és nyílt ahhoz, hogy sok or-
szág magáénak érezze. Kétségkívüli
eredmény azonban, hogy néhány or-
szág jelentõs és új pénzeszközöket
ajánlott fel a kitûzött célok eléréséhez.

Talán még mindig a szándék lehet a
kapocs a következõ hírhez is. Az európai
erdészeti egyezmény dolgában nem szü-
letett elõrelépés 2014-ben. Bár eredetileg
május végéig meg kellett volna tartani az
ezzel foglalkozó miniszteri konferenciát,
egyeztetett szövegtervezet hiányában er-
re nem kerülhetett sor. Az egyezmény
szakmai tartalma tiszta, de a megfelelési
szabályokra és a mûködtetésre vonatko-
zó álláspontok jottányit sem közeledtek,
sem informális egyeztetéseken, sem pe-
dig a spanyolországi Cuenca-ban no-
vemberben tartott értekezleten. 

A miniszteri konferencia idõpontja
2015 októbere, de hogy pontosan mi
lesz a napirendje és mi történik az
egyezménnyel, azt az elkövetkezõ érte-
kezleteken kell kialakítani, melyek kö-
zül a soron következõ januárban lesz.
Nagy kérdés, hogy van-e elég erõs
szándék ahhoz, hogy az egyezményt a
holtpontról kimozdítsa. Ha nincs, akkor
ez valószínûleg befolyásolja majd Euró-
pa álláspontját a 2015 utáni idõszak er-
dészeti célkitûzéseit meghatározó tár-
gyalásokon. 

Az ENSZ Erdészeti Fórum munkater-
ve szerint ugyanis 2015-ben, amikor a
jelenlegi ciklus véget ér, döntést kell
hozni arról, hogy milyen legyen a foly-
tatás, milyen szervezeti keretek között
és milyen céllal foglalkozzon a fórum,
vagy annak utóda az erdõkkel. Az erdé-
szeti egyezmény 1992 óta „lóg a levegõ-

ben”, de ez idõ alatt sem elérni, sem fél-
retenni nem sikerült, bár szándék volt
mindkettõre. 1999 és 2005 után most
harmadszor kell a merre tovább kérdés-
re választ adni. Az elmúlt két alkalom-
mal csak abban sikerült egyetérteni,
hogy szükség van egy globális erdésze-
ti testületre, mely ez erdõket a maguk
teljességében tekintve hoz politikai
döntéseket, de a feladatot és szerepet il-
letõen nagyon is eltérõek voltak véle-
mények, és azok ma is.  

Azért olyan nehéz kérdés ez, mert
számos ország és térség ódzkodik attól,
hogy a gazdasági fejlõdést, vagy annak
a lehetõségét befolyásoló kötöttsége-
ket, kötelezettségeket vállaljon. Külö-
nösen igaz lehet ez azon országok ese-
tében, amelyek a fejlõdés olyan szaka-
szában járnak, amelyet mások már ma-
guk mögött tudnak, és akik számára
ilyen kötöttségek a fejlõdésük hasonló
szakaszában még nem léteztek. 

Ha nagyon le akarjuk egyszerûsíteni a
helyzetet, akkor a kérdés így hangzik: El
lehet-e várni egy országoktól, hogy gaz-
dasági vagy egyéb célból ne csökkentse
az erdõk területét most vagy a jövõben,
amikor mások ezt már 2-300 éve megtet-
ték? Ha pedig nem, akkor milyen kom-
penzációs mechanizmusokra van szük-
ség ahhoz, hogy ez legalább részben el-
fogadhatóvá váljon, és ki finanszírozza
ezeket. Természetesen a kérdés a való-
ságban sokkal összetettebb, de az igaz,
hogy eddig a célok és források közötti
összhang vélt vagy valós hiánya és a kér-
dés megválaszolására vonatkozó szán-
dék különbözõsége bizonyult leginkább
megosztónak a tárgyalásokon.

Január elején lesz a harmadik, utolsó
elõkészítõ értekezlet, amely a végül a
Fórum elé kerülõ javaslatokat lesz hiva-
tott megfogalmazni. A már lezajlott két
értekezlet zömében az eddigi idõszak
tanulságainak elemzésével és alternatí-
vák felvázolásával telt, és mindig újabb
kérdések vetõdtek fel a várható hatáso-
kat és következményeket illetõen. Ez
kétségkívül megalapozott gondolkodás-
ra és kellõ körültekintésre utal, de ugyan-
akkor az is látszik, hogy ezen az úton
sokáig tart eljutni az érdemi döntésig. 

Megnyugtató választ tehát eddig
még nem sikerült találni, csak idõt nyer-
tünk a kereséshez. Azt azonban nem
tudhatjuk, hogy meddig lehet keresni a
választ annak a veszélye nélkül, hogy
esetleg mások máshol megtalálják. A
klímaváltozással kapcsolatos tárgyalá-
sok például gyakran érintik az erdõk
ügyét, és ha az ottani megállapodások
kellõen nagy és hatékony pénzügyi

eszközökkel társulnak, kérdésessé váll-
hat, hogy van-e szükség és lehetõség,
és fõleg szándék egy önálló erdészeti
egyezmény kidolgozására.

Végezetül, bár nem tartozik a „szán-
dék” gondolata köré csoportosított hí-
rekhez, a 14. Erdészeti Világkong-
resszusra szeretném felhívni a figyel-
met. A kongresszus az erdõknek egy kí-
vánatos és élhetõ jövõbeni szerepét, az
ahhoz való hozzájárulását igyekszik kö-
rüljárni, „Erdõk és emberek: befektetés
a fenntartható jövõbe” jelmondatával.

A közelmúltban jelent meg a felhívás
a kongresszus honlapján (www.fao.org/
forestry/wfc/87584/en/) tanulmányok és
poszterek készítésére az öt fõ témában:

• Erdõk a társadalmi-gazdasági fej-
lõdésért és élelmezésbiztonságért

• Az erdõk szerepe az állékonyság
fokozásában

• Az erdészet és más földhasználati
ágak integrálása

• A termékfejlesztés és fenntartható
kereskedelem elõmozdítása

• Az erdõk monitoringja a megala-
pozottabb döntések érdekében

• Javuló irányítás és tudásbõvítés
A szervezõk 2015. január 30-ig várnak

javaslatokat, vázlatokat, melyek alapján
2015. február 15-ig választják ki a publi-
kálásra és esetleg a kongresszuson való
elõadásra érdemes témákat és szerzõket.

Tekintettel arra, hogy a szervezõk
akár tízezer résztvevõvel is számolnak,
egy ilyen rendezvényen elõadást tarta-
ni kétségkívül soha vissza nem térõ al-
kalomnak ígérkezik. Jó lenne, ha a ko-
rábbi kongresszusokhoz hasonlóan
most is jelentõs lenne a magyar hozzá-
járulás. 

Az ENSZ épülete. Forrás: theatlasheart.com
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2014 nyarán rendezték meg a második

Európai Agroerdészeti Konferenciát.

Az esemény szervezõje az Európai Ag-

roerdészeti Szövetség (EURAF), házi-

gazdája pedig a Brandenburg Univer-

sity of Technology Cottbus-Senften-

berg volt.

A konferenciát közel 150-en látogatták
meg, kétszer többen, mint két évvel ko-
rábban, ami azt mutatja, hogy megnõtt
az agroerdészeti technológiák iránti ér-
deklõdés. Az elsõ Európai Agroerdé-
szeti Konferenciát „A fák szerepe egy
fenntartható európai mezõgazdaság-
ban” címmel, 2012 októberében tartot-
ták Brüsszelben. Elsõsorban az EURAF
tevékenységének köszönhetõen, a té-
ma akkor már az Európai Parlament és
az Európai Bizottság elõtt is ismert és
széles körben támogatott volt. 

Gaston Franco, az Európai Parla-
ment tagja és a konferencia elnöke sze-
rint az élelmiszerellátás biztonsága, a
környezetvédelem, és az ökológiai prob-
lémák tükrében az agroerdészet arra
ösztönöz, hogy integrált, magas termé-
szeti értékekkel rendelkezõ gazdálko-
dás formájában felértékeljük a fák sze-
repét és alkalmazását. Az elsõ konfe-
rencián több mint 80-an vettek részt,

köztük európai szakpolitikusok és dön-
téshozók, világszerte ismert tudósok,
szakemberek, gazdálkodók és nem
kormányzati szervezetek képviselõi. A
közös cél az agroerdészet szerepének
erõsítése volt a közös agrárpolitikában
(EU KAP).

A második  konferencia „A tudo-
mány és a politika integrációja az ag-
roerdészeti gyakorlat elterjesztése érde-
kében”  címet viselte. Mivel a rendez-
vény fõ célja az volt, hogy elõsegítse az
agroerdészeti technológiák széles körû
európai terjesztését, a hangsúlyt az
utóbbi évek tudományos és szakpoliti-
kai elõrelépéseinek a bemutatására he-
lyezték. De nem csupán az EURAF-ban
kezdetben képviselt tagországok által
összegyûjtött tapasztalatokat ismertet-
ték és vitatták meg, hanem annál jóval
szélesebb körû vitafórum jött létre. 

Az agroerdészeti rendszerekrõl több
évtizedes kutatói és gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkezõ nyugat-európai szak-
emberek mellett ugyanis ez alkalommal
több kelet-, és közép-európai ország
képviselõje is megjelent, ami jelzi, hogy
már Európa teljes területén foglalkoz-
nak a hagyományos agroerdészeti tech-
nológiák újraélesztésével és/vagy új tí-
pusú agroerdészeti rendszerek megho-
nosításával. Közülük a cseh, a koszo-

vói, és a magyar kutatók is bemutathat-
ták az elmúlt években elért eredmé-
nyeiket. 

A konferencia remek alkalom volt a
szakmai tapasztalatok cseréjére, külö-
nösen azért, mert ezen a kétévenkénti
eseményen minden olyan európai szak-
ember jelen van, aki a kutatás és gya-
korlat szintjén is több évtizede foglalko-
zik a szakterülettel. Mellettük szerepel-
tek a világ más pontjairól érkezõ elõ-
adók is.  Az idei konferencián elõadást
hallhattunk a Nemzetközi Agroerdésze-
ti Centrum (ICRAF) és a minnessotai
egyetem szakembereitõl is. A szakmai
résztvevõk között pedig képviselte ma-
gát India, Nepál, a Dél-Afrikai Köztársa-
ság, Kanada, USA, Tanzánia, Nigéria,
Ghána, és Kenya is.

A konferenciát záró egész napos
szakmai tanulmányúton a résztvevõk
követendõ példaként szolgáló német-
országi agroerdészeti rendszereket te-
kinthettek meg, amelyek egyben az ag-
roerdészeti technológiák sokrétû fel-
használhatóságát tükrözték. A megláto-
gatott helyszínek között volt a Dél-Wel-
zow-i külszíni lignitbánya és a hozzá
kapcsolódó rekultivációs területek.
Emellett agroerdészeti rendszerekkel
kombinált energetikai és élelmiszer
célú ültetvényekkel, valamint a Spree-
wald környéki hagyományos agroerdé-
szeti rendszerekkel ismerkedhettek
meg behatóbban a kutatók.  

A szakmai fórum mind szakmai,
mind közösségi programok szempont-
jából jól szervezett volt, így számos le-
hetõség adódott arra, hogy a szakembe-
rek a hivatalos programon túl, kötetle-
nebb formában is találkozzanak, be-
szélgethessenek. Az elõadások során
elhangzott tudományos és szakmai in-
formációk mellett a hozzászólások ré-
vén is rengeteg hasznos ismerettel, gya-
korlati tapasztalattal és javaslattal let-
tünk gazdagabbak.  Hasonló konferen-
cián 2016-ban találkozhatnak újra Euró-
pa és a világ agroerdészettel foglalkozó
szakemberei.

Dr. Vityi Andrea
kutató, projektvezetõ, 

EURAF EC magyar delegált tag
NyME Kutatási Kooperációs Központ

Nonprofit Kft., Sopron

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

II. Európai Agroerdészeti Konferencia 
Németországban

Tudomány és politika szerepe az agroerdészet meghonosításában

A konferenciát követõ tanulmányút résztvevõi gyakorlati példák helyszíni bemutatásán
keresztül ismerhették meg a németországi agroerdészeti kísérleteket. (A képen lignit-
bánya remediációra váró területe, a távolban agroerdészeti kultúrával rehabilitált rész.) 
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Az  agroerdészet vagy agrár-erdészet
fogalma Magyarországon még nem ál-
talánosan ismert, annak ellenére, hogy
az agráriumban évszázadok óta alkal-
mazott tevékenység. A kisparaszti gaz-
dálkodás idõszakában elterjedt volt a
tanyafásítás, a legelõkön a „deleltetõ”
facsoportok telepítése, a mély fekvésû
területeken a fás földhasznosítás, vagy
a vízfolyások, utak fasorokkal történõ
kísérése. Késõbb a nagybirtokos, majd
a nagyüzemi gazdálkodás része lett a
mezõvédõ erdõsávok tervszerû telepí-
tése.  A mezõvédõ erdõsávok felszámo-
lását mindenekelõtt a nagyüzemi gaz-
dálkodásban terjedõ légi növényvéde-
lem tette szükségessé.

Napjainkban az agroerdészet ismét az
agrárgazdálkodás részévé válik.  A ked-
vezõ támogatások hatására terjed a lege-
lõfásítás, és azzal is számolunk, hogy az
EU agroerdészeti hangsúlyaihoz igazod-
va ismét létesülnek vonalas létesítmé-
nyeket követõ fásítások, mezõvédõ er-
dõsávok, zöldfolyosókat eredményezõ
fásítások, és majd megjelenhetnek a ve-
tésforgóba illesztett fásítások is.

Az agroerdészeti gyakorlatban tehát
egyazon mûvelési ágba tartozó terüle-
ten tudatosan társítják a fás vegetációt a
mezõgazdasági haszonnövények kultú-
ráival és/vagy állattartással. A rendszer
elemeinek egymásra gyakorolt kedvezõ
hatásaiból eredõen ugyanis ökológiai
és gazdasági vonatkozásban egyaránt
fenntarthatóbb gazdálkodás valósulhat
meg. Ez az jelenti, hogy az agroerdésze-
ti rendszerek – megfelelõ technológia
alkalmazásával – kedvezõ gazdasági
megtérülési mutatókkal rendelkeznek,
ugyanakkor környezetvédelmi szem-
pontból is fontos szerepet töltenek be,
például a karbon-megkötés, víz- és ta-
lajvédelem, a faji sokféleség megõrzé-
se, és a rekreációs lehetõségeket is be-
folyásoló tájképi változatosság kialakí-
tása révén. 

Az augusztusi fórum célja az agroer-
dészettel foglalkozó szakemberek és a
témában érintett gazdálkodók, érdek-
képviseletek, civil szervezetek közötti
párbeszéd elindítása, az igények és a le-
hetõségek feltárása volt. A szakmai nap
során a témában jártas elõadók tájékoz-
tattak az agroerdészet külünbözõ vetü-
leteirõl.  

Bevezetõként prof. dr. Marosvölgyi
Béla levezetõ elnök és dr. Vityi Andrea
a Nyugat-magyarországi Egyetem Kuta-
tási Kooperációs Központ projektveze-
tõ kutatója ismerette az agroerdészet
európai és hazai helyzetét és a kapcso-
lódó kutatási-fejlesztési irányokat.  Ezt
követõen dr. Keserû Zsolt, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) Erdészeti Tudományos Intéze-
tének tudományos fõmunkatársa be-
szélt az agroerdészeti rendszerek elõ-
nyeirõl és a NAIK kapcsolódó kutatási
terveirõl, melyeknek agroerdészeti kí-
sérleti ültetvények létrehozása és vizs-
gálata a célja, elsõsorban az együtt-ter-
meszthetõség, a termelésbiztonság, és
az ökológiai-gazdasági szempontok
alapján. A továbbiakban dr. Frank Nor-

bert, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
docense tartott érdekes elõadást a me-
zõvédõ erdõsávok védelmi és termelés-
biztonságot növelõ szerepérõl, telepíté-
si elõírásairól, illetve a hagyományos
hazai erdõsávrendszer fejlesztési lehe-
tõségeirõl. Az érdeklõdõk számára nem
kevésbé fontos, közeljövõben megnyí-
ló támogatási lehetõségeket (egyelõre
csak tervezet szintjén) a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium képviseletében De-
csák Tamás ismertette. 

A plenáris fórum második elõadás-
blokkjában már a fás legelõk is helyet
kaptak. Varga Anna, az MTA Ökológiai
Kutatóközpontjának fiatal kutatója átfo-
gó képet nyújtott a fás legelõk és az er-
dei legeltetés hazai helyzetérõl. Õt két
olyan elõadó követte, akik a témában
közvetlen tapasztalatokkal rendelkez-
nek. Nagy Tibor, a Tûzkövesbörc Tanya
gazdája maga is üzemeltet agroerdésze-
ti rendszereket (elsõsorban fás legelõ-
ket), a fórumon egy részben felhagyott
és erdõsült területen folyó gazdálkodás
elõnyeirõl és nehézségeirõl beszélt. Má-
té András agrár-szaktanácsadó pedig a
fás-legelõ-erdõ rendszerek gazdasági
vonzatairól és a magas természeti értékû
területek megóvásában betöltött szere-
pükrõl tájékoztatta a hallgatóságot.

Az elõadások utáni következõ kötet-
len beszélgetés során a résztvevõk is ki-

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Elsõ Magyar Agroerdészeti Fórum
A mezõgazdasági kultúrák és a fás vegetációk társítása a fókuszban

Dr. Vityi Andrea – kutató, projektvezetõ, NyME, Kutatási Kooperációs Központ Nonprofit Kft.

2014. augusztus 29-én rendezték

meg Fajszon az Elsõ Magyar Agro-

erdészeti Fórumot. A rendezvény a

hazánkban nagy hagyományokkal

rendelkezõ agroerdészeti rendsze-

rek jelenlegi helyzetével, az új és

kevésbé ismert technológiákkal,

valamint a bennük rejlõ lehetõsé-

gekkel foglalkozott. A téma újdon-

ságát figyelembe véve a fórumot

nagy érdeklõdés kísérte, közel het-

venen vettek részt rajta.

Marosvölgyi Béla elõadása az agroerdészet hazai helyzetérõl és lehetõségeirõl
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fejthették véleményüket, kérdezhettek,
majd a program végén a gyakorlatban
mûködõ agroerdészeti rendszereket is
megtekinthették.

Elsõként a fajszi termelõ szövetkezet
területén mûködõ új agroerdészeti kí-
sérleti ültetvényt mutatták be. Dr. Vityi
Istvánné elnök tájékoztatta az érdeklõ-
dõket arról, hogy a 2012-ben telepített
kísérleti rendszer, fele-fele részben köz-
testermesztéses (fasorok közti mezõ-
gazdasági haszonnövény kultúra), illet-
ve kontroll kultúra (mezõgazdasági ha-
szonnövény monokultúrával). Az ültet-
vény kísérleti és bemutató célokat egy-
aránt szolgál, és az „AGFORWARD” eu-
rópai kezdeményezés mintaterület-há-
lózatának tagjaként összetett termés- és
ökoszisztéma vizsgálatokat végeznek a
területen. Az ültetvényt eredetileg azzal
a céllal hozták létre, hogy a klímaválto-
zás hatásaihoz jobban alkalmazkodó,
kevésbé sérülékeny, és biztonságosabb
termelést lehetõvé tevõ rendszert kísér-
letezzenek ki. Az európai programhoz
kapcsolódással az eredeti célkitûzés az
ahhoz szükséges munkával egybefo-
nódott.

Másodikként a Bogyiszló község ha-
tárában található Akasztó nevû fás lege-
lõt néztük meg. A legelõ közel 300 éves
terebélyes kocsányos tölgyei és vadkör-
tefái alatt fogadták a csoportot a terüle-
ten legeltetõ Bogyiszlói Termelési és Ér-
tékesítési Szövetkezet juhászati ágazat-

vezetõi, Bajusz Bálint és Pilisi Benjá-
min, valamint a község polgármestere,
Tóth István. Az ott legeltetõ szakembe-
rek kiemelték a fák árnyékadó és védõ
szerepét, továbbá megemlítették, hogy
a jószágok szívesen fogyasztják a fák
terméseit (makkot és vadkörtét) is. A le-
gelõhöz tartozó hullámtéri, erdõsül-
tebb, zárt lombkoronájú részeken folyó
legeltetést is fontosnak tartják, hiszen
ezáltal a gyomosodást is sikerült vissza-
szorítani ezeken a területeken. A fás le-
gelõ fenntartásának egyik legnagyobb
gondját a kocsányos tölgyek kiöregedé-
sében-kiszáradásában, a kocsányos
tölgy újulat hiányában, valamint a tele-
pítés nehézségeiben látják.

A fórum a Nyugat-magyarországi
Egyetem Kutatási Kooperációs Központ

Nonprofit Kft. és a fajszi Kék Duna Me-
zõgazdasági Szövetkezet közös szerve-
zésében valósult meg. A keretet a már
említett „AGFORWARD” európai uniós
projekt  adta. A négyéves program idén
januárban indult,  6 millió euró költség-
vetését az Európai Unió 7. kutatási ke-
retprogramja támogatja. Célja a vidék-
fejlesztés elõmozdítása agroerdészeti
rendszerek alkalmazásával. A program-
ban résztvevõ 26 európai kutatóintézet,
illetve nemzetközi szervezet együttmû-
ködésében megvalósuló munka nem
csupán a tudományos vizsgálatokra irá-
nyul; a kutatás-fejlesztés folyamatába
bevonja a gazdálkodók és a döntésho-
zók csoportjait is.

Az európai szintû agroerdészeti kuta-
tási projektekben eddig nem volt jellem-
zõ a kelet-közép-európai országok rész-
vétele. Az AGFORWARD a korábbiak-
hoz képest tágabb körû együttmûködés,
a partnerországok között immár Magyar-
ország és Románia is szerepel. Amint azt
a 2014. június 4-6. között, a németorszá-
gi Cottbusban megrendezett második
Európai Agroerdészeti Konferencia is ta-
núsítja, a több évtizedes tapasztalatokkal
rendelkezõ dél- és nyugat-európai agro-
erdészeti alkalmazások mellett Kelet- és
Közép-Európában is megnõtt az ez irá-
nyú érdeklõdés, sõt egyes országokban
jelentõs elõrelépések történtek az agro-
erdészeti rendszerek hagyományos for-
máinak felélesztése, illetve új technoló-
giák bevezetése terén. 

A projektrõl bõvebben az alábbi hon-
lapon olvashat: http://kkk.nyme.hu/k-f-
eredmenyek/agroerdeszet.html. 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A fajszi köztestermesztéses agroerdészeti ültetvény megtekintése

Konzultáció a bogyiszlói fás legelõ háromszáz éves tölgyfái árnyékában

HHoonnllaappjjaaiinnkk::
wwwwwwwwwwww.... ooooeeeeeeee .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww....aaaazzzzeeeevvvv ffffaaaa jjjj aaaa .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww.... vvvvaaaannnnddddoooorrrrggggyyyyuuuu llll eeeessss .... hhhhuuuu
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A rendezvényt házigazdaként dr. Boro-
vics Attila, a NAIK-ERTI mb. intézetigaz-
gatója vezette. Ellentétben a két nappal
korábban, szakemberek részvételével
megtartott tudományos konferenciával,
a városi rendezvény az ERTI Püspökla-
dányi Kísérleti Állomása kilenc évtize-
des munkájának a közvetlen környezet-
re kifejtett hatásait vette számba. A szer-
vezõk – a Püspökladányi Polgármesteri
Hivatal és a kutatóállomás – a meghívot-
tak körét és az elõadások tartalmát is e
gondolathoz igazították.

Dombi Imréné, Püspökladány pol-
gármestere „A Farkasszigeti kutatómû-
hely jelentõsége a püspökladányi embe-
rek szemszögébõl” címû elõadásában a
város és a Farkassziget sokoldalú
együttmûködésérõl mondott néhány
gondolatot. Kiemelte az arborétum je-
lentõségét a lakosság – egyre növekvõ
– rekreációs igényeinek kielégítésében,
megemlítve a szigetbe kilátogató kerék-
párosokat, futókat, a gyereket sétáltató
családokat, és a számos szépkorú láto-
gatót. Régi vágya a városnak, hogy a
szigetet biztonságosan, kerékpárral is
meg lehessen közelíteni. Reményei, re-
ményeik szerint mindez hamarosan
megvalósulhat. Polgármester asszony
beszélt az arborétum kutatóinak sze-
repvállalásáról a város gyerekeinek
környezeti nevelésében, az erdei isko-
lába, erdei óvodába látogató gyereke-
krõl, valamint az arborétumban találha-
tó Tury Elemér Ökotábor jelentõségé-
rõl. Megköszönte az intézetnek, hogy
segítettek a város zöldövezeti fásítása-
inak gondozásában, elsõsorban a ve-
szélyes, idõs fák minõsítésében, vala-
mint a zöldövezeti fásításoknál szakta-
nácsot adtak a fafaj megválasztásához,
telepítéséhez és gondozásához. 

Dr. Fazekas Sándor miniszter kö-
szöntõjében hangsúlyozta, hogy óriási
jelentõsége van egy város életében a
90 éve folyamatosan mûködõ kutató-
helynek. Felhívta a figyelmet arra a ha-
talmas munkára, melyet az erdésztár-
sadalom az elmúlt közel száz évben a
vidék fejlesztésében, az erdõterület
növelésében sikeresen elvégzett.
Hangsúlyozta, hogy a múlt század ele-
ji 10–11 százalékos erdõsültségrõl a
mai 21 százalékos erdõborítottságra
csak a kutatási eredményekre épülõ
szakmai tudás, valamint az erdész szak-
emberek és a vidék lakosságának kö-
zös munkájával juthattunk el. Arra is

rámutatott, hogy hazai erdeink állapo-
ta, nagysága kiemelt fontosságú a vi-
déki emberek életében. Erdeink
messze nem csak faanyagtermelõ terü-
letek, hanem számos, a társadalom
számára nagyon fontos egyéb szolgál-
tatásukkal lényeges elemei a vidéki
életnek, a vidék gazdaságának. Foko-
zott súlyt kell fektetni erdeink átjárha-
tóságának növelésére, tette hozzá,
melyhez nem csupán erdei utakra van
szükség, hanem olyan építményekre,
tevékenységekre, és programokra, me-
lyek segítik a vidék lakosságát hozzá-
jutni az erdõk nehezen forintosítható,
de nagyon fontos immateriális szolgál-
tatásaihoz. A miniszter rámutatott,
hogy egyre nagyobb jelentõsége van
az erdei iskoláknak, erdei táboroknak,
turistautaknak, turistaházaknak, vala-
mint a szakemberek által kialakított te-
matikus tanösvényeknek, bemutató
helyeknek.

Dr. Jenes Barnabás, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) mb. fõigazgatója elõadásában a
januárban létrejött egységes ágazati me-
zõgazdasági kutatóintézet szervezeti fel-
építését, emberi és anyagi erõforrásait
ismertette. Az új kutatóintézet – több
európai kutatóintézethez hasonlóan –
az eddig elaprózott, szétforgácsolt erõ-
források összevonásával, a szakembe-
reknek szellemi alkotómûhelyekbe tö-
mörítésével várhatóan hatékonyan tud
részt venni az unió és a világ kutatási és
innovációs tevékenységében. Az új
szervezeti forma talán legfontosabb
erõssége, hogy az eddig egymástól el-
szigetelten tevékenykedõ szakterületek
együttmûködésébõl máig nem remélt
eredmények születhetnek, miközben a
szakemberek együttmunkálkodása az
eredmények hasznosítását, a gyakorlati
alkalmazásokat is felgyorsíthatja. 

Dr. Borovics Attila elõadásában a ge-
netikai kutatásoknak egy szokatlan, de
nagyon gyakorlatias hasznosításával is-

mertette meg a hallgatóságot. „Erdei
helyszínelõk” címen, az eddig a neme-
sítõi kutatásokat segítõ géntechnikának
kriminalisztikai hasznosításáról számolt
be. A már több rendõrségi ügyben al-
kalmazott módszer lényege, hogy min-
den élõlény összes sejtje csak az adott
egyedre jellemzõ genetikai ujjlenyo-
mattal rendelkezik. A nemesítõi kutatá-
sok során napi gyakorlatban használt
eljárások képesek gyorsan és olcsón
izolálni, felszaporítani a DNS moleku-
lák azon apró részeit, melyek összeha-
sonlításával, teljes bizonyossággal el-
dönthetjük, hogy egy illegális vágáste-
rületen található tuskó, és a lefoglalt fa-
anyag összetartozik-e. A módszer alkal-
mazhatóságát számos sikeres rendõrsé-
gi eljárásban bizonyították a kutatók.
Az eljárás alkalmas a fajták elkülöníté-
sére – a fejlesztést e cél motiválta – így
a tulajdonosi érdekek megvédésére is,
de alkalmas lehet vad trófea, vadhús
azonosságának bizonyítására is. Az eljá-
rás elsõdleges jelentõsége abban van,
hogy míg eddig kizárólag tetten éréskor
volt bizonyítható a lopás vagy vador-
zás, ma már hetek, hónapok, de akár
évek múlva sem lehet nyugodt az erdõ
fosztogatója.

Csiha Imre, a NAIK-ERTI Püspökla-
dányi Kísérleti Állomásának és Arbo-
rétumának igazgatója az akác méhé-
szeti jelentõségét, az erdészeti méhle-
gelõ-kutatás fõbb irányait ismertette
részletesen. Elõadásának elején átfogó
képet adott a kísérleti állomás történe-
térõl, a múltban és a jelenben folyó te-
vékenységekrõl, az állomás várható
jövõbeli feladatiról. Részletesen szólt
a méhészetnek az agrárszektorban be-
töltött nélkülözhetetlen szerepérõl, is-
mertette a beporzás biológiai jelentõ-
ségét. Kitért a méz sokoldalú szere-
pére: élelmiszer, élvezeti cikk és gyó-
gyászati célra felhasználható alap-
anyag. A méhészeti termelés nagysá-
gáról számos adatsort ismertetett.
Hangsúlyozta a méltán világhírû akác-
méz jelentõségét. Az akácméz 30–50
százalékkal drágább a vegyes méznél,
és a gyengébb minõségû mézek felja-
vítására is használható. Részletesen
beszámolt az állomáson folytatott
akác virágzásbiológiai vizsgálatokról
is, melyek elsõsorban a korán, illetve
a késõn fakadó, a hosszan virágzó és a
sok virágot adó egyedek szelekcióját
helyezi elõtérbe. Idén a vizsgálatok ki-
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Kettõs jubileum Püspökladányban II.

Az elõzõ lapszámban ismertetett

kettõs jubileumi eseményekhez

kapcsolódóan, dr. Fazekas Sándor

jelenlétében kezdõdött meg a „Ki-
lenc évtized a vidékfejlesztés
szolgálatában” címû konferencia

október 3-án, a püspökladányi Do-

rogi Márton Mûvelõdési Ház aulá-

jában. 
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terjedtek három alföldi állami erdõ-
gazdaság területére, összesen 882
akácegyedet vettek górcsõ alá  49
észlelõ részvételével. A vizsgálatokat
az OMME gyakorló méhészei is segí-
tették.

Dr. Csóka György, a NAIK-ERTI Er-
dõvédelmi Osztályának vezetõje egy
bibliai példával kezdte az „Erdei rovar-
invázió” címmel tartott elõadását. El-
mondta, hogy már a bibliai idõkben is
okozott gondot  a rovarok túlzott mér-
tékû elszaporodása, gradációja, és kije-
lentését a sáskajárással szemléltetette.
Természetesen ezek a gradációk min-
dig összeomlanak, általában járványok
vagy természetes ellenségek megjele-
nését követõen. Csóka György igen ér-
dekes példákkal szemléltette, hogy a
rovarok közvetlenül vagy közvetve mi-
lyen óriási károkat képesek elõidézni.
2004-ben a Tátrában 2,5 millió m3 luc-
fenyves pusztult el.  Ez a faanyag-
mennyiség a hazai éves fakitermelés
egyharmadával egyenértékû. A kárese-
mény a szélvihar által következett be,
de közvetve a betûzõ szú tömegszapo-
rodása idézte elõ. Az elõadó kitért az
egyik legközismertebb erdei kártevõ, a
gyapjaslepke kártételeire is. Helyi vo-
natkozású fotókon (püspökladányi
Hídlábi erdõ és Apavári erdõ) is láthat-
ta a hallgatóság a gyapjaslepke hernyó-
inak rágása következtében kialakult
lombtalan koronájú fákat. Felmerült az
erdõterületen történõ permetezés – légi
növényvédelem – létjogosultságának
kérdése is. Ez a költséges eljárás – 15–20
ezer Ft/ha – környezetvédelmi szem-
pontból is kifogásolható. 

Csóka György megemlékezett a
nemrég elhunyt Jermy Tibor (1917–2014)
akadémikusról, a kiváló rovartudósról.
Majd elmondta, hogy az utolsó két év-
tizedben, hazánkban több idegenho-
nos rovarfaj jelent meg fás szárú növé-
nyeken, mint elõtte 110 év alatt. Ennek
oka elsõsorban a globalizáció és a klí-
maváltozás. Fel kell készülnünk újabb
károsítók megjelenésére. Az általuk
okozott károk elleni sikeres védekezés
záloga pedig elsõsorban egy újfajta
szemlélet, új megszerzett tudás, ame-
lyekhez elengedhetetlen a sok-sok ku-
tatómunka.

Dr. Schiberna Endre, a NAIK-ERTI
Ökonómiai Osztályának vezetõje tar-
totta „Magán-erdõgazdálkodás a vidék-
fejlesztésben” címmel tartott elõadást.
Elöljáróban leszögezte, hogy a vidék-
fejlesztés nem egyenlõ a mezõgazda-
ság fejlesztésével, annak igen fontos
eleme az erdõgazdálkodás fejlesztése

is. Az erdõgazdálkodás kiegészíti a me-
zõgazdasági tevékenységet, annak
egyes részeit integrálja, és diverzifikálja
is, azaz különbözõ jövedelemszerzési
lehetõségeket kínál. Egy adott régió fá-
sított területeinek a por- és zajvédelem,
árvízvédelem területén is fontos ren-
deltetésük van. A biodiverzitásban be-
töltött szerepük is alapvetõ, hiszen
olyan ökológiai puffer területeket kép-
viselnek, amelyek a mezõgazdasági
termelés számára is jelentõsek (pl. me-
zõvédõ erdõsávok). Ma Magyarorszá-
gon mintegy 500 ezer erdõtulajdonos
van és mintegy 35 ezer gazdálkodó. A
hazai családok jelentõs része tehát köz-
vetlen vagy egyéb, valamiféle tulajdo-
nosi kapcsolatban áll a hazai erdõterü-
letekkel. Gazdasági szempontból az er-
dõgazdálkodás a hazai GDP-nek egé-
szen kis részét adja, azonban ha figye-
lembe vesszük az erdõgazdálkodásra
épülõ iparágakat, akkor már jelentõs
mértékben részesedik az összes kibo-
csájtásból. Jelentõs problémát szül az a
tény, hogy jelenleg a magánerdõbirto-
kok szétaprózottak, egészen kis terüle-
tû erdõknek számos tulajdonosa van. A
múltban 400 ezer hektár olyan erdõte-
rületünk volt, ahol nem folyt érdemi er-
dõgazdálkodási tevékenység, és még
ma is 150 ezer hektárt tesznek ki az
ilyen erdõterületek. A kialakult helyzet
megoldására jöttek létre az ún. erdé-
szeti integrátor hálózatok, amelyek se-
gítséget nyújtanak a tulajdonosoknak a
megfelelõ gazdálkodáshoz. Ezen kívül
mintegy kapcsot képeznek a tulajdo-
nosok és a vidékfejlesztési programok
között. Elmondható, hogy az integráto-
ri hálózat létrejötte és mûködése ered-
ményes a magán-erdõgazdálkodásban.
Azonban az is tény, hogy a magán-er-
dõgazdálkodás területén még mindig
számos kihasználatlan lehetõség rejtõ-
zik. Érdemes volna a kialakult integrá-
tori hálózat mûködését a továbbiakban
is finanszírozni, azonban a jelenlegi eu-
rópai uniós támogatási rendszerekbe
ez nem illeszthetõ be. A jelenlegi támo-
gatási rendszerrõl  az a tapasztalata a
gazdálkodóknak, hogy valamiféle koc-
kázatot jelentenek. Bizonyos tevékeny-
ségek elvégzését kénytelenek elõre,
önerõbõl megfinanszírozni, és a támo-
gatások kifizetésére sok esetben akár
több évet kell várniuk. A megoldása
nyilván nem az erdészeti kutatás fela-
data.

A záró elõadást dr. Rédei Károly, a
NAIK-ERTI Ültetvényszerû Fatermesz-
tési Osztályának a vezetõje tartotta „Az
akácgazdálkodás jelene és jövõje”

címmel. Az elõadó mindjárt az elején
leszögezte, hogy az akác termesztés-
technológiájának kutatásával az erdõ-
gazdálkodás berkein belül foglako-
zunk, azonban a fafaj az egész agrá-
riumon belül meghatározó. Nagyon
fontos tény, hogy az akác egy jelentõs
környezetvédelmi probléma megoldá-
sa kapcsán került hazánkba, nevezete-
sen az alföldi száraz futóhomok meg-
kötése céljából. Ebbõl kifolyólag a
múltban nemcsak erdõmérnök kuta-
tók, hanem más szakterületen mûkö-
dõ tudósok is behatóan tanulmányoz-
ták a fafaj honosítási, termesztési lehe-
tõségeit. A fafajjal végzett kutatások
sora tulajdonképpen egy nagy nemze-
ti honosítási kísérletnek fogható fel. A
fafaj nemzetközi elismertetése, védel-
me érdekében nagyon sok hazai kuta-
tó, gyakorlati erdõgazdálkodó, fater-
mesztõ önzetlen és kitartó munkájára
volt szükség. Az akác a síkvidéki erdõ-
gazdálkodás egyik, ha nem a legfonto-
sabb fafaja, és különösen kedvelt a
magán-erdõgazdálkodók körében. Fa-
anyagának hasznosítása igen sokrétû,
termesztése a klímaváltozás hatása-
inak mérséklésében is meghatározó
jelentõségû, és a különféle vidékfej-
lesztési programok megvalósításában
is jelentõs szerepe van. Figyelemre
méltó az a tény, hogy habár az éven-
kénti erdõtelepítések nagysága az
utóbbi években igen hullámzó, az
akác szinte állandó jelleggel mintegy
40-45 százalékos részarányt képvisel
az évenkénti erdõtelepítésekben. Ré-
dei Károly elõadásában részletesen is-
mertette az akác hazai erdõgazdasági
mutatóit, termesztéstechnológiai jel-
lemzõit, a hazai akáckutatás nemzet-
közi elismertségét. Az akácméz ma
már hungarikum, a professzor szerint
a hazai akáctermesztés technológiai
rendszerének is kijárna ez a megkü-
lönböztetett minõsítés.

Az elõadások zárásaként Csiha Imre
köszönetet mondott Püspökladány Vá-
ros Önkormányzatának a konferencia
megvalósításában nyújtott segítségért
és hívta a résztvevõket a püspökladá-
nyi Farkasszigetre, ahol méhészeti be-
mutatót tartottak,  a NAIK-ERTI, az
OMME, a Püspökladány és Vidéke Mé-
hészeti Egyesület, valamint Püspökla-
dány Város Önkormányzata közremû-
ködésével.

Csiha Imre állomásigazgató
Dr. Keserû Zsolt tud. fõmunkatárs

Rásó János tud. segédmunkatárs  
NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet

Püspökladányi Kísérleti Állomás
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kara és a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet által alakított konzor-
cium 2014. november 26-án zárta a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0004 számú projektet. A Sopronban
megtartott záró konferencián prof. dr. Lakatos Ferenc meg-
nyitóját követõen dr. Mózes Csaba, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Állami Földekért Felelõs Államtitkárság osztály-
vezetõje mondott köszöntõ beszédet, melyet a kutatásban
résztvevõ intézetek eredményeirõl szóló elõadások követ-
tek. 

A projektben az Erdõmérnöki Kar következõ intézetei
vettek részt: Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet; Erdõva-
gyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet; Geomatikai,
Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet; Környezet- és
Földtudományi Intézet; Növénytani és Természetvédelmi
Intézet, valamint a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani
Intézet.

Külön ki kell emelni a Pécsi Tudományegyetem Bioló-
giai Intézetének munkatársait, akik két részprojekt kidol-
gozásával és számtalan publikáció megjelentetésével járul-
tak hozzá a pályázat sikeréhez.

A kutatások a következõ három témakörre és résztémá-
ra bontva folytak:

1. Ökológiai kutatások
• Mikroklimatikus viszonyok vizsgálata 
• Hidrológiai viszonyok vizsgálata 
• Fényviszonyok vizsgálata 
• Termõhelyi vizsgálatok, talajban bekövetkezõ le-

bontási folyamatok kutatása 
2. Biodiverzitás-kutatások (a folyamatos erdõborítás

biotikus összetevõinek vizsgálata)
• Különbözõ szempontú erdõmûvelési beavatkozá-

sok a faállomány genetikai szerkezetére gyakorolt
hatásainak elemzése egy intenzíven mintázott ko-
csánytalan tölgyesben 

• A folyamatos erdõborítás fajösszetétel- és fajdiver-
zitás-vizsgálata 

• A holtfa szerepe a diverzitás fenntartásában
• Különbözõ üzemmódú állományok erdõdinami-

kai és erdõtermészetességi vizsgálata 
• Fás és lágy szárú növényfajok ökofiziológiai vizsgá-

lata 
• A folyamatos erdõborítás társulás és táj szintû vizs-

gálata 
3. Célzott alapkutatások

• A folyamatos erdõborítás modellezési vonatkozá-
sai 

• Közjóléti, társadalmi és fenntarthatósági vonatko-
zások vizsgálata

• A folyamatos erdõborítással történõ erdõgazdálko-
dás vadgazdálkodási kérdései 

• Természetvédelmi és konzervációbiológiai vonat-
kozások elemzése 

• A diverzitás, természetesség, a stabilitás és az ellenál-
ló képesség elemzése a folyamatos erdõborításnál 

A projekt legfontosabb eredménye a Silva naturalis cím-
mel útjára indított periodika, melynek elsõ három kötete
már korábban bemutatásra került az Erdészeti Lapok olda-
lain. A projekt zárásáig elkészült a sorozat következõ há-

rom része is. 
A negyedik

kötetben a gya-
korlati életben
dolgozó kol-
légák tollából
származó írá-
sok szerepel-
nek, mely-
ben a saját
tapasztala-
taikat ösz-
szegzik és
osztják meg
az olvasó-
val. Az ötö-
dik kötet
dr. Csóka
György és
dr. Laka-
tos Ferenc
szerkesz-
tésében egy ed-
dig fel nem dolgozott témát, a holtfát mu-
tatja be különbözõ megközelítésben, fotókkal illusztráltan.
A hatodik kötetben a tizenöt résztéma tudományos ered-
ményei kerülnek bemutatásra.

Az elindított Silva naturalis sorozat részeként a szerkesz-
tõk további számok megjelentetését is tervezik, ezért a fo-
lyamatos erdõborításhoz kapcsolódó ötleteket, anyagokat
szívesen vesznek. A sorozat eddig megjelent kötetei elekt-
ronikus formátumban letölthetõk a http://silvanatura-
lis.nyme.hu/ oldalról. 

Az Erdészettudományi Közlemények legfrissebb számá-
ban szintén a kutatáshoz kapcsolódó tudományos cikkek
jelentek meg.

A közel 390 millió forint költségvetésû pályázat az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg,
szakmai vezetõje prof. dr.
Bartha Dénes, a pro-
jektmenedzser
pedig dr.
P u s k á s
L a j o s
volt.

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Befejezõdött a Silva naturalis projekt  
A folyamatos erdõborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és 

természetvédelmi szempontú vizsgálata
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A NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet
2014. szeptember végén, Magyaror-
szágon elsõ alkalommal, hagyomány-
teremtõ céllal rendezte meg Kámon-
ban a hazai erdészeti, vadászati igaz-
ságügyi szakértõk konferenciáját és
vitafórumát.  

A konferencia lebonyolításának célja az
volt, hogy egységesítse a különbözõ té-
makörökben a szakértõk által kialakí-
tott gyakorlatot, vitatott határesetekben
pedig követhetõ állásfoglalásokat adjon
ki. A szervezõ kutatóintézet kifejezett
szándéka volt, hogy az elméleti okfejté-
sek helyett nagy gyakorlatú és aktív
szakértõk tényleges eseteik alapján
osszák meg gondolataikat egymással.

A fórumot dr. Borovics Attila az ERTI
fõigazgatója és Nagy Imre tudományos
fõmunkatárs köszöntõje nyitotta meg.

Elsõként dr. Jánoska Ferenc a va-
dászbalesetek igazságügyi kivizsgálása
kapcsán konkrét példákkal illusztrált
elõadást tartott. Többek között egy
olyan esetet vázolt fel, melyben a vadá-
szat során a lehetséges szabálysértések
majd mindegyikét megszegték: nem
volt balesetvédelmi oktatás, nem ké-
szült hajtástérkép stb. A vadászat során
elõször egy vizslát, majd egy vadászt
lõttek agyon.  A további esetek bemu-
tatása után az elõadó összefoglalva
megállapította, hogy a szakértõ gyak-
ran hiányos és ellentmondó informá-
ciókból kénytelen dolgozni. Ráadásul
az eljáró hatóság képviselõi és a jogá-
szok általában nem vadászok. A súlyos
esetekben az elsõdleges helyszíni
szemlénél kötelezõen kirendelt szakér-
tõre lenne szükség.

Dr. Páll Miklós a lefoglalt, vagy vita
tárgyát képezõ vad értékelése témakör-
ben tartott elõadást. A szakértõ szerint
kiemelt szakmai feladat, hogy egzakt
forgalmi és piaci értéket állapítsanak
meg.  A nyomozó hatóság orvvadászat-
kor vagy jogosulatlan vadászatkor kéri
az élõ vad értékének meghatározását. A
vadászati törvény szerint a vad az állam
tulajdonát képezi. Ez alól kivételt a zárt-
téri vadtartás képez. Jogszerû elejtés so-
rán a tulajdonjog a vadgazdálkodóra
száll át. A jogszerûtlen elejtés esetében
azonban nincs tulajdonosváltás. Az élõ
vad értéket abban az esetben kell meg-
állapítani, ha orvvadászat történt. Egyéb

esetben a forgalmi értéket kell alkal-
mazni.

A következõkben Nagy Imre az en-
gedély nélküli fahasználatokról tartott
összefoglaló elõadást. Ezekben az ese-
tekben általában az erdészeti hatóság
tesz följelentést, de az önkormányzatok
és a civil szervezetek is élnek vele. Az
erdészeti hatóság akkor fordul a bíró-
sághoz, ha a bírságolási eljárás hatásta-
lannak bizonyul.  Az esetek többségé-
ben a nyomozás erõteljesebb ügyészi
ellenõrzés mellett zajlik, a szervezett
bûnözés lehetõsége miatt. Az esetek
nagy része környezetkárosításról is
szól. 

Dr. Borovics Attila a bûnjelek gene-
tikai vizsgálatáról tartott elõadást. A
vizsgálatok alapját a fa DNS alapú ere-
detazonosítása teszi lehetõvé. A fõfafa-
jokra már elkészültek a géntérképek. A
vágástéren, az erdõben a tuskókról vett
mintákat hasonlítják össze az illegálisan
kitermelt és lefoglalt faanyaggal. Az
azonosításhoz elegendõ akár a faaprí-
ték vagy a fûrészpor is. A genetikai eljá-
rásnak fontos hozadéka, hogy felderí-
tett esetek visszatartó ereje fokozatosan
növekszik.

A következõ elõadást Sárközi Attila,
a Váci Rendõrkapitányság munkatársa
tartotta. Az ügyek felderítése során a bi-
zonyítás kérdése a legnehezebben
megoldható probléma. Nagyon fontos,
hogy a nyomozó érezze magát otthon
az erdõben, illetve napi szinten ápoljon
jó kapcsolatot a területen dolgozó szak-
személyzettel. A fenti DNS-minták alap-

ján bizonyítani lehet a bûnjelek szárma-
zását. Kiemelten fontos, hogy az ország
más területein is megismerjék és gya-
korlatba is átültessék ezt a bevált bizo-
nyítási módszert. 

Németh Sándor az erdõértékelés el-
méleti alapjaiba és gyakorlatába avatta
be a hallgatóságot. Amikor értékekrõl
beszélünk különbözõ szempontrend-
szerek alapján felállított értéktípusokat
kell megkülönböztetnünk. Az erdõ bio-
lógiai és ökológiai sokrétûsége miatt
nehéz az értékelés, melynek idõdimen-
ziója is van. Az erdõ esetében különbö-
zõ módszereket kell alkalmazni, de
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez
csak egyike a termõföld különbözõ mû-
velési ágainak. Az erdõ értéke nem a fa-
fajtól, hanem a hozzáférés idõpontjától
függ, vagyis alapvetõen az idõtényezõ
határozza meg. Ez a várható érték. Egy
odvas, korhadó fa esetében, ha benne
fészkel egy ritka és védett madár, akkor
az érték fölbecsülhetetlen. A természet-
védelem azonban olyan ingyenes elsa-
játítási folyamat, amikor valaki másnak
a tulajdonából élvezeti értéket akarok
kivonni. Valamennyi természetvédelmi
jogszabályból adódó összes konfliktus
ebbõl ered. A társadalom ellentételezé-
si hajlandósága az ingyenes elsajátítás
kapcsán viszont egyre kisebb.

A konferencia második napján a szer-
vezõk céljainak megfelelõen a szakmai
mindennapokból építkezve folytak az
eladások. 

Zétényi Zoltán, Nagy László
Kép: Nagy László

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Erdészet, vadászati igazságügyi szakértõk
tanácskoztak Kámonban
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Az egyesületként mûködõ vadásztársa-
ságok elsõdlegesen gazdasági tevé-
kenységet nem folytathatnak, és nem
jelenik meg náluk a tõkeérdekeltség
sem. Az egyesület nonprofit szervezettí-
pus, melyre vonatkozóan az új Ptk. szá-
mos tekintetben – például a társaság, a
vezetõ tisztségviselõk és a tagok fele-
lõssége – változást hozott. 

Az új Ptk. a jogi személyek alaptípu-
sai között sorolja fel az egyesületet
(3:63.–3:87. §-ok), ezen túlmenõen az
egyesületekre értelemszerûen alkalmaz-
ni kell a Ptk. jogi személyekre vonatko-
zó elõírásait is. Az egyesületek bírósági
nyilvántartási szabályait a civil szerveze-
tek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény, míg a szer-
vezet gazdálkodási, törvényességi felü-
gyeleti, közjogi vonatkozásait az egye-
sületi jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek mûködésé-
rõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény tartalmazza.

A létesítés szabadsága
Az egyesület változatlanul ún. ex nunc
konstitutív (jövõre nézve, bejegyzéssel)
hatállyal szerzi meg jogalanyiságát, nye-
ri el jogi személyiség jellegét. A bejegy-
zéstõl számítottan saját nevében és javá-
ra szerezhet jogokat és kötelezettsége-
ket. A Ptk. az egyesületre vonatkozóan
számos szabályt a jogi személyekre vo-
natkozó általános részben szerepeltet
(név, székhely, tevékenység stb.). 

Az egyesület alapításakor nem kell
közgyûlést tartani, elégséges az alapí-
táshoz 10 fõ egybehangzó akaratnyilat-
kozata (3:64. §). A 10 fõ nemcsak az ala-
pítás, hanem a létjogosultság feltétele
is, hiszen, ha a tagok száma hat hóna-
pon keresztül nem éri el a 10 fõt, az
egyesület jogutód nélkül megszûnik
(3:84. § b.) pont).     

Az egyesületi tagság alapelve az
egyenlõ jogok biztosítása (3:65. § (2)
bekezdés). A létesítés szabadsága
azonban lehetõvé teszi, hogy a tagok
alapszabályban a tagsági jogokhoz kö-
tõdõ szavazati jogokra nézve atipiku-
san állapodjanak meg, tehát akár nem
tagoknak is adhatnak szavazati jogot
(pártoló tagság). A tagsági jogviszony
az alapító tagok esetében az egyesület
nyilvántartásba vételével, az alapítást
követõen a belépési kérelem elfogadá-
sával jön létre, melyet az egyesület
alapszabály szerint illetékes szerve jo-
gosult kiadni. Az egyesület alapszabá-
lya kötelezõ tartalmi elemeit a Ptk. jogi
személyekre vonatkozó 3:5. §-a, vala-
mint az egyesületekre vonatkozó 3:71.
§-ai tartalmazzák. 

Ezen jogi kitételek ugyan irányvona-
lat adnak a szabályozás mikéntjérõl, de
a tényleges tartalmat a tagok szabadon
határozhatják meg (Ptk. 3:4. §).

Az egyesület fogalma
A Ptk. 3:63. § (1) bekezdés megváltoz-
tatta a korábbi fogalmat: 

„(1) Az egyesület a tagok közös, tar-
tós, alapszabályban meghatározott cél-
jának folyamatos megvalósítására léte-
sített, nyilvántartott tagsággal rendel-
kezõ jogi személy.” A klauzula kihagyta
az önkormányzás és önkéntesség kife-
jezéseket, melynek legfõbb indoka a jog-
alkotó részérõl az, hogy ne csak az
egyesület tagjai, hanem kívülálló sze-
mélyek közül is választható legyen ve-
zetõ tisztségviselõ. Fontos ez annál is in-
kább, mert a felelõsségi szabályok, bi-
zonyos feltételekkel, a tagokra, vala-
mint a vezetõ tisztségviselõkre is köz-
vetlen felelõsséget határoznak meg.
Ezért kiemelten fontos az egyesület
szakszerû vezetése már az egyesületi
vagyon és tagdíj mértékének meghatá-
rozásától kezdve.

Az egyesületi vagyon, helytállás kívül-
álló harmadik személyek felé

Az egyesületnek a tagoktól elkülönült,
önálló vagyonnal kell rendelkeznie
(3:9. § (1) bekezdés), ugyanakkor a tör-
vény nem határozza meg a hozzájárulás
minimális mértékét. A 3:9. § (2) bekez-
dés elõírásaiból lehet következtetni a
vagyoni hozzájárulás mértékére. 

„(2) Ha a jogi személy alapítója
vagy tagja nem köteles vagyoni hozzá-
járulást teljesíteni, a jogi személy tarto-
zásaiért a jogi személy tagja, tagság
nélküli jogi személy esetén az alapítói
jogok gyakorlója köteles helytállni. Ha
a helytállási kötelezettség több személyt
terhel, kötelezettségük egyetemleges.”

A törvényi kitétel szerint tehát a tag
nem köteles vagyoni hozzájárulást telje-
síteni, de elemi érdeke az egyesületnek
a tagi hozzájárulás alapszabály szerinti
elõírása, hiszen ennek hiányában, vagy
nem elegendõ mértékû vagyoni hozzá-
járulás meghatározása esetén (3:2. § (2)
bekezdés), az egyesület tartozásaiért a
tag vagy az alapító korlátlanul, magán-
vagyonával köteles helytállni!

A vadkár
A vadásztársaságokat terhelõ legna-
gyobb fizetési kötelezettséget jelentõ
tétel a vadkár. 

Az e körben új szabályozást hozó
Ptk. 6:563. §-a számos értelmezési kér-
dést vetett fel, de ma már általánosnak
tekinthetõ az a vélekedés, hogy a Ptk.
szerint való, a „vadászható állatok által
a mezõ- és erdõgazdálkodáson kívüli
károkozásra vonatkozó normák azok,
melyek „a klasszikus polgári jogi fele-
lõsségi szabályok alá tartoznak.” (Pol-
gári Törvénykönyv magyarázatokkal,
szerkesztõ: Vékás Lajos)

Ezen jogi kitétel, valamint a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
tv. (Vtv.) 75. § elõírása figyelembevéte-
lével, a vadásztársaság Ptk. szerinti
helytállási kötelezettsége a Vtv.-ben fel-
sorolt vadfajokon kívül valamennyi, a
mezõgazdaságban és az erdõgazdálko-
dásban, továbbá a szõlõben, a gyümöl-
csösben, a szántóföldön, az erdõsítés-
ben, valamint a csemetekertben, továb-
bá valamennyi vadászható állat által a

A vadásztársaságok jogalanyisága az új
Ptk. tükrében

Dr. Jankovics Kornélia PhD – ügyvéd

A magyar vadászatra jogosultak többsége egyesületi formában gyakorolja va-

dászati jogát, illetve hasznosítja a vadállományt. A vadásztársaságok mûködé-

sével kapcsolatos felelõsség aktuális kérdései számos olvasónk érdeklõdésé-

re tarthatnak számot, így hiánypótló szakanyagként adjuk közre az alábbi cik-

ket, kitekintéssel a vad által okozott károkozás és az ebbõl eredõ kötelezett-

ségek problémakörére is.
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mezõgazdálkodáson és erdõgazdálko-
dáson kívül okozott kár megtérítését je-
lenti. E körben egyéb kár megtérítése
tekintetében a Vtv. irányadó, ide értve a
vadászati kárt és a vad elpusztításával
okozott kárt is.

A valamennyi vadászható állat által a
mezõgazdálkodáson és erdõgazdálko-
dáson kívül okozott kár megjelenési for-
mája klasszikusan a vad és gépjármû üt-
közésébõl ered. Sokak számára számos
kérdést vetett és vet fel a Ptk. 6:563. § (2)
bekezdése („A vadászatra jogosult
mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt ellenõrzési körén kívül esõ
elháríthatatlan ok idézte elõ.”), melyet
akként értelmeznek, hogy ezen felelõs-
ség „feltétlen”, kimentése pusztán vis
maior esetén lehetséges. 

Álláspontom az, hogy a feltétlen fe-
lelõsség valóban igaz a Vtv. vadkár sza-
bályára, de a Ptk. e kitétele „kimentést
engedõ”. Vékás Lajos professzor szerint
pedig „A gyakorlatban e károkozások
tipikus – szinte kizárólagos – megjele-
nése a vad és gépjármû összeütközésé-
nek tényállásköre, amely körben a bíró-
ságok ma már stabilnak mondható ítél-
kezési gyakorlatot alakítottak ki, azon a
Ptk. rendelkezései se kívánnak változ-
tatást.” 

Az egyesület szervezete
A Ptk. a korábbihoz képest rendkívül
részletesen szabályozza az egyesület
szervezetét. 

Az egyesület döntéshozó szerve a
közgyûlés, mely évente legalább egy-
szer köteles ülésezni. Az ettõl eltérõ
rendelkezés semmis. A közgyûlés eljá-
rási rendjét, hatáskörét a Ptk. 3:72.-3:76.
§-ai tartalmazzák. A rendkívüli összehí-
vás feltételrendszerét pedig a 3:82. §
alatt találhatjuk.

Az egyesület ügydöntõ, ügyviteli
szerve az ügyvezetés vagy elnökség,
akiket a Ptk. vezetõ tisztségviselõknek
nevez. A vezetõ tisztségviselõk jogállá-
sára a 3:21.-3:25. §-okat is alkalmazni
kell, mely általános érvénnyel az egye-
sületekre is vonatkozik. Az egyesület
vezetõ tisztségviselõje tisztségét megbí-
zási jogviszony keretében ingyenesen
vagy díjazás ellenében, valamint mun-
kajogi jogviszony keretében láthatja el.
A megbízási jogviszony létrejöttéhez a
megbízás elfogadása is elegendõ, míg a
munkajogi jogviszony létesítésének fel-
tétele az írásba foglalt munkaszerzõdés.
A vezetõ tisztségviselõ megbízatása leg-
följebb 5 évig szólhat, az ettõl felfelé el-
térõ rendelkezés semmis (3:79. § (2) be-
kezdés). A Ptk. 3:79. § (3) bekezdése le-

hetõséget ad arra, hogy az alapszabály-
ban rögzített felhatalmazás alapján a ve-
zetõ tisztségviselõk egyharmada külsõ
személy legyen, azaz ne a tagok közül
kerüljön megválasztásra. Egyszemélyes
ügyvezetõ azonban csak a tagok közül
kerülhet ki. 

Azáltal, hogy az egyesület vezetését
a Ptk. a vezetõ tisztségviselõi körbe he-
lyezte el, irányadóvá váltak a vezetõ
tisztségviselõkre vonatkozó felelõsségi
szabályok. A felelõsségi szabályok a
Ptk.-ban több helyen találhatóak (3:24.
§, 3:86. §, 6:142. §, 6:541. §).

Az Ptk. valamennyi jogi személy ve-
zetõjét egységesen vezetõ tisztségvise-
lõként nevezi meg. Ennek megfelelõen
a vezetõ tisztségviselõ az ügyvezetési
tevékenysége során az egyesületnek
okozott károkért a szerzõdésszegéssel
okozott kárért való felelõsség szabályai
szerint felel az egyesülettel szemben
(3:24. §, 6:142 §). 

A jogi személy vezetõ tisztségviselõ-
jének a Ptk. LXIX. fejezetében a „Fele-
lõsség más személy által okozott kárért”
szabályozás körében a vétkességen ala-
puló felelõsségét a kódex a jogi sze-
méllyel egyetemlegesen állapítja meg.
Ennek megfelelõen, ha a jogi személy
vezetõ tisztségviselõje jogviszonyával
összefüggésben harmadik személynek
szándékosan kárt okoz, a károsulttal
szemben a jogi személlyel egyetemle-
gesen felel (6:541. §).

A Ptk. 6.142. §-a az alábbiak szerint
fogalmaz:

„Aki a szerzõdés megszegésével a
másik félnek kárt okoz, köteles azt meg-
téríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerzõdésszegést elle-
nõrzési körén kívül esõ, a szerzõdéskö-
tés idõpontjában elõre nem látható kö-
rülmény okozta, és nem volt elvárható,
hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt
elhárítsa.”

A Ptk. magyarázatai címû részben
Vékás Lajos, a kódex atyja a következõ-
ket mondja:„Az elsõ körülmény, hogy a
szerzõdésszegést okozó körülmény a
vezetõ tisztségviselõ ellenõrzési körén
kívüli legyen. Ellenõrzési kör alatt az
adott jogi személynél ellátandó ügyve-
zetési feladatokat kell érteni, ahogy azt
a 3:21 § (1.) bekezdése meghatározza. A
vezetõ tisztségviselõ ellenõrzési körébe
tehát az irányítási feladatok tartoznak.
Annak meghatározása, hogy mi tekint-
hetõ egy jogi személynél irányítási fela-
datnak, nem történhet egységesen.  

A felelõsség alóli kimentés második
körében a második bizonyítandó tény,
hogy szerzõdésszegést okozó, ellenõr-

zési körén kívüli körülmény a szerzõ-
déskötéskor ne legyen elõre látható. Ez
a jogi személyek vezetõ tisztségviselõ-
jének felelõssége esetén nehezen értel-
mezhetõ problémát vet fel. A károkozó
és a károsult közötti szerzõdéses vi-
szony a vezetõ tisztségviselõi megbíza-
tás elfogadásával keletkezik. E megbí-
zatás az esetek jelentõs részében
hosszú idõre, évekre vagy akár határo-
zatlan idõre is szólhat.” A szerzõdéskö-
tés idõpontja és a tényleges károkozás
tehát idõben lényegesen elkülönülnek
egymástól, ami azt jelenti, hogy a fele-
lõsségre vonás egyik eleme a háromból
éppen annak a vizsgálata lesz, hogy a
megbízási vagy munkaszerzõdés meg-
kötésekor – amikor effektíve a vezetõ
tisztségviselõ nem is dolgozik – hogyan
járult hozzá tevékenységével a kár be-
következéséhez. Ma azt mondanánk,
hogy hozzájárulása objektíve kizárt.
Kérdés, hogy erre a problémára a bíró-
sági gyakorlat fog-e olyan módon re-
agálni, hogy a károkozó magatartás el-
követését fogja irányadónak tekinteni.

Harmadikként, a szerzõdésszegõ fél-
nek – a vezetõ tisztségviselõ – azt kell
bizonyítania, hogy nem volt elvárható a
károkozó körülmény elkerülése, illetve
a kár elhárítása az adott helyzetben
elvárható magatartás mellett.   

Az egyesületi tagság fentiekben írt
esetleges korlátlan felelõssége mellett
tehát megjelenik a vezetõ tisztségviselõ
személyes felelõssége is az egyesülettel
és harmadik személyekkel szemben. 

Egyesülettel szembeni felelõsség
A Ptk. 6:142. § megfogalmazásából kitû-
nik, hogy a kártérítés megítélésének
fontos része lesz a bizonyítás. Fontos
lesz megvizsgálni, hogy az adott vezetõ
tisztségviselõ milyen tartalmú szerzõ-
dést kötött az egyesülettel, és az a szer-
zõdés általa megszegésre került-e? Az
ügyvezetõ szerzõdéses kötelezettségeit
tehát indokolt részletezni az egyesület
belsõ szabályzataiban, ahol pontosan
rögzíteni kell, hogy mely tisztségviselõ
miért felel. A törvény diszpozitív – tehát
a felek közös akaratnyilatkozattal eltér-
hetnek tõle -, mely lehetõséget ad arra,
hogy a vezetõ tisztségviselõk felelõssé-
gi körét korlátozzák. (Feladat és hatás-
körök szabályozása, egyes munkakö-
rökhöz telepítése, bizonyos kérdések-
ben vagy összeghatár felett kizárólag a
közgyûlés járhat el, az ügyvezetõ fele-
lõsségének korlátozása összeghatár
meghatározásával, felelõsségbiztosítás
kötése stb.). A felelõsség korlátozására
szándékos károkozás esetén ugyan
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nincs lehetõség, de – ellentétben a ko-
rábbi szabályozással – gondatlan káro-
kozás esetén igen, tehát még azt is
mondhatnánk: a szabályozás kedve-
zõbb a korábbinál, csak alkalmazása
kellõ jogi szakmai odafigyelést igényel. 

Kívülálló harmadik személlyel 
szembeni felelõsség

Ha a vezetõ tisztségviselõ kívülálló har-
madik személynek okoz kárt, a kárért
fõ szabály szerint az egyesület köteles
helytállni. Abban az esetben azonban,
ha a vezetõ tisztségviselõ tevékenységi
körében eljárva okoz kárt kívülálló sze-
mélynek, az egyesülettel egyetemlege-
sen vonható felelõsségre, együtt perel-
hetõ (6:541.§) Ez a felelõsségi alakzat
két feltétel megvalósulásakor irányadó: 

– a károsult és az egyesület között
ne legyen szerzõdéses kapcsolat,

– a vezetõ tisztségviselõ tevékenysé-
ge körében eljárva okozzon kárt.

A Ptk. 3:86. § (2) bekezdése értelmé-
ben, amennyiben az egyesületet felszá-
molják, az egyesület vezetõ tisztségvise-
lõi egyetemlegesen kötelesek helytállni
a hitelezõk kielégítetlen tartozásaiért.

Fontos tudni, hogy az egyesülettel
szembeni felelõsség kérdéskörében az
új Ptk. csak azokra a vezetõ tisztségvi-

selõkre irányadó, akik a törvény hatály-
balépését követõen kerültek ilyen pozí-
cióba. Persze az egyedi szerzõdések a
régi Ptk. idejében is meghatározhattak
egyéni felelõsségi feltételeket.  A har-
madik személyekkel szembeni felelõs-
ség kérdésében pedig a károkozás idõ-
pontja szerinti Ptk. alkalmazandó. 

Felügyelõbizottság
A Ptk.3:82.§-a értelmében kötelezõ felü-
gyelõbizottságot létrehozni, ha a  tagok
száma 100 fõnél több, vagy a tagok
több mint fele jogi személy. 

Könyvvizsgáló
Az egyesületi részletszabályok között
nem található, de a Ptk. 3:38.§-a alapján
az egyesület tevékenysége kontrollálá-
sára állandó könyvvizsgálót bízhat
meg.

Átalakulás szabályai
Egyesület kizárólag egyesülettel egye-
sülhet (összeolvadás, beolvadás), illetõ-
leg válhat szét (különválás, kiválás).

Egyesület jogutód nélküli megszûnése
Az egyesület jogutód nélküli megszû-
nése két úton valósulhat meg, végelszá-
molással vagy felszámolással. Végelszá-

molás esetén a vagyon elegendõ a hite-
lezõi követelések teljesítésére. Ha ma-
rad vagyon, azt a nyilvántartást vezetõ
bíróság helyezi el, mely kizárólag köz-
érdekû célra fordítható (3:85.§).

Felszámolás esetén a csõdeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény rendelkezései alkal-
mazandók. 

Választottbíróság
Új elemként került be a törvénybe a
jogviták eldöntésére a választottbíróság
mint lehetséges fórum (3:87.§).

Összességében elmondhatjuk, hogy a
vadásztársaságok tagjainak, vezetõ tiszt-
ségviselõiknek elemi érdekük egyesüle-
tük mûködésének finanszírozása. El kell
fogadni, hogy az egyesület jogi személy,
mely felelõsségvállalás mellett végzi te-
vékenységét egy olyan jogi, pénzügyi
környezetben, ahol a jogszabályok értel-
mezése, összevetése még a szakembe-
rek számára is feladat. Az új jogi szabá-
lyozásban a tagoknak, vezetõ tisztségvi-
selõknek megjelenik a személyes, köz-
vetlen felelõsségük, tehát a gazdálkodás
szakszerûsége elengedhetetlen, ahol jól
képzett menedzser, pénzügyi, jogi szak-
emberek alkalmazása indokolt. 

Filozófiánk tudatos faipari tevékeny-
ségre épül, melynek során természete-
sen figyelembe vesszük a Bakonyban
évszázados hagyományokkal rendelke-
zõ fafeldolgozást. Folyamatos fejleszté-
seinknek köszönhetõen mára Francia-
vágási Fûrészüzemünk az ország egyik
legjelentõsebb fûrészüzemévé nõtte ki
magát – mondta többek között Varga
László vezérigazgató a Franciavágási
Fûrészüzem új beruházásának átadó
ünnepségekor.

A beruházások folytatásaként saját
forrásból 2013 végén, 2014 elején meg-
valósult egy vízszintes rönkhasító sza-
lagfûrész telepítése. Idén õsszel, pedig
a korszerûsítés folytatásaként a henge-
resfa-feldolgozás két alapgépének – a
függõleges rönkvágó szalagfûrészek-
nek – a cseréjét hajtottuk végre – foly-
tatta a vezérigazgató.

Az elavult gépeket két darab Dinaco
1400-as szalagfûrészre cseréltük. A mé-
retpontos vágás érdekében új gépala-
pok készültek, és új rönk kocsikat üze-
meltünk be. A faanyagvédelem jegyé-
ben az anyagtovábbító sorokba gépen-

ként beépítésre került 1-1 darab tisztító
kefe, melyek letisztítják a megtermelt
fûrészáru felületét a fülledést okozó fû-
részportól. Egyrészt a korszerûsítés,
másrészt az új gépek beépítése végett
az áram-, sûrített levegõellátás és a por-
elszívás berendezései is megújultak, fel-
újításra kerültek az anyagtovábbító pá-
lyák. Az új gépek üzemelése lehetõvé
teszi a kapacitás bõvülését – átlagos át-
mérõ esetén kb. 35–40 rönkm3/mûszak
a felvágható mennyiség. A kevesebb fû-
részlap cseréjére, karbantartásra fordí-
tott kiesõ idõ miatt javul a munkaidõ ki-
használtsága. A méretpontosság a kiho-

zatali arányt javítja, ezáltal a gazdasá-
gossági mutatók javulnak.

A beruházást a Bakonyerdõ Zrt. teljes
mértékben saját forrásból hajtotta végre,
a gép beszerzése 110 millió forintot, az
épületek felújítása 50 millió forintot, a
gépészeti és egyéb költségek 45 millió
forintot tettek ki, tehát a fejlesztés össz-
költsége 205 millió forint volt.

Az újonnan telepített függõleges
rönkvágó szalagfûrészek a mennyiségi
és az értékkihozatal javításával nagy-
mértékben hozzájárulnak a Franciavá-
gási Fûrészüzem termékei piaci pozí-
ciójának erõsítéséhez. A nagyobb
mennyiségû felvágás fajlagos költség-
csökkenést eredményez, és több kész-
termék értékesítésének lehetõségét biz-
tosítja. Mindezek együttes hatása az
üzem eredményességének javulásához
vezet.

Az új faipari beruházást Bitay Már-
ton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um államtitkára, Varga László vezéri-
gazgató és Vörös Tibor polgármester
avatta fel (lásd képünkön).

Forrás: Bakonyerdõ Zrt.

Függõleges rönkvágó szalagfûrész Franciavágáson
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A módosítások egyrészt érintették a MEGOSZ pártoló és tisz-
teletbeli tagjaira vonatkozó pontokat, a tagdíjfizetést elmu-
lasztó tagok jogviszonyának felmondásával kapcsolatos ügy-
menetet, valamint pontosították a törvényes bejegyzett kép-
viseletre vonatkozó szabályokat.  

Ezt követõen, a MEGOSZ tisztújítása során elhangzott,
hogy a Választási Bizottság Virágh János elnök vezetésével,
Áncsán György és Répászky Miklós tagtársaink részvételével
elõkészítette a választásokat. 

A bizottság elvégezte a jelöltekre vonatkozó adatok össze-
gyûjtését és átadta azt az elnökségnek. Az elnökség a vonatko-
zó elõírásoknak megfelelõen 2014. szeptember 30-ig közzétet-
te azt a MEGOSZ honlapján. A jelöltek valamennyien nyilatkoz-
tak, hogy elfogadják az egyes pozíciókra történõ jelölésüket. 

A megjelenést követõ 8 napon belül a tagok írásban továb-
bi javaslatot tehettek az új tisztségviselõkre, amelyet az el-
nökség szintén köteles közzétenni a szövetség honlapján. Az
a jelölés érvényes, amit a tagság legalább 1 %-a írásban támo-
gat. Ilyen utólagos jelölés nem érkezett be a szövetséghez a
megadott határidõig.  

A Tisztújító közgyûlés ezt követõen megszavazta a MEGOSZ
megújult elnökségét és Felügyelõbizottságát, akiknek man-
dátuma 2019. május 31-ig szól. 

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének megújult vezetõsége a következõ:

Elnök: Luzsi József  
Ügyvezetõ elnök: Dr. Sárvári János  
Alelnök: Bodor Dezsõ Károly, Dombóvári 

Dénes, Dr. Ódor József, Mocz And-
rás, Sípos István, Szabó Vendel  

Felügyelõbizottság: 
Elnök: Könnyû István  
Tag: Dr. Hegedûs Attila, Mikó Károly  

A tisztségviselõk rövid szakmai életrajza a következõ:

Luzsi József:
1978-ban végezte el az erdészeti
szakközépiskolát, 1980-ban szerezte
meg szaktechnikusi oklevelét. 1978–
1998-ig a NEFAG Rt.-nél dolgozott.
1995-tõl a magánszférában dolgo-
zik, elnöke és tulajdonosa az Ártéri
Erdõbirtokossági Társulatnak. 1998-
tól ügyvezetõ igazgatója, tulajdonosa
az EXTENZ Kft.-nek, valamint az Ag-

rotelek Kft.-nek, melynek fõ profilja az erdõgazdálkodás, fa-
anyag-kereskedelem, növénytermesztés és állattenyésztés.
Részt vett a magán-erdõgazdálkodás alapjainak lerakásában,
kidolgozásában, jelenleg pedig folyamatos továbbfejlesztésé-
ben. 2000 óta erdészeti integrátor, 2001-tõl a MEGOSZ elnök-

ségi tagja, 2003-tól a MEGOSZ elnöke. Szakmai ars poeticája:
mindent megtenni azért, hogy a magán-erdõgazdálkodás ér-
demes és elismert része legyen a magyar mezõgazdaságnak.

Dr. Sárvári János:
Dr. Sárvári János alkalmazotti stá-
tuszban dolgozik a MEGOSZ-nál.
1982-ben végzett a Soproni Erdésze-
ti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki
Karán. Egyetemi doktori címét 1988-
ban védte meg a Soproni Egyete-
men, majd 2006-ban könyvtáros-in-
formatikus diplomát szerzett az  EL-
TE-ÁITFK Bölcsész karán. 1982-tõl

az Erdészeti Tudományos Intézetnél dokumentátor, majd
igazgatási osztályvezetõ, tudományos titkár, végül fõigazga-
tó-helyettes. 1998-tól az Országos Erdészeti Egyesület titkára.
2000-tõl az FH-KAREX Rt. francia-magyar vegyesvállalat ügy-
vezetõ igazgatója. 2003-tól a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségének fõtitkára, majd 2009-
tõl ügyvezetõ elnöke. Francia nyelvtudással rendelkezik.

Bodor Dezsõ Károly
1979-ben végzett a Soproni Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ban. 1986-ban diplomázott az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Erdõmérnö-
ki Karán. Az egyetem elvégzése után
a Zirci Bakony Mezõgazdasági Ter-
melõ Szövetkezetnél kezdte meg
szakmai munkáját. 1990-tõl másod-
állásban egyéni vállalkozóként dol-

gozott, többek között szakirányítási tervezési feladatot is ellá-
tott. 1993–1996-ig az Állami Erdészeti Szolgálatnál dolgozott
erdõfelügyelõként. 2000-ben megalapította az IHARTÛ–2000
Kft.-t, amely erdõgazdálkodással foglalkozik.

Dombóvári Dénes
A középiskola befejezését követõen
2000-tõl 2004-ig a Károly Róbert Fõis-
kola mezõgazdasági mérnöki szakán,
erdészeti, vadgazdálkodási és környe-
zetgazdálkodási szakirányon szerez
egy idõben agrármérnöki diplomát.
2007-ben a Gödöllõi Szent István
Egyetem Mezõgazdasági és Környe-
zettudományi Karán vadgazdálkodási

szakmérnökként végez. 1996-tól családja erdõ- és földterületén
önálló erdõgazdálkodóként tevékenykedik. A MEGOSZ-nak
megalakulásától kezdve tagja. 2003 szeptemberétõl alelnöke.

Mocz András
1981-ben középfokú erdész végzett-
séget szerzett Sopronban a Roth Gyu-
la Erdészeti Szakközépiskolában, ezt
követõen elhelyezkedett a Nyugat-
Magyarországi Fakombinát Sárvári
Erdészeténél, közben technikusi mi-
nõsítõ vizsgát tett erdészeti ismere-
tekbõl. 1991-ben diplomát szerzett a

Tisztújító közgyûlés a MEGOSZ-nál
A MEGOSZ 2014. november 21-én Tisztújító közgyûlést

tartott. Ennek keretében elõször a 2014. május 16-án

megújított alapszabályunkkal kapcsolatban a bíróságtól

idõközben érkezett hiánypótlási felhívásnak megfelelve,

szavazott a közgyûlés a felterjesztendõ alapszabály

további módosításairól.
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Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Karán.
Jelentõs szerepet vállal a MEGOSZ-ban, fõ feladata a magán-
erdõgazdálkodás beindítása, mûködõképességének javítása. A
Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, irányítója. Részt
vett a Nemzeti Erdõprogram kidolgozásában. A MEGOSZ-nak
2009-tõl egyik alelnöke.

Dr. Ódor József 
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán 1984-ben szerzett er-
dõmérnöki oklevelet, majd 1989-ben
Sopronban erdészeti gazdasági szak-
mérnöki oklevelet. 1992-ben közgaz-
dász oklevelet szerzett a budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem
Pénzügyi Szakán. 1997-ben egyetemi
doktori fokozatát védte meg az Erdé-

szeti és Faipari Egyetemen. Szakmai munkáját 1984-ben a Ge-
menci Erdõ- és Vadgazdaság Részvénytársaság Üzemgazdasági
Osztályán kezdte. 1994-tõl a Gemenci Rt. gazdasági vezérigaz-
gató-helyettese, 1996-tól megbízott vezérigazgató. 1997-tõl saját
erdészeti szolgáltató és tanácsadó cége, a TILIA Kft. ügyvezetõ-
jeként tevékenykedik. A MEGOSZ-nál több mint egy évtizede
alelnökként dolgozik, egyik fõ feladata a nemzetközi kapcsola-
tok kiszélesítése, melyben sokat segít angol nyelvtudása.

Sípos István 
Tanulmányait 1983-ban fejezte be a
szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakis-
kolában. A Soproni Erdészeti és Fai-
pari Egyetem Erdõmérnöki Karán
1989-ben végzett és szerzett diplo-
mát. Ezt követõen Mezõgazdasági-,
Környezetvédelmi és Vadgazdálko-
dási Szakmérnöki képzést szerzett.
1989-tõl a Kiskunsági Erdészeti és

Faipari Gazdaság nyárjasi erdészeténél kezdte a szakmai mun-
kát, több beosztást követõen 2009. május 31-ig ott dolgozott.
2009 júniusától a FANYARKA Erdészeti Kft. vezetõje, ahol kol-
légáival teljes körû erdõgazdálkodást végeznek.

Szabó Vendel
1978-ban érettségizett a Roth Gyula
Erdészeti Szakközépiskolában, majd
1980-ban erdészeti technikusi minõ-
sítõ vizsgát tett. 1986-ban erdészeti
növényvédõ technikusi oklevelet
kapott. Szakmai munkáját 1978-ban
a Kisalföldi Erdõgazdaság Moson-
magyaróvári Erdészeténél kezdte.
1993-tól vállalkozó erdész. Az erdé-

szeti ágazat teljes vertikumában végzi feladatát. 2000-tõl er-
dészeti integrátor. 2009-tõl a MEGOSZ egyik alelnöke. 

Könnyû István
1979-ben végezte el a Szegedi Kiss
Ferenc Erdészeti Szakközépiskolát
és szerzett erdõgazdálkodási techni-
kusi szakképesítést, majd a Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ban vadgazdálkodási technikusként
végzett. 1997-tõl megalakította csa-
ládi erdõbirtokossági társulatát,

melyben jelenleg is dolgozik. 2004-tõl 2014-ig a MEGOSZ fel-
ügyelõbizottságának tagjaként tevékenykedett. 

Dr. Hegedûs Attila 
Egyetemi tanulmányait 1994-ben
kezdte meg az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõmérnöki Szakán,
1999-ben szerezte meg erdõmérnöki
oklevelét. A doktori tanulmányok
megkezdése elõtt közel másfél évet
dolgozott két erdõgazdaságnál
(Északerdõ Zrt., Egererdõ Zrt.), majd
2002 decemberében megalapította

elsõ vállalkozását, a ForCons Betéti Társaságot. 2005–2014
között a gyakorlati magán-erdõgazdálkodás irányába mozdul
el, több erdészeti vállalkozásban vezetõ megbízást kap. Tag-
ja az Országos Erdészeti Egyesületnek, a Veszprémi Akadé-
miai Bizottság Mezõgazdasági és Erdészeti Munkabizottságá-
nak. 

Mikó Károly
Egerben végezte a Dobó István Er-
dészeti Szakközépiskolában, ahol
1980-ban szerzett erdésztechnikusi
oklevelet, majd 1984-ben Sopron-
ban vadgazdasági technikusi képe-
sítést. A Debreceni Egyetem Mezõ-
gazdaság Tudományi Karán 2003-
ban vadgazda mérnöki diplomát
kapott, ezt követõen 2006-ban a

Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági karán Vadgaz-
dálkodási szakmérnöki oklevelet szerzett. Elsõ munkahe-
lye 1978-tól 2002-ig a Mátrai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság volt, ahol gyakornokként, majd vágásvezetõ erdész-
ként, késõbb kerületvezetõ erdészként és kerületvezetõ va-
dászként tevékenykedett. A privatizáció során saját terüle-
tekhez jutott, így 2002-tõl egyéni vállalkozóként a magán-
erdõgazdálkodásban dolgozik. A MEGOSZ-nak megalaku-
lása óta tagja. 

Gratulálunk a megújult elnökségnek és eredményes mun-
kát kívánunk számukra a következõ ciklusban a magyar
magán-erdõgazdálkodás felvirágoztatása érdekében!

MEGOSZ
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Stratégiai partnerség az FM és a
MEGOSZ között

Stratégiai partnerségi megállapodások átadására került sor
2014. november 26-án a Földmûvelésügyi Minisztériumban. A
szaktárca 31, az agrárium területén mûködõ civil és szakmaközi
szervezettel kötött ismét megállapodást, három szervezettel
bõvítve az induláskor, 2012-ben aláírók számát. Dr. Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter kihangsúlyozta, hogy a mi-
nisztérium az új munkahelyek létrehozására és megõrzésére, az
élhetõ vidék fejlesztésére rendkívüli hangsúlyt fektet. Ebben a
munkában hatékony partnereknek tekintik a társadalmi
szervezeteket, amelyek szellemi tõkéje erõsíti a vidéket és
annak gazdaságát. A két éve ebben a körben elindított közös
munka folytatását és megerõsítését célozzák a most átadásra
került megújított partnerségi megállapodások, amelyet a
MEGOSZ részérõl dr. Sárvári János ügyvezetõ elnök vett át.

MAGÁNERDÕBEN / AKTUALITÁSOK

Aggasztó és szomorú hírek érkeznek
Ukrajnából. Krím félszigetet már elcsa-
tolták. Az ország keleti része lángok-
ban áll: harctér lett. A polgári lakosság
anyagi javait hátrahagyva menekül,
hogy legalább a puszta élete megma-
radjon. Közben lövik õket, a mentõket,
a kórházakat, és találat ért még egy já-
rat szerinti személyszállító repülõgépet is.

Kárpátalján pedig a sorozás réme tartja rettegésben a hon-
fitársainkat. Az ukrán hadseregben szolgáló magyarok közül
a hírek szerint eddig már ketten elestek.  Kísértetiesen hason-
ló a helyzet, mint a kilencvenes években a délszláv háború

idején. Mindez az elsõ világháború kitörése 100. évfordulójá-
nak az évében, amikor világszerte megemlékezéseket tarta-
nak, hogy „hasonlóak soha ne történhessenek”. 

Minket itt a csonka hazában az Oroszországba irányuló
mezõgazdasági termékek kivitelének a tilalma sújt – egy bõ
almatermés idején –, aminek következményei még nem lát-
hatók pontosan. Szomorú tényként érint minket az is, hogy
Kárpátaljára ismét megnehezült az átjárás. A társas utazások
szóba sem jöhetnek, de egyénileg is nagyon kockázatos len-
ne egy útra vállalkozni. 

Az elmúlt év tavaszán szerencsém volt, hogy a Pálos Bará-
ti Kör kárpátaljai utazásán részt vehettem. Régóta vártam er-
re a kirándulásra, mert oly sok szépet olvastam, hallottam e
nagy történelmû vidékrõl. A gondosan összeállított progra-
mon kívül váratlanul egy erdész emléket is megcsodálhat-
tam. Meghatódva álltam az ungvári vár parkjában egy fekete
kõtábla elõtt, amelyet Joksman Lajos álladalmi erdõmester-
nek állított a családja 1848-ban. A felirat mély fájdalomról ta-
núskodik. A családfõ elvesztése súlyos következményekkel
járt, különösen a régi idõkben az erdészcsaládoknál. Nem-
csak az erkölcsi veszteség sújtotta õket, hogy a családfõ nem
tud többet a gyermekek nevelésében részt venni, hanem a jö-
vedelem megszûnése mellett a legtöbb esetben még a szolgá-
lati lakást is el kellett hagynia az árván maradt családnak.
Nem tudható, hogy a családfõ a szabadságharc csatáiban

halt-e hõsi halált, vagy szolgálata
közben érte baleset, vagy a helytál-
lása miatt vesztette életét. Az is le-
het, hogy a sírja ismeretlen, és ezt
az emléket tudták csak állítani,
ahová virágot tehettek. Az erdõ-
mester kedvelt fája lehetett a kõris,
ezért ültethették a kõtábla mellé. A
hatalmas, csodaszép alakúra nõtt és
a felirat szerint keskenylevelû kõrist
én magyar kõrisnek néztem. 

A termetes kõrist nézve csak reménykedni tudunk, hogy a
történelem során oly sokat szenvedett Kárpátalján hamarosan
újra béke lesz. 

Dr. Tóth Aladár
erdõmérnök

Emléktábla az ungvári vár parkjában
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Az eddigi elnöknek, Zambó Pé-
ternek szavazott bizalmat a követ-
kezõ négy éves idõszakra az Or-
szágos Erdészeti Egyesület kül-
döttgyûlése a 2014. november 28-
án tartott tisztújításon. Zambó Pé-
ter így a második ciklust kezdi az
egyesület elnökeként. A küldöttek az országos vezetõség
többi tagját is megválasztották, amelynek eredményeként
mind az elnökségbe, mind az Ellenõrzõ Bizottságba több új
ember is bekerült.

Az Országos Erdészeti Egyesület 2014. november 28-án
megválasztott elnöksége:

Zambó Péter – elnök

Kiss László – általános alelnök
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó – technikus alelnök
Mocz András – magánerdõs alelnök
dr. Oroszi Sándor – az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottsá-

gának elnöke
Dobre-Kecsmár Csaba – régióképviselõ, Észak-Magyarország
Gencsi Zoltán – régióképviselõ, Észak-Alföld
Köveskuti Zoltán – régióképviselõ, Nyugat-Dunántúl
Spingár Péter – régióképviselõ, Dél-Dunántúl
Szabó Tibor József – régióképviselõ, Dél-Alföld
Szentpéteri Sándor – régióképviselõ, Közép-Magyarország

Az Országos Erdészeti Egyesület
2014. november 28-án megválasztott El-
lenõrzõ Bizottsága:

Bak Julianna – EB elnök
Ferenczi Tamás – EB tag
Kolozsvári Ákos – EB tag
Kovácsné Schultheisz Margit – EB tag
Vaspöri Eszter – EB tag
Az új elnökség 2015. január 1-jével

veszi át hivatalát, addig a leköszönõ el-
nökség ügyvivõként folytatja a mûkö-

dést, és elõkészíti az átadás-átvételt.
A küldöttek döntöttek még a 2015. évi tagdíjról, amelyet az

elnökség javaslata alapján, az alacsony inflációra való tekin-
tettel nem változtattak. Így az aktív dolgozók évente 9600, a
nyugdíjasok 3600, míg a tanulók és határon túli tagok 1200
forint tagdíjat fizetnek jövõre is.

Országos Erdészeti Egyesület

EGYESÜLETI ÉLET

Zambó Péter az OEE elnöke
Megválasztották az egyesület új vezetõségét 

Az Országos Erdészeti Egyesület képviseleté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkárt is a Nemzeti
Fenntartható Fejlõdési Tanács tagjai közé vá-
lasztották. A 32 tagú tanács tagjainak negye-
dét társadalmi szervezetek jelölhetik. Két-két
tagot delegálhatnak a szociális és egészség-
ügyi, a réteg- és korosztályi, az oktatási és kulturális, valamint
a környezet- és természetvédõ társadalmi szervezetek.

A nyolc civil delegáltból hatot választottak meg 2014. no-
vember 21-én, a szociális és egészségügyi, az oktatási és kul-
turális, valamint a réteg- és korosztályi civil szervezetek kép-
viselõit. 

A választási folyamat másfél hónapja kezdõdött, 160 civil
szervezet jelentkezett a tanácsba. A választási folyamatba je-
lentkezés önkéntes volt, és bármelyik, az érintett területeken
tevékenykedõ országos hatáskörû civil szervezetnek lehetõ-
sége volt regisztrálnia magát.

A szociális és egészségügyi civil szervezetek Cser Ágnest
(Hetedik Szövetség) és Nékám Lajos Kristófot (Magyar Aller-
gia Szövetség), az oktatási és kulturális szervezetek Lomniczi
Gergelyt (Országos Erdészeti Egyesület) és Molnár Zoltánt

(Környezet- és Természetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövetsége), a réteg- és
korosztályi társadalmi szervezetek pedig Ja-
kus Lászlót (Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület) és Németh Gergelyt (Magyar Pre-
venciós Alapítvány) választották. A tanácsta-

gok mandátuma négy évre szól.
Az Országgyûlés 2007-ben döntött a Nemzeti Fenntartható

Fejlõdési Tanács létrehozásáról, amely a fenntartható fejlõdés
kérdéskörében egyeztetõ, véleményezõ, javaslattevõ testület.
Feladata a fenntartható fejlõdés ágazatokon átnyúló, horizon-
tális vizsgálata. Tevékenységét a www.nfft.hu honlapon lehet
nyomon követni, ahonnan a 2013-ban elkészített és az Or-
szággyûlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlõdési
Keretstratégia is letölthetõ.

A 32 tagú tanácsban képviselettel rendelkeznek a gazdasá-
gi érdek-képviseleti szervezetek, a szakszervezetek, az egyhá-
zak, a társadalmi, civil szervezetek, a tudomány és felsõoktatás
intézményei, a nemzetiségek, a parlamenti frakciók és a kor-
mány is. A tanács élén az Országgyûlés mindenkori elnöke áll.

Országos Erdészeti Egyesület

Egyesületi delegált a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanácsban



Az egyesület gazdálkodásának legfõbb
célja, hogy az eltervezett programokat
meg tudja valósítani, a szakma számára
fontosnak tartott kiadványokat meg
tudja jelentetni, mûködtetni tudja az ér-
tékes könyvtárát, folyamatosan megje-
lentesse az Erdészeti Lapokat, meg-
tegye mindazokat, amitõl a tagság min-
dinkább azt érezheti, hogy „jó egyesü-
leti tagnak lenni”.

Mivel az Ellenõrzõ Bizottság legin-
kább a számok tükrében értékel, bemu-
tatjuk a három és háromnegyed év leg-
fontosabb számait. Az összesítésbõl
szándékosan hagytam ki az eredményt,
mivel nem az a cél, hogy minél nagyobb
eredményt érjen el az egyesület, hanem
az, hogy meglegyenek az eltervezett
programokhoz, projektekhez és a meg-
felelõ mûködéshez szükséges bevéte-
lek. Természetesen nem lehet a gazdál-
kodás folyamatosan veszteséges, mert
akkor felélné az egyesület a tartalékait.

A 2010-ben még jelentõs mértékû ál-
lami támogatás állt rendelkezésre a mû-
ködés finanszírozására. Az NFA-tól és
az SZJA 1%-ából kapott támogatás 9,8
MFt volt. 2011-tõl az NFA támogatás
megszûnt, az SZJA 1%-ából kapott tá-
mogatások is lecsökkentek, 2013-ban
már csak 0,6 MFt volt.

Az Ellenõrzõ Bizottság már 2010 vé-
gén is szorgalmazta, hogy belsõ forrás-
ból kell megteremteni az Egyesület
alapvetõ mûködtetéséhez szükséges
bevételeket, mert nem függhet a bi-
zonytalan támogatásoktól sem az admi-
nisztratív feladatok ellátása, sem a leg-
fontosabb egyesületi célok elérése. A
pályázatokon elnyerhetõ támogatáso-
kat további projektekre lehet és kell
használni.

A 2012-tõl már megvalósulhatott ez a
célkitûzés, ami látszik a tagdíjbevételek
növekedésébõl. Az Ellenõrzõ Bizottság
nevében is köszönöm a tagságnak, a jo-
gi személy tagvállalatoknak, hogy meg-
értették ennek fontosságát és nagy múl-
tú egyesületünk mûködését ezzel meg-
szilárdították.

A bevételek, közöttük a tag-
díjbevételek, ha szerény mér-
tékben is, de folyamatosan
emelkedtek 2012-tõl, ami a
tagság bõvülését jelenti,
mert tagdíjemelés nem volt
és az ún. „mûködési” támo-
gatások csökkenése ellenére
nõttek a pályázatokon elnyer tá-
mogatások is. Ezekbõl különféle prog-
ramok, kiadványok költségeit fedez-
tük, fedezzük.  Jelentõs a Wagner Ká-
roly Alapítványtól kapott támogatás is,
amibõl az egyesület könyvtárát lehet
fejleszteni.

Az OEE a nehezebb pénzügyi idõ-
szakban is megõrizte a biztonsági tarta-
lékot jelentõ pénzösszeget. Az év végi
záró pénz- és értékpapír-állományok a
következõ évi biztonságos kezdést ga-
rantálják.

Az állandó kiadások tekintetében a
legnagyobb tétel az Erdészeti Lapok ki-
adásának és a tagokhoz való eljuttatásá-

nak költsége, ami már meghaladja az
évi 20 MFt-ot. Az egyesület a számláit
folyamatosan határidõre fizeti, nincse-
nek tartozásai. A kintlévõségei is kezel-
hetõ szintûek voltak az elmúlt években.

A pénzügyi helyzet stabilizálása ré-
vén már a helyi csoportok programjai-
nak finanszírozásra is jutott a bevételek-
bõl, ha szerény mértékben is.

A következõ évek feladata lesz, hogy
a helyi csoportok, szakosztályok mûkö-
déséhez, programjaihoz nagyobb mér-
tékben tudjon az egyesület hozzájárul-
ni.

Az egyesület az „Erdészcsillag” Ala-
pítványt is mûködtetni tudta, folyama-
tosan támogatva a rászorulókat és ösz-

töndíjjal jutalmazva az erdész szak-
képzésben kiváló teljesítményt

nyújtó tanulókat.
Fontos lépések történtek

az elmúlt években az egye-
sületi vagyon értékének fõ-
könyvben való megjeleníté-

se érdekében is. Most már ér-
tékkel van nyilvántartva az Er-

dészeti Lapok kiadói joga, és meg-
jelent a Lapok archiválásának értéke is.
Az egyesület könyvtári eszközeinek át-
értékelése is megtörtént, így azok is va-
lós értéken szerepelnek a vagyonban.
Tudtuk mi eddig is, hogy ezek az Egye-
sületé, de a könyvekben nem, vagy
nem reális értéken szerepeltek. A kész-
letek között kimutatott régi, elfekvõ, de
értékkel nyilvántartott könyvek átérté-
kelése is megtörtént. Az Ellenõrzõ Bi-
zottság véleménye szerint az egyesület
mérlegében kimutatott eszközök értéke
jelenleg megfelelõ, a valós értéket tük-
rözik.

Megújításra került a számviteli poli-
tika és a pénzügyi szabályzat is, egy-
részt igazodva a törvényi változások-
hoz, másrészt pontosabb elõírásokat
tartalmaznak a napi ügymenetre vo-
natkozóan.

Összességében, az Ellenõrzõ Bizott-
ság az éves beszámolókról alkotott vé-
leményében megfelelõnek ítélte az
egyesület gazdálkodását, ami biztosítot-
ta a folyamatos mûködést és jelentõl fe-
ladatok, programok megvalósítására is
fedezetet nyújtott. 

Ezúton köszönöm az Ellenõrzõ Bi-
zottság tagjainak a négy éves munkáját.

Bak Julianna
elnök, OEE Ellenõrzõ Bizottság

Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 12. szám (2014. december)418

EGYESÜLETI ÉLET

Az OEE gazdálkodása — 2010—2014
Az Ellenõrzõ Bizottság elnökének értékelése

1. ábra Az egyesület gazdálkodása

Évek

2010 2011 2012 2013 2014. 1–9. hó

Összes bevétel 49 048 41 909 54 268 56 754 59 449

- tagdíj 14 054 19 220 37 661 38 630 38 839

- támogatások, 
pályázatok 14 959 4 190 6 886 7 226 9 193

Saját tõke év végén 12 767 13 604 13 902 32 879

Mérlegfõösszeg 
év végén 27 352 25 878 25 654 63 007

Pénzeszköz és 
értékpapír-állomány 17 772 12 609 12 634 16 874  
év végén

Az Egyesület jelenlegi Elnöksége és

Ellenõrzõ Bizottsága 2010 elsõ fél-

évétõl végzi tevékenységét. Kicsit

zárszámadás is ez az összefoglaló a

gazdálkodásról, hiszen megtörtént

a 2015-tõl regnáló új tisztségvise-

lõk megválasztása.
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Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter 26 stratégiai partnerségi
megállapodást adott át a kertészet,
a vetõmag, a méhészet, a növény-
védelem, az állatgyógyászat, a hús-
és élelmiszeripar, az édességipar, a
haltermelés, a vadászat, az erdé-
szet, a gabonafeldolgozás, a takar-
mánygyártás, valamint a fiatal gaz-
dák érdekképviseletének területén
mûködõ civil, illetve szakmaközi
szervezet képviselõi számára.

A miniszter elmondta, hogy a szak-
tárca az új kormányzati ciklusban is foly-
tatni kívánja azt a közös munkát, amelyet
még 2012-ben indított el. Ezt a törekvést
szolgálja az is, hogy a tárca eddig 28 szer-
vezettel kötött ilyen jellegû megállapo-
dást, amelyek között három szervezet
(Magyar Solymász Egyesület, Magyar
Vadgazdálkodási Szakértõk Országos
Egyesülete, Pro Silva Hungaria Egyesület)
újonnan csatlakozott az Földmûvelésügyi
Minisztérium stratégiai partnereihez.

Ezek az egyezmények minden eddi-
ginél szorosabb együttmûködéseket

tesznek lehetõvé az ágazatokat érintõ
jogszabályok elõkészítésében, az átfo-
gó programok és stratégiai dokumentu-
mok megalkotásában. A hatékony
együttmûködés alapja a partnerek, va-
lamint a minisztérium közötti kölcsönös
információcsere, a rendszeres egyezte-
tések és konzultációk. 

A stratégiai partnerek az agrárium, az
élelmiszeripar súlyponti ágazatait kép-
viselik, valamint komoly szerepet vál-
lalnak a magyar vidék és a nemzet érté-
keinek megõrzésében is.

A szaktárca agrárpolitikájában
központi helyet foglalnak el azok
a fejlesztések, amelyek új munka-
helyeket hoznak létre és egyre
több családnak biztosítanak tisz-
tes megélhetést. A hatékonyan
mûködõ társadalmi szervezetek a
vidék és az ország gazdaságának
fontos mozgatórugói. Ennek je-
gyében születtek a stratégiai part-
nerségi megállapodások, ame-
lyek a civil szervezetek által õr-
zött értékeket közvetlenül be

tudják kapcsolni a jogalkotás folya-
matába.

Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy
minden lehetséges eszközzel segíteni
fogja stratégiai partnereit annak érdeké-
ben, hogy a társadalmi szervezetek
szellemi tõkéje erõsítse a vidék és az or-
szág gazdaságát.

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében Zambó Péter elnök vette át Faze-
kas Sándortól a stratégiai partnerséget
igazoló dokumentumot.

Forrás: FM

EGYESÜLETI ÉLET

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2015. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2015.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2015. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2015. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2014. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok
nevét, tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy
átutalással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2015 márciusában kiosztott matricával történik, a 2014-es kártyák
2015. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2014. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár
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Stratégiai partnerségi megállapodás a
Földmûvelésügyi Minisztériummal
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AZ ÉV FÁJA 2015.

A kocsányos tölgy az

Év Fája 2015-ben!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája
Kuratórium 2013 után idén ismét lehetõvé tette,
hogy az egyesület ágazati hírportálján és az Év
Fája tematikus weblapon keresztül szavazzanak
erdész tagtársaink, erdész kollégáink és
a szakmán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi
„Év Fájára”, mellyel a 2015. esztendõ fafa-
ját választották meg a szavazásban részt-
vevõk.
Idén is nagy volt az érdeklõdés, folyama-
tosan zajlott az elmúlt három hétben a
szavazás, melyen összesen 3108 szavaza-
tot adtak le a résztvevõk a megadott határ-
idõig. Köszönjük a korrekt részvételt és a
voksokat! Alábbiakban adjuk közre a hivata-
los végeredményt.

OEE, Év Fája Kuratórium

1. Kocsányos tölgy  (Quercus robur)

Az Alföld meghatározó fafajának idõs egyedei látványo-
san fogynak, természetszerû állományai átalakulnak, er-
dészeti szempontból viszont fontos, s kultúrtörténeti vo-
natkozásai is jelentõsek.

3. Virágos kõris  (Fraxinus ornus)

Ökológiai szempontból egyre nagyobb figyelmet kap
(például a feketefenyõ pusztulása miatt), de sajnálato-
san  a gyomfa-szemléletünk továbbra is megmaradt,
kertészeti jelentõsége is nagy.

Fotó: Korda MártonFotó: Korda Márton

2. Jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica)

Keskeny, oszlopos koronája miatt régóta alkalmazott
fajta, amelyet elsõsorban utak fásítására, határvonalak
kijelölésére használtak, a leggyakoribb sorfánk volt. Az
utóbbi negyed évszázadban alig ültetik.

Fotó: Korda Márton
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Az ‘Arends’ 10-15 m magas, szabályo-
san növekedõ fajta, amelyet nagyobb
utcák fásítására szelektáltak. A levele
apró, az õszi lombja vörös. 

A ‘Carnival’ fajta igen mutatós, fõleg
a levelei feltûnõek, amelyek tavasszal
rózsaszínûek, késõbb fehérek, zöld fol-
tokkal a közepükön. Lassan növekedõ
fajta. Felnõtt korában 3 m magas és kb.
ugyanolyan széles. Árnyékolt helyre
kell ültetni.

A ‘Commodore’ fajta halványsárga le-
vélzetû, amely õsszel vörössé válik.

Az ‘Elsrijk’ fajtát Ohióban 1953-ban
szelektálták utcafásításra. Tömött és to-
jásdad koronájú. Sûrû ágazattal rendel-
kezik. Csak 12 m magasra nõ. A levele
az alapfajéhoz hasonló.

Az ‘Eastleigh Weeping’ csüngõ fajta,
amelyet a Hillier & Sons faiskolában
szelektáltak 1980-ban, Angliában. Saj-
nos a fajta kihalt, de kettõ hasonlóan
kevésbé csüngõ koronaalakú fajta a
‘Pendulum’ és ‘Green Weeping’ meg-
maradt és kapható a nagyobb faisko-
lákban.

Az ‘Elegant’ (syn. ‘Huibers´s Ele-
gant’) fajtát a Gelderse faiskolában
szelektálták az 1990-es években a hol-
landiai Opheusdenben. A fa magas
(<15 m), a koronája kompakt, tojás
alakú. A levelek mélyebben tagoltak,
a juhar lisztharmattal szemben ellenál-
ló fajta. 

A’Green Column’ közepes növésû,
fiatalon oszlopos koronájú fajta, a fel-
nõtt példány tojás alakú. A koronája
igen sûrû. Felnõtt példány elérheti a 8-
12 m magasságot és 5 m széles koronát
növeszt.

A ‘Nanum’ (syn. ‘Compactum’, ‘Com-
pactum nanum’) Angliában szelektált

fajta (1839). Sûrû koronájú, bokorméretû
(2-2,5 m magas és 2,5-3 m széles) fajta,
levelei kicsik, fakadáskor pirosak. A fia-
tal ágak igen törékenyek. 

A ‘Postelense’ német szelekcióból
származó alacsony növésû fajta (3 m ma-
gas), inkább bokor jellegû. A levelek ki-
hajtáskor élénksárgák, késõbb zöldül-
nek. A levélnyelek és a rügyek pirosak.
A termés kopasz. 

A ‘Pulverulentum’ kisebb fajta lapí-
tott gömb koronával. A levelek fehér
pettyesek, az alapfajéval azonos mére-
tûek. Alkalmanként a levél fele zöld. 

A ‘Puncticulatum’ ugyancsak csün-
gõ fajta, amelyet 1893-ban írtak le elõ-
ször Schwerinben. Ez a fajta sajnos ki-
halt.

A ‘Queen Elizabeth’ – ‘Evelyn’ – ‘Zen-
tai’ fajták mind oszlopos koronájúak.
Nagyobb levéllel rendelkeznek, mint az
alap faj. 

A ‘Red Noses’ spanyol fajta, feltûnõ
piros termésszárnyakkal. 6 méteresre
nõ.  

A ‘Red Shine’ fajtát Van den Oever
1980-ben Hollandiában szelektálta. 4 m
magas, bokor termetû, az ágak paraléce-
sek, a levelek fakadáskor bordóak ké-
sõbb piros-zöldek. Ez a juhar lisztharmat-
tal szemben ellenállóbb, mint a ´Schwe-
rinii´ fajta. 

A ‘Royal Ruby’ fajta bordó levélével
és piros magszárnyával igen mutatós.

A ‘Marjolein’ Roelofsen fajta a van
Voorst faiskolából származik a hollan-
diai Opheusdenbõl, 1990-ben jelent
meg a piacon; a koronája keskeny. A
juhar lisztharmattal szemben ellenál-
lóbb fajta.

A ‘Senator’ ismét egy holland fajta a
De Bonte faiskolából.  1985-ben szelek-
tálták; a koronája kúp alakú, apró leve-
lû, juhar lisztharmattal szemben ellenál-
lóbb fajta.

A ‘Schwerinii’ fajtát 1897-ben szelek-
tálták Németországban. Kisseb méretû,
ellipszoid alakú koronával rendelkezõ
fajta, maximum 6 m magas. A levele fa-
kadáskor bordó, késõbb sötétzöld. Ju-
har lisztharmatra elég érzékeny.

A ‘Streetwise’ közepes méretû fajta,
ellipszoid alakú koronája van, õsszel
szép sárgára színesedik. Utcafásításra
szelektált fajta. 

A ‘Silver Celebration’ fajta sárga, il-
letve fehértarka levelû, apró méretû fa
(3 m magas), amelyet Spanyolország-
ban szelektáltak

A’William Caldwell’, fajtát Donovan
Caldwell Leaman 1976-ban fedezte fel
Knutsfordban, Angliában. Oszlopos ko-
ronája és az õszi narancssárga lombszí-
ne miatt szaporították és 1980-tól kap-
ható a faiskolákban. Savas talajokon
õsszel piros lombszíne van, mint az
alapfajnak ilyen talajokon.

Az ‘Evenly Red’ fajtát Tim Whiteley
találta Angliában egy mezei juharból ül-
tetett sövényben. Az õszi vörös lomb-
színe gyõzte meg arról, hogy ez a fajta
nagyobb elterjedést érdemel. Kisebb
növésû, gömb alakú koronája van.

A ‘Leprechaun’ fajta felnõtt példánya
10 m magas és 8 m széles, a koronája
sûrû, tojás vagy gömb alakú. E fajtát a
Scanlon faiskolában (USA) 1976-ban
szelektálták. 

A ‘Lienco’ fajtát H. Hendriksen fais-
kolájában, 1994-ban a hollandiai Op-
heusdenben szelektálták; széles oszlo-
pos koronája van; a juhar lisztharmattal
szemben ellenálló.

A ‘Zorgvlied’ oszlopos koronaalakú,
közepes termetû (8 m magas) fajta,
ezért is alkalmazható kisebb kertben. A
levele sötétzöld és sárgára vált õsszel.

Bakay László, Kollár Ján 
Szlovák Mezõgazdasági Egyetem, Nyitra

Pástor Michal
Technikai Egyetem, Zólyom
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A mezei juhar díszfajtái

www.azevfaja.hu

A mezei juhar városi körülmények kö-

zött is igen kedvelt díszfa. Mivel a

szárazságot és a szennyezett levegõt

jól tûri, némi szikesedést is elvisel, így

fõleg utcafásításra használják, ahol

kevesebb növõtér áll a fák rendelke-

zésére. Éppen ezért számtalan mezei

juhar díszfajtát szelektáltak és ültet-

tek a múltban. A következõ fontosabb

díszfajtákat lehet megemlíteni:   



Aszobában várakozó árnyékok osontak, a kályhában egy kis
láng perlekedett a nedves fával, s az ablakon túl súlyos hó
alatt figyelt az erdõ.  Délben indul a vonat — gondoltam,

hajnalra otthon leszek, és holnapután karácsony. Néztem az erdõt.
Ha nem lenne karácsony, nem mennék haza — gondoltam, de az
erdõ nem mondott semmit. 

Kicsit elszomorodtam, hogy nem kívánkozom haza, és kicsit szé-
gyelltem is magam. Nem volt köd, mégis alkonyi borulás szállt a
szobára, s a kis láng most már siránkozva könyörgött, hogy tegyek
vele valamit, mert ha nem segítek neki, azonnal vége.
Megigazítottam hát a tüzet. Aztán kinyitottam az ajtót,
és kiálltam a teraszra, csak hogy teljék az idõ. A
vadászház a hegyoldal öblében volt, de most
nem lehetett messze látni, és nem lehetett a
szánkó csengõit sem hallani, pedig útban
van már a völgyben errefelé. — Nagy a hó
— gondoltam, csak hogy gondoljak
valamit, de aztán figyelni kezdtem, mert
a ház mellett az öreg jegenyefenyõ
suhogni kezdett. — Nem értem —
gondoltam, és mivel a vén fa elvárhat
annyi tisztességet, hogy lásson, ha
kérdek valamit, kibújtam a tetõ alól, és
felnéztem rá.

A toronymagas korona most már zengve
orgonált, míg a ház körül nem mozdult
semmi. Ám a hegyek taraja felett fehéren
füstölgött a száguldó hó. — Köszönöm a
figyelmeztetést! — intettem öreg barátomnak. De
amint betettem a szobaajtót, újra homály lett körülöt-
tem, s a homály azt kérdezte tõlem: mióta? És talán lent a síkon
is?... 

A reggel elmúlt, a szél néha lecsapott már a védett zugba is, és
a kémény huhogni kezdett. A szánnak már itt kellene lenni — és
megnéztem órám, mint a váróteremben. Ebben a szélben nem ér ide
a csengõk kis csilingelése Ekkor valaki a csizmáját verte le odakint. 

— Nagyon vártam már, János... 
A vadõr — régi barátunk. többszörös komaság révén — zavar-

tan szorongatta a kezem, és a másik kezében egy pár csirkét tartott. 
— És a csirkék? 
— Gondoltam, megsütjük karácsonyra. És én is idekint maradok. 
— Mii? — és valami hidegség kezdett bennem kavarogni. 
— …mert... szóval a hajnali vonat már nem jött be. Szurdokon

házmagas a hófúvás, azt mondták a vasutasok.
A kályhában a lángocska vidáman ugrándozott. 

— Táviratozni lehet? 
— Azt lehet!

Jánoséknál minden állat szelíd volt, pedig öt gyerek zsibongott a
ház körül, így szelíd volt a két kis kakas is. János azonnal le akar-
ta vágni õket, hogy legalább azzal ne veszõdjek, de én sürgettem,
mert nagyon megvadult az idõ. 

— Majd elvágom én a nyakukat. — mondtam keményen —
csak siessen, mert itt szorítja az idõ. Így azután egyedül maradtam.
— Ha nem lenne karácsony, így is itt maradtál volna — szidtam
magam —, most hát itt maradsz. Süsd meg, amit kigondoltál …!

Errõl, hogy „süsd meg”, eszembe jutottak a csirkék. Ott
feküdtek a földön, lábuk össze volt kötözve. S kicsit riadtan

pislogtak. Egyszerre megtaláltam magam. Kibontot-
tam a madzagot, és megsimogattam õket, mert a

lábuk elgémberedett, s még csak ülni tudtak.
— Nyugalom gyerekek a nyakelvágást csak

úgy mondtam... nem vagytok éhesek?
Aztán kiálltam a ház elé, mint akinek

vendégei vannak, akik kíváncsiak az
idõre. Az öreg fenyõ nyögve zengett már,
mint a régi orgonák, az erdõ felett
sziszegve szállt a hó, a völgy mintha
elfulladt volna a halálos fehérségben;
szakadt a hó, és összekeveredett azzal,
amit a szél vak seprõje kavart fel a víz-

mosásokból s a hegyi legelõk megfagyott
kopárságáról.  Aztán este lett egyszerre.

Vendégeimet elláttam, s a két kis csirke
szépen felült a tûzifára a sarokban, ahogy

illik. A parázs már csak hunyorgott a kályhában
és a hamu alól kifolyt a szobába a csend. — Lám-

pát kellene gyújtani gondoltam. De aztán egy kis gyer-
tyát vettem le a gerendáról, az asztalra állítottam, mert úgy

éreztem: nem fény kell most nekem, csak egy kis világosság. 
A gyertya fellobbant, néztem, és felkaptam a fejem, mert a lán-

gocska nem bent lobogott már, hanem kint, az ablak sötét tükre
mögött álló kis fenyõfán. Ez a kis fenyõ fia volt talán az öreg óriás-
nak, és én kint az éjszakában ott ültem mellette. Elállt a szél. A hó
már alig szállingózott, én meg csak néztem az ablakok végtelen
során, s az idõ ködös messzeségében azt a kis gyermeket, aki az én
szememmel nézte a karácsonyfát. Aztán mintha felemelne valaki
emlékeim legtávolabbi ablakában és átölelve a karjában tartana. Az
anyám... 

— Elfújhatod kisfiam. Majd holnap újra meggyújtjuk…
Hogy elfújtam-e? — nem emlékszem, de most itt, a békesség

nagy éjszakájában látom, hogy a láng lobog, lobog. És tudom, hogy
el nem alszik soha. 

FFeekkeettee  IIssttvváánn,, 1959
Régi karácsony, Új Ember kiadó (2000)

Az Országos Erdészeti Egyesület 
és az Erdészeti Lapok Szerkesztôsége 

ezúton kíván minden tagtársnak és olvasónak 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Esztendôt!

Régi karácsony
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MÛHELYMUNKA

Az elmúlt 50 évben megjelent sorozat
példátlan a magyar könyvkiadásban,
hiszen kevés ilyen megszakítatlan szak-
mai kiadványsorozat jelent meg. Dr.
Oroszi Sándor szakosztályelnök, a köz-
lemények szerkesztõjének elévülhetet-
len érdeme e párját ritkító eredmény, az
önálló kötetek kétharmadát õ írta vagy
tette közé.

A program bevezetõjeként Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára Zambó Péter,
az OEE elnökének köszöntését tolmá-
csolta a résztvevõknek, aki betegsége
miatt nem lehetett jelen a rendezvé-
nyen. A fõtitkár elmondta, hogy az elsõ
digitalizálás során létrehozott Erdészeti
Lapok web-archívum 2009 óta kor-
szerûen és sikeresen õrzi az egyesületi
folyóirat hagyományait és küldetését. A
minden hónapban megjelenõ nyomta-
tott verzió mellett a kor kihívására is vá-
laszolni kell, így az egyesület értékeit
digitálisan archiválva is meg kell õrizni.
Az Erdészeti Lapok 120 000 oldalának
digitalizálási sikere ösztönözte az egye-
sület vezetését arra, hogy ezután az Er-
dészettörténeti Közlemények 18 000 ol-
dalas web-archívumát is létrehozza a
korábbi együttmûködõk – az Országos
Széchényi Könyvtár és a Magyar Elek-
tronikus Könyvtárért Egyesület – segít-
ségével. Köszöntõjében kitért a támo-
gatókra is, akik nélkül nem valósult vol-
na meg ez a nagy munka.

A házigazda szerepét betöltõ dr.
Tüske László, az OSZK fõigazgatója
megnyitó beszédében Shakespeare
Macbeth drámájából idézett. A színmû-
ben szereplõ jóslat szerint Macbeth
uralma addig tart, amíg a birnami erdõ
a várához nem megy. Az erdõ elindult a
vár felé, hiszen a sorokban itt ülnek az
erdészek. A fõigazgató a Nemzet
Könyvtárának mûködése szempontjá-
ból is jelentõs eredményként értékelte
az öt évvel ezelõtt létrehozott Erdészeti

Lapok folyóirat archívumot, amelynek
látogatói adatai, kihasználtsága minden
korábbi elképzelést fölülmúlva, ma az
OSZK folyóirat web-archívumának leg-
keresettebb tematikus egységét jelenti.
Külön öröm, hogy az erdészek nem
hagytak fel korszerû törekvéseikkel és
élére álltak az értékeik közkinccsé téte-
lének. Jó példa erre a legújabb digitális
archívum is. 

A következõ elõadást Moldován Ist-
ván az OSZK E-könyvtári szolgáltatá-
sok osztályvezetõje tartotta, „Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár digitális folyói-
rat archiválási feladatai és tevékenysé-
ge” címmel. Elsõként rövid áttekintést
adott a digitális térbe való áttérés két
évtizedes történetérõl, a digitális tartal-
mak változásáról. A kezdeti idõszakban
a napi sajtó váltott át a digitális megjele-
nésre, melynek elsõ hazai internetes
tartalmát a Népszava hozta létre, a ki-
lencvenes években. 

Az elsõ digitalizált szakperiodikák
zömmel archív folyóirat kiadások vol-
tak. Például az Egyesület Államokban a
Földtani Közlönyt az 1922. évfolyamáig
teljes körûen, de nem kereshetõen digi-
talizálták.

Hibrid folyóiratoknak nevezte azo-
kat a régen alapított, folyamatosan má-
ig megjelenõ szakújságokat, amelyeket
egyrészt már digitalizáltak, de nyomta-
tott változatban is megjelennek. Ilyen
az Erdészeti Lapok is. Viszont van olyan
újság is, amelynek nyomtatott változata
már megszûnt. Figyelmeztetett arra a
veszélyre is, hogy az internetes jelenlét
gyakran halála a nyomtatott változat-
nak, majd ezt követõen a digitális verzi-
ók szerkesztése és kiadása is véget ér.

Évtizedes kezdeményezés már az
OSZK EPA (Elektronikus Periodika
Adatbázis) folyóirat archívum rendsze-
re, melyben 2500 nyomtatott és digitális
újságot tartanak nyílván. Külön regiszt-

rálják a határokon túli magyar folyóira-
tokat, újságokat. A könyvtár a nyomta-
tott és digitális anyag gyûjtését a köteles
példányok rendszere segítségével vég-
zi, vagy együttmûködési megállapo-
dásokban rögzíti a kiadókkal a folyóirat
archívumok frissítéséhez szükséges
technikai háttér biztosítását. Ilyen írott
megállapodás létezik az OEE és az
OSZK között is. Befejezésül a fejleszté-
sekrõl szólt, megemlítve a legújabb EPA
mobilalkalmazást, mely segítségével
már okostelefonról is elérhetõk az
OSZK digitális archívumai.  

Nagy László, az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje a második elõadásban „Az
Erdészeti Lapok jelentõsége a magyar
szakfolyóiratok történetében” címmel
elsõsorban a szemléletre, a gondolko-
dásmódra kívánta ráirányítani a hallga-
tóság figyelmét. 

Bevezetõjében a Lapok egykori fõ-
munkatársát, Jerome Renét idézte: „…a
Lapoknak az a tulajdonsága, hogy
megjelenik.” Azonban ma már ez nem is
olyan természetes. Külföldi példával
mutatta be, hogy a nemzetközi hírû,
hetven éven át hetente megjelent hírne-
ves amerikai gazdasági, politikai heti-
lap, a Newsweek, hogyan állt át a csak
digitális megjelenésre, fizikai példány
létrehozása nélkül. 

Mint említette, a folyamatosan meg-
jelenõ hazai „lapmatuzsálemek”, szak-
folyóiratok rang- és korsorában a Lapok
az elõkelõ második helyen áll, meg-
elõzve számos más patinás folyóiratot.
Egyedül csak az Orvosi Hetilap jelent
meg egy évtizeddel korábban. 

Az elõadó az Erdészeti Lapok törté-
netében, az ország történelmi viharai
között megmaradt folyamatos megjele-
nésre tette a hangsúlyt. A két alapító,
Divald Adolf és Wagner Károly külde-
tési célja így fennmaradt: létezik ma-
gyar nyelvû erdészeti szakmai lap, léte-
zik magyar erdészeti szakirodalom, a
Lapok összefogja a magyar erdészeti
szakembereket, a magyar erdészetet és
ezt magyar nyelven teszi. 

A Lapok az eltelt 150 év alatt nemzeti
kulturális kinccsé is vált. A megjelent pél-
dányok a szakcikkeken túl jelentõs élet-
rajzi, történelmi, helytörténeti, földrajzi,
néprajzi, szociológiai adatokat is tartal-

Elkészült az Erdészettörténeti Közlemények
digitális archívuma 

Egyesületi konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület

és az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya 2014. no-

vember 6-án a Budavári Palotában „Az erdészeti periodikák digitalizálása, és

ami mögötte van” címmel, közös konferencián mutatta be az OEE immár má-

sodik folyóirat digitalizációs projektjét, az Erdészettörténeti Közlemények el-

készült digitális archívumát.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 12. szám (2014. december)424

maznak, értékes forrásmunkák. Akár a
megjelent reklámok átalakulása is érde-
kes kortörténet, böngészhetõ körrajz. 

Az Erdészeti Lapok digitalizálása és
kapcsolódása az EPA-hoz úttörõ vállal-
kozás volt 2007–2008-ban. Abban az ér-
telemben is, hogy az OEE mindenkori
vezetésének ma is egyik legfontosabb
törekvése, szakmai és egyesületi célja,
hogy az Erdészeti Lapok minden hó-
napban nyomtatva is eljusson a 3500
fõs tagsághoz. 

A digitális archívum mind a szakem-
berek, mind a külsõs érdeklõdõk felé
az OEE és ezzel a hazai erdészek egyik
vitathatatlan siker-projektje, mely az
Egyesület és az erdészeti ágazat hírne-
vét öregbíti. 2009-es bemutatása óta a
156 000 látogató mindennél ékesebb bi-
zonyítéka ennek.  

Nagy László összefoglalójában el-
mondta, hogy az Erdészeti Lapok a 120
ezer oldalas digitális archívumával a
legnagyobb tematikus egység a magyar
weben. Két web felület, kéttípusú adat-
bázis állomány jött létre, mely világvi-
szonylatban is jelentõs magyar nyelvû
projekt. „Az Erdészeti Lapok a másfél
évszázados múltjával, a jelenben és a
jövõben is, az erdész szakmát, az Egye-
sületi tagságot szolgálja, mint az Egye-
sület életének közlönye, és mint az
egyetlen folyamatosan megjelenõ hazai
nyomtatott erdészet szakmai folyóirat –
fejezte be a fõszerkesztõ az elõadását.

Dr. Oroszi Sándor, az OEE Erdészet-
történeti Szakosztály elnöke, az Erdészet-
történeti Közlemények szerkesztõje „Az
Erdészettörténeti Közlemények a magyar
erdészettörténeti kutatások szakperiodi-
kája” címû elõadásában elsõként arról
emlékezett meg, hogy a szakosztály ta-
valy volt 50 éves. Idézte az alapító dr. Ág-
falvi Imrét, aki azzal számolt, hogy min-
den évben megjelentetik majd az elõadá-
sokat. Már ekkor Erdészettörténeti Köz-
lemények kiadványt említett, de érdekes
módon a címe mégis Országos Erdészeti
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály
Közleményei lett.

Kezdetben az írásokat, de még a lekto-
rálást is engedélyeztetni kellett. 1980-tól
megújult a sorozat, új számozással,
visszatértek a kiinduláshoz és ettõl
kezdve Erdészettörténeti Közlemények
lett a sorozat címe. Egyszerûsödött a meg-
jelenés, nem kellett már engedély, viszont
sokszor nehéz volt a támogatást megsze-
rezni. A kiadványokat átlapozva szembe-
tûnõ hogy igen sok fajta és sokszínû té-
mát olvashatunk. A szakcikkeken kívül
találunk éremtörténetet, útikönyvet, hely-
ség monográfiát és szépirodalmat is. 

Elmondta, hogy továbbra sincs intéz-
ményi háttere az erdészettörténeti kuta-
tásnak. A Közlemények lehetõséget ad
publikáláshoz, fórumot a vitához és a
szakmai érdeklõdéshez. Már nyomdá-
ban van a 90. kötet, s az elsõ sorozat 13
kötetével együtt így összesen 103 kötet
jelent meg. A sorozat egyes nyomtatott
számai már hozzáférhetetlenek, hiány-
cikk lett, de a digitalizálással mindenki
számára hozzáférhetõvé vált. 

Befejezésül köszönetet mondott a tá-
mogatóknak, hiszen nélkülük nem je-
lenhetett volna meg a sorozat. Az elõ-
adás végén humorosan megjegyezte,
hogy a könyvekhez a szerkesztõ a saját
tudását, idejét, a támogatók pedig más
pénzét adják. 

Ipacs Eszter, a Magyar Elektronikus
Könyvtárért Egyesület tagja, az OSZK E-
könyvtárosa „Az Erdészettörténeti Köz-
lemények digitalizálása és az archí-

vum mûködése a világhálón” címû be-
fejezõ elõadásában elõször az Erdészeti
Lapok és az OSZK többéves digitális
együttmûködésérõl beszélt. Ennek ta-
pasztalataiból kiindulva indulhatott
meg az Erdészettörténeti Közlemények
18 223 oldalának digitalizálása. 

Elmondta, hogy amíg egy könyv ke-
resése 40-50 percet igényel, addig a di-
gitalizált anyag néhány másodperces
kattintással elérhetõ. A terjedést segíti a
világháló, a MATARKA digitális folyói-
rat tartalomjegyzék adatbázisa, az EPA
és a legkorszerûbb EHM keresõ rend-
szer, amelyek segítségével külön lehet
keresni az Erdészeti Lapokban és az Er-
dészettörténeti Közleményekben is.
Ezután mobiltelefon alkalmazáson ke-
resztül hívta be az Erdészeti Lapok és a
Közlemények adatbázisát. 

Mint elmondta, az OSZK informatikai
infrastruktúrát biztosít azoknak, akik fel
akarják tenni a digitális archívumba a fo-
lyóirataikat és azok nyilvános elérését is

folyamatosan biztosítják. Röviden bemu-
tatta az archívum létrehozatalának mun-
kafázisait, a technikai módszereket, a
keresési módokat, tartalomjegyzékeket.
A kézi szkennelés fárasztó munkáját Sze-
ver Pál, míg a feldolgozást Uri Kovács Jó-
zsef és Nagy Erzsébet végezte. 

Az elõadások után a hozzászólások-
ban dr. Csányi Tibor a patinás szakmai
szervezet, a Magyarhoni Földtani Társa-
ság titkára a pályázati lehetõségekrõl és
az archívumokról kérdezett, mivel az
Erdészeti Lapoknál alig egy-két évvel
fiatalabb Földtani Közlöny teljes körû
digitalizálásában gondolkodnak a közel
jövõben. Ebben példaképnek tekinti az
erdészeket, akik többéves elõnyre tet-
tek szert a korszerû gondolkodásmód-
ban és annak megvalósításában.  

Lomniczi Gergely és Nagy László vá-
laszában elmondta, hogy az Erdészet-
történeti Közlemények nagyrészt a

Wagner Károly Alapítvány segítségével,
míg az Erdészeti Lapok az adófizetõk 1
%-ából, az ún. „de minimis” támogatás-
ból jött létre. A 2008-as VM pályázatból
az Erdészeti Lapok 7 millió forinttal gaz-
dálkodott, míg a Közlemények archívu-
ma a kisebb terjedelem miatt 1,5 millió
forintba került. 

Schmotzer András az elsõ lépéseket
elevenítette fel a Közlemények tartalom-
jegyzékének összeállítása során, mely el-
sõsorban dr. Sárvári Jánosnak, az OEE
könyvtár õrének köszönhetõ, aki késõbb
maga is számos feladatban segítette a di-
gitalizációs projektek megvalósítását. 

Moldován István zárszavában el-
mondta, hogy mind a MEK Egyesület-
nek, mind a Nemzet Könyvtárának él-
mény volt az erdészekkel együtt dol-
gozni. Ritkán adódik olyan projekt,
ahol a múlt és a jövõ ilyen szorosan
összekapcsolódik.

Nagy László, Szakács László
Fotó: Szakács László

MÛHELYMUNKA
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EGYESÜLETI ÉLET

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudomá-
nyos Társaság (EMT) Erdészeti Szak-
osztálya 2001. szeptember 20-án ala-
kult Tusnádfürdõn. Késõbb e szervezõ-
dés adta az alapját az OEE Erdélyi He-
lyi Csoportjának. A kismagyarországi
és erdélyi erdészek között a hivatalos
kapcsolatfelvétel 2001. október 21-én
történt.

A hazai együttmûködõ partnerek vol-
tak: ERTI, EFDSZ, ÁESZ, NYME. Egy év-
vel késõbb csatlakozott az OEE. Az
együttmûködés szándéka a kölcsönö-
sen hasznosítható, az erdõgazdálkodást
érintõ új tudományos eredmények be-
mutatására irányult. 

Késõbb az erdõgazdálkodás gyakorla-
ti problémái is hangsúlyossá váltak, emiatt
a konferenciák mellett közös tanulmány-
utakkal bõvült az együttmûködés. 

Mind a szakkonferenciák, mind a ta-
nulmányutak megszervezésében orosz-
lánrészt vállalt Orbók Ilona és Szendrei-
né Koren Eszter. Köszönet érte. 

Az idei augusztusi tanulmányút a
Kárpát-medencén belül maradt, az Er-
délyi Szigethegységet vettük célba. Az
elsõ estén Püspökladányban az ERTI,
nevezetesen Csiha Imre és munkatársai
vendégszeretetét élveztük. Másnap ko-
rán reggel tovább indultunk Tordára,
ott várt minket az út fõszervezõje, Sipos
Márton és felesége Sipos Ágnes. Útköz-
ben Élesden csatlakozott csapatunkhoz
Orbók Ilonka és Orbók Sándor. 

Megtekintettük a zömmel uniós for-
rásból, turisztikai célra felújított Tordai
Sóbányát, mely a középkorban a térség
legjelentõsebb sótermelõ és -elosztó
központja volt. Ezt követõen túrát tet-
tünk a Tordai-hasadékba, mely a Toroc-
kói-hegység talán leglátványosabb, de
minden bizonnyal legismertebb mészkõ
sziklaszurdoka. Az elsõ erdélyi estét
Torockón, az EUROPA NOSTRA-díjjal
kitüntetett magyar faluban töltöttük.
Reggel rövid sétát tettünk a híres fehér
házak között. Az egységes falukép az
1870-es tûzvész utáni újjáépítésnek kö-
szönhetõ. Torockón már a középkorban
jelentõs volt a vasmûvesség (nevét is így
kapta: troszka/tarack= vaskõ, vassalak)
és a 18. századi vaskohászat egyik er-
délyi központjává vált. A vasmûvesség
hanyatlása a modern, kõszenet és gõze-
nergiát használó nagyüzemek megjele-
nésével, a 19. század végén kezdõdött. 

Azt követõen utunk az 1128 m ma-
gas Székelykõre vezetett, jellegzetes

formája miatt Torockón „kétszer kel fel
a nap”. (Jókai Mór: Egy az Isten). E nap
programja volt az aranyosfõi (Szkeriso-
ra) 75 ezer köbméternyi jeget, és több
látványos mészkõképzõdményt magá-
ba záró jégbarlang megtekintése. Este a
Vartop-hágón lévõ sí- és turistacent-
rumban szálltunk meg. Ébredés után a
frissebbek túrát tettek a Rozsdás-árok-
hoz. Ez a vörösagyag és homokkõ ke-
verékébõl erózióval kialakult látvá-
nyosság minden bizonnyal a néhány
évszázaddal ezelõtti lovaskocsi-nyo-
mokra vezethetõ vissza.  A Vartopról a
Kiskoh (Chiascau) település szélén,
triászkorú kristályos mészkõben kiala-
kult medvebarlangot tekintettük meg.
Nevét a barlangi medve (Ursus spele-
aus) épségben maradt csontvázáról
kapta. A nap igazi erõpróbája a Csoda-
vár meglátogatása volt. A pádis-fennsíki
Ponor-rétrõl induló túra a Vár pataknak
az „Elveszett Világból” és a „Hamlet
barlangból” kiömlõ vizeket befogadó,
legmélyebb pontjára vezetett. A Csoda-
várat alakító víz a Galbina-forrásnál
bukkan a felszínre.

Este fáradtan pihentünk le a Boga-
völgyi üdülõtelepen lévõ szállásunkon,
ahol a további éjszakákat is töltöttük. A
pihentetõ alvást követõen másnap reg-
gel bemelegítésként rövid sétát tettünk
a Boga-völgy legjelentõsebb vízesésé-
hez. Késõbb a Pádis fennsíkon erdõfel-
újítási eljárásokat tanulmányoztunk,
Ferkõ Jenõ magánerdészet-vezetõ és
munkatársai vezetésével. A túra e na-
pon sem maradhatott el, a cél a Meleg-
Szamos forrásvidékén az Aragyásza
barlangot magába foglaló, és meredek

sziklafalakkal keretezett „Szamos ba-
zár” volt. A hely, mint a neve is mutatja,
látványosságokban igen pazar.

A túrától elcsigázva közös nótázással
öntöttünk erõt magunkba, hogy a követ-
kezõ napi izgalmakra is fogadókészek
legyünk. Másnap szerencsére testileg pi-
hentetõbb kulturális programmal nyitot-
tunk, a magyarremetei, Árpád-kori refor-
mátus templomot csodálhattuk meg Szi-
geti Ferenc nagytiszteletû úr élvezetes
idegenvezetésével. Útban a mézgedi
barlang felé „kalapot emeltünk” a 400
éves védett kocsányos tölgy elõtt. A
mézgedi Czárán-barlang cseppkõfor-
mákban igen gazdag. Köszönhetõen,
hogy viszonylag késõn nyitották meg a
nagyközönség elõtt, a cseppkövek na-
gyon tiszták, algától és koromtól mente-
sek. A barlang denevérfajokban és dene-
vérszámban is igen gazdag. 

A barlanglátogatás után a mézgedi
menedékházban vitattuk meg erdõgaz-
dálkodásaink problémáit. Késõbb foly-
tattuk az elõzõ esti „nótaestet”, nyelvi
probléma nélkül, hol románul, hol ma-
gyarul. Legfõbb nótafa Kiss István
szentjobbi erdészkollégánk volt.

Az utolsó nap látogatást tettünk a be-
lényesi (Beius) Magánerdészeti Hivatal-
ban, majd a Királyerdõ hegyég szemet
gyönyörködtetõ karsztvidékén át ha-
zaindultunk.  

Az útért köszönettel tartozunk az
EGERERDÕ Zrt. és az ÉSZAKERDÕ Zrt.
vezetõinek, a résztvevõk áldozatának,
de különösen Sipos Mártonnak és fele-
ségének, valamint Ferkõ Jenõnek és
munkatársainak.

Kép és szöveg: Garamszegi István

Tanulmányút az Erdélyi Szigethegységben
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Az elmúlt évtizedben szoros, gyümölcsözõ kapcsolat alakult
ki a két egyesület között, amit számos tanulmányút és közö-
sen rendezett „erdõnevelési szeminárium” is jelez, amelye-
ken közel száz magyar és 40-50 német erdész vett részt.

A német erdészeti civil szervezetek mûködésének szakmai
céljai és lehetõségei hasonlók a mienkhez, de a szervezeti fel-
építésük eltérõ. Németországban minden tartományban mû-
ködik egy erdészeti egyesület, és a Német Erdészeti Egyesület-
nek (Deutscher Forstverein) ezek a tagjai, nem a természetes
személyek. A türingiai egyesületnek kb. 270 tagja van, nagy-
ságrendileg ez egy nagyobb hazai csoport tagságának felel
meg.

A megállapodás célja, hogy segítse az általános és nemze-
ti szakmai célok elérését, ennek érdekében erõsítse az
együttmûködést, javítsa az ismeretátadás, a tapasztalatok cse-
réjének hatékonyságát, a két ország hivatalos erdõgazdálko-
dása közötti kapcsolat fenntartásával. Az aláíró szervezetek
szándéka, hogy segítsék a Türingiai Mezõgazdasági, Termé-
szetvédelmi és Környezeti Minisztérium Természetvédelmi és
Erdészeti Osztálya, valamint a Magyar Köztársaság Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának Természeti
Erõforrások Fõosztálya között az erdõgazdálkodás és az er-
dei természetvédelem területén 2007-ben kötött együttmûkö-
dési megállapodásban foglaltak megvalósulását. A vállalt cé-
lok elérését a tanulmányutakon, szemináriumokon kívül vita-
fórumok, valamint gyakornokok, tanulók és hallgatók „cseré-
je”, és közös közönségkapcsolati munka egyaránt szolgálja. 

A megállapodás keretében idén egy magyar erdészcsoport –
litván kollégákkal közösen – a türingiai „erdõ-átalakítási projekt”
(Waldumbau Projekt) eredményeit ismerhette meg a helyszínen.
A projekt arra irányul, hogy a háború után gyorsan, de sajnos
nem helyi származású szaporítóanyaggal felújított erdõket a ter-
mõhelynek jobban megfelelõ szaporítóanyaggal alakítsák át.

További fejleményei a megállapodásnak, hogy októberben
hárman utaztak Türingiába az ottani erdõfeltárási rendszert ta-
nulmányozni Türingiából pedig hatfõs csoport érkezett a Bu-
dapesti Erdõgazdasághoz egy közös „jelölési gyakorlatra”, az
állandó borítottságúvá történõ átalakítás elsõ lépéseként. 

Keresztes György
elnök, Budapesti HM HCs
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Együttmûködés a türingiaiakkal
Megállapodást kötött a Türingiai Erdészeti Egyesület  és az OEE Budapesti HM csoportja

2014. októbertõl új dolgozóval gyarapodott az Egyesület tit-
kársága. Udvardi Annamária, Sopronban végzett okleveles
környezetmérnök ügyintézõként többek között az iktatási és
a tagnyilvántartási feladatokat látja el, míg Pintér Eszter átve-
szi a pénzügyi adminisztrációt Mester Gézáné Juci nyugdíjba
vonulása után. Udvardi Annamária a titkarsag@oee.hu e-mail
címen és a 06 20 776 7491-es telefonszámon érhetõ el. Pintér
Eszter elérhetõségei változatlanok, az e-mail címek közül
kérjük a pinter.eszter@oee.hu használatát. 

November elsõ hetén a titkárság irodái a Budakeszi úti
épületen belül új helyre, a Könyvtár szintjére költöztek.
Ezzel megvalósult az Erdészeti Információs Központot lét-
rehozók eredeti szándéka, vagyis hogy az épületen belül
egy szinten találhatók az erdészeti civil szervezetek irodái
és az OEE Könyvtára. Az Egyesület számára az új irodák
kényelmesebb elhelyezkedést, több helyet jelentenek, így
az Erdészeti Lapok szerkesztõsége is külön irodába köl-
tözhet. 

A titkárság elérhetõségei változatlanok. Az irodák most az
épület alsó bejáratához vannak közelebb, de a felsõ, konfe-
rencia terem melletti bejárat felõl továbbra is megközelíthe-
tõk. A költözés során a bútorok és az irattár néhány nap alatt
új helyére került, amiben köszönjük a Budapesti Erdészet se-

gítségét! A kaputelefon átszerelése még rövid idõt igénybe
vesz, amivel kapcsolatban az ide érkezõk megértését kérjük.
Addig az Erdészetre vagy a MEGOSZ-hoz csöngetve lehet be-
jutni az egyesületi irodákba.

Lomniczi Gergely
fõtitkár

Erdész-vadász könyveket
vásárolok

Az alábbi témakörökben könyveket, illetve folyó-
iratokat vásárolok: erdészet, vadászat, halászat,

horgászat, madarászat, állattan, növénytan, gom-
bászat, 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

Új ügyintézõ és kibõvült egyesületi iroda 
A Könyvtár mellé költözött az OEE Titkársága a Budakeszi úton
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Az Erdõk Hete programsorozat esemé-
nyeként a Zalaegerszegi Helyi Csoport
a Göcseji Múzeummal közösen immár
második alkalommal rendezte meg kö-
zös programját, az Erdésznapot.

Tavalyi rendezvényünk kedvezõ fogad-
tatásán felbuzdulva ezúttal is az volt a cé-
lunk, hogy az érdeklõdõk számára egész
napos, tartalmas rendezvény keretében
nyújtsunk betekintést az erdõ és az erdõ-
gazdálkodás színes világába, és közben
egyesületünket is népszerûsítsük. A szak-
mai bemutatók köré kulturális és gasztro-
nómiai programokat is szerveztünk.

Az eseményt prof. dr. Lakatos Fe-
renc, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karának dékánja nyitotta
meg. Kiemelte, hogy az Erdõk Hete
rendezvénysorozat megtartásáról 2009
óta az erdõtörvény rendelkezik. Elõre-
bocsátotta, hogy a rendezvény kereté-
ben az erdészek a hétköznapjaik során
megélt csodákat osztják meg az örven-
detesen nagyszámú érdeklõdõvel. Kü-
lön hangsúlyozta a zalai erdõk felbe-
csülhetetlen értékeit, melyekre valóban
kincsként kell tekintenünk.

A rendezvény gazdag kínálatának
legfontosabb része az erdõvel kapcso-
latos ismeretterjesztés volt. Tagtársaink
az érdeklõdõk felkészültségéhez iga-
zodva párbeszédes formában, gyakor-
lati példák segítségével mutatták be az
erdõt, a szakmát, követve ezzel Egyesü-
letünk legnemesebb hagyományait. 

„A történelmi évgyûrûk” címû játék-
ban egy nemrég kidõlt, közel 180 éves
bükkfa monumentális korongja volt a
segítségünkre. A fa korának meghatáro-
zása közben a résztvevõk megtudhat-

ták, hogy milyen kapcsolat van az év-
gyûrûk és az elmúlt századok történel-
mi eseményei között.

„Harkály doktor rendelésén” Kungli
József tagtársunk Fakopp mûszerével va-
rázsolta el a kíváncsi közönséget: a fiata-
labb korosztályok képviselõi tátott száj-
jal figyelték, hogy a kívülrõl egészséges-
nek látszó törzsek vajon korhadtak-e.

Sok érdeklõdõt vonzott az a helyszín
is, ahol a lábon álló fák mérésének külön-
bözõ lehetõségeit mutattuk be, kezdve a
legegyszerûbb eszközöktõl, egészen a
komputerrel támogatott megoldásokig.  

A tûzifa-bemutatót azzal a céllal állí-
tottuk össze, hogy a számbavétel terén
kevésbé járatos felhasználók számára
megmutassuk a legkönnyebben ellenõ-
rizhetõ megoldásokat, hogy a legköze-
lebbi vásárlás után minél kevesebben
legyenek közülük csalódottak. Ennek a

programnak a tûzifára kiterjesztett re-
zsicsökkentés révén még napi aktualitá-
sa is volt, ezért az a sajtó munkatársait is
élénken foglalkoztatta.

A Zala Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatósága információs sátrában a
hatóságnál dolgozó kollégák azoknak az
erdõtulajdonosoknak adtak tanácsokat,
akik nehezen boldogulnak a hivatali
ügyintézés egyre bonyolultabb világában.

Kovács Gyula tagtársunk, aki a Tün-
dérkert mozgalom elindítója, veszély-
ben levõ nemzeti örökségünkre irányí-
totta az érdeklõdõk figyelmét egy meg-
rázó film segítségével, amelyben a kiha-
ló hetési falvak történetét dolgozta fel.
Késõbb másik kedves témájáról, a Kár-
pát-medence õshonos gyümölcsfajtái-
ról tartott nekünk elõadást.

A hagyárosböröndi hagyományõrzõ
famûvesek dédapáink világába repítet-
ték vissza a közönséget: Megmutatták,
hogy a gatter elõdjének tekinthetõ állvá-
nyos hosszvágóval hogyan fûrészelték
fel a hengeres fát, és milyen eszközöket
használtak a további feldolgozáshoz.

A program összeállításakor megkülön-
böztetett figyelemmel fordultunk a gyer-
mekek felé. Ennek a látogatók körében is
érezni lehetett a hatását: komplett cser-
kész õrs is megtisztelte az Erdésznapot. A
legkisebbeknek H. Horváth Gyula és Ba-
lázs László színmûvészek meséltek, Gryl-
lus Vilmos pedig zenés kalandozásra vitte
õket a titkot rejtõ hallgatag erdõbe. A kü-
lönbözõ ügyességi fajátékok és az Erdõ-
gazda társasjáték, valamint a barkácsmû-
helyben a sok makk, toboz, levél és csip-
kebogyó egész nap tartalmas idõtöltést
biztosított a fiatalság számára.

EGYESÜLETI ÉLET

Zala kincse az erdõ
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A soproni közép- és felsõfokú erdész-
képzés intézményei is elfogadták meghí-
vásunkat, hogy bemutassák sokszínû
oktató, nevelõ munkájukat. Zalából a je-
lentõs erdõvagyon miatt hagyományo-
san nagy létszámú diákság koptatja a
Roth Gyula Szakközépiskola és az Erdõ-
mérnöki Kar padjait is. Bízunk benne,
hogy egy kicsit ez a nap is hozzájárult az
érdeklõdés további fennmaradásához.  

Egyesületünk életébe színes kiadvá-
nyaink segítségével kaptak betekintést
a látogatók. A bemutatkozó civil szerve-
zetek körét a Magyar Madártani- és Ter-
mészetvédelmi Egyesület Zalai Cso-
portja és a Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány is erõsítette.

Ahogy egy család otthonában a
konyha a legfontosabb hely, úgy vált a
déli órákban a bográcsok, üstök kör-
nyéke az Erdésznapnak is központi he-
lyévé. Nagy örömünkre, a tavalyról már
ismert szakácsok mellett ez alkalommal
a vasvári és nagykanizsai államerdésze-
ti kollégákat és a zalaszabari magáner-

dészek, valamint a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület fõzõcsapatait
is köreinkben üdvözölhettük.

„Az erdészek finomat fõznek!” Ez
volt a program címe, melynek jegyében
vadból, gombából és medvehagymából

készült ételekkel gondoskodtak róla,
hogy a közel hétszáz résztvevõ apraja-
nagyja a gyomrán keresztül is jó emlé-
keibe zárjon minket.

A várakozásnak megfelelõen a leg-
nagyobb érdeklõdés a STIHL TIMBER-
SPORTS csapatának látványos favágó
showját kísérte. Érdekes volt megfigyel-
ni, hogy az új évezred kommunikáció
középpontú világában, a tévé- és inter-
netcsatornák útján tájékozódó laikus
nézõk talán még jobban várták a fûré-
szek felzúgását, mint mi erdészek.

A látogatók elõtt egész nap nyitva áll-
tak az erre az alkalomra rendezett kiállítá-
sok: Konrád Lajos népi iparmûvész fafa-
ragványait, Frankovics Tibor nyugalma-
zott zalaszentiváni körjegyzõ fûrészgyûj-
teményét és a Zalaerdõ Zrt. dolgozóinak
fotóit tekinthették meg az érdeklõdõk.

A reggel ránk ijesztõ csöpörgõs idõ-
járás a megnyitó elõtt kedvezõbbre

fordult, ezért a tervezett programokat
maradéktalanul le tudtuk bonyolítani.
A Vasból és Zalából is jelentõs szám-
ban érkezõ tagság nagy része szerette-
ivel együtt vett részt az eseményen. Ez
egyértelmûen mutatja, hogy a nyugati
végek szakközönsége igényli az olyan
oldott légkörû találkozási lehetõséget,
amely a szakmai és a magánéleti kap-
csolatok ápolására egyaránt alkalmas.
A biztató visszajelzések abban erõsí-
tették meg a szervezõket, hogy jövõre
sem volna haszontalan Zalaegersze-
gen erdésznapot rendezni, immár
nemcsak a szakma széles nyilvános-
ság elõtti bemutatkozása céljából, ha-
nem a környék erdészeinek családi
napjaként is. 

Forrás: OEE Zalaegerszegi HCs.
Szerzõk: JóŸwiak Bernard (elnök),

Som László és Vissi Géza (titkár)
Fotók: Som László

EGYESÜLETI ÉLET



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 12. szám (2014. december) 429

EGYESÜLETI ÉLET

2014. október 29-én a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. munkatársai és az OEE
Szombathelyi Helyi Csoportjának tag-
jai a Zalaerdõ Zrt. és az OEE Nagyka-
nizsai Helyi Csoportjának meghívásá-
ra látogattak el a házigazda Bánok-
szentgyörgyi Erdészet területére.

A Vas megye számos pontjáról szép
számmal egybegyûlt résztvevõket Söj-
törön, a Deák Ferenc szülõháza elõtti
téren fogadta és köszöntötte Rosta Gyula
a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója és egy-
ben a Nagykanizsai Helyi Csoport elnö-
ke. Ezt követõen Hopp Tamás, a Bá-
nokszentgyörgyi Erdészet igazgatója is
köszöntötte a megjelenteket és ismer-
tette a tapasztalatcsere tervezett prog-
rampontjait. 

Kulturális programként elsõ ízben
Deák Ferenc szülõházát tekintettük
meg. Cseh Veronika, a ház gondnoka
elevenítette fel a múlt emlékeit, mesélt
Deák Ferenc életérõl, munkásságáról, a
ház jelenérõl és múltjáról. A söjtöri kú-
ria mûemléki feltárása és rekonstruk-
ciója 2003-ban fejezõdött be, Deák szü-
letésének 200. évfordulójára. Az épület
falain belül megismerkedhettünk a ko-
rabeli köznemesi életmóddal, Deák éle-
tútjának állomásait jelentõ települések-
kel. A földszinten egy 18–19. század ko-
rabeli füstös-konyha maradványainak
rekonstrukcióját is felfedezhettük. A
ház megtekintése után Rosta Gyula az
OEE Nagykanizsai és Bakó Csaba, az
OEE Szombathelyi Helyi Csoportjának
elnökei, valamint Hopp Tamás és Kutas

Lajos erdészeti igazgatók, a Vas megyei
erdészek nevében koszorút helyeztek
el a ház bejáratánál.

Az idõjárás borússága kezdett már
alábbhagyni és egyre többet engedett
látni a zalai tájból. Mire kiértünk a tere-
pi program helyszínére, már ragyogott
a nap, de a résztvevõk már nem csak a
napsütésnek örvendhettek, hanem a
vendéglátóink által kínált tízórainak is. 

A jó ízek után Szentpéterfölde köz-
ség határában egy természetes bükk fe-
lújítóvágást tekinthettünk meg. Vaski
László erdõmûvelési ágazatvezetõ és
Fekete László erdõmûvelési mûszaki ve-
zetõ ismertették az elmúlt és jelen kor
felújítási módjait és azok sajátosságait.
Az erdészet állományalkotó fafajai kö-

zül a bükk területaránya a legnagyobb
(40%), melyet természetes úton újítanak
fel. A fakitermeléseknél a forwarderes
technológia került elõtérbe a vonszolá-
sos technológiával szemben. Szó esett
még a bükk pusztulásról: az elsõsorban
határtermõhelyeken álló és a klímavál-
tozás kapcsán gyengültségi tüneteket
mutató bükkön megjelentek a másodla-
gos károsítók és kórokozók, így egy
kárláncolat következtében a bükk tö-
meges pusztulása lépett fel. Ez ellen
elegyes állományok létrehozásával
igyekeznek védekezni, többek között
úgy, hogy a felújítóvágások pótlásakor
csak elegyfafajokat – kocsánytalan töl-
gyet, hegyi juhart, vadgyümölcsöket –
ültetnek.  

A bemutató közben megálltunk egy
110 éves szlavón tölgyes magtermõ ál-
lománynál. Az állomány mögött bükk
természetes felújítás található, melyet
azonban be kellett keríteni a magas
vadlétszám miatt. A két terület között
pedig puffer zónát alakítottak ki, a töl-
gyek ágtiszta törzsének megõrzése ér-
dekében.

A következõ helyszínen Iványi Ta-
más fahasználati mûszaki vezetõ ismer-
tette a lucos erdõrészlet üzemtervi ada-
tait, az állomány múltját. Sajnos, itt is
erõsen fellépett a szúkár, nincs már egy
famagasságnyi hossz sem a szúkárosí-
tott részek között, így ezek felszámolá-
sa folyamatban van. 

Itt volt lehetõségünk a gyakorlat-
ban is megtekinteni egy SAMPO RO-

Zalai tájakon a Bánokszentgyörgyi 
Erdészetnél
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SENLEW SR 1046 harvesztert kiterme-
lés közben. A gép – kis mérete miatt –
gyérítésekben való használatra is al-
kalmas. 5–10%-ban azonban ki kell
egészíteni a hagyományos motorfûré-
szes technológiával, mivel az erõtelje-
sebb ágakkal rendelkezõ faegyedek-
kel nem tud megbirkózni. Ezek a
gépek napi 2x10 órát dolgoznak.
Szintén munka közben láthattunk
még egy KOMATSU 860.4 forwardert.
Ez a két gép az eddigi tapasztalatok és
teljesítményadatok alapján is kivívta a
szakma elismerését.

A következõ program helyszíne a
festõi szépségû tisztáson álló szentpé-
terföldei vadászház volt, ahol a hagyo-
mányokhoz híven nem is olyan régen
tartották 13. alkalommal megrende-
zésre kerülõ zalai trófeaszemlét. A va-
dászház melletti tisztáson Hopp Ta-
más ismertette a társaság vadgazdál-
kodási mutatóit, valamint a vadászház
történetét. Belülrõl is megcsodálhat-
tuk a vadászkastélyt, melynek egyik

érdekessége, hogy a vadászterem
egyik oldalfalán írások, jegyzetek ol-
vashatóak, ugyanis ide jegyezte fel Jó-

zsef fõherceg az általa elejtett vadak
fontosabb adatait.

Utunkat már kisvasúttal folytattuk

Pákáig. Az erdészeti üzemeltetésû Csö-
mödéri Állami Erdei Vasút egy igazi kü-
lönlegessége a göcseji tájnak. 109 km
hosszan hálózza be a zalai erdõk egy
részét, jellemzõen a völgyekben futva,
amellyel jelentõs mennyiségû faanya-
got szállítanak Lentibe és Csömödérre,
a fafeldolgozó üzembe (20–25 000 m3).
Ezen kívül a személyszállító vonatok
Lenti és Kistolmács között 32 km
hosszan kötik össze a térség kiránduló-
helyeit. 

Pákán ismét autóbuszba ülve utaz-
tunk át Rádiházára, ahol dr. Török Lász-
ló tenyésztõ kíséretében ismerkedhet-
tünk meg a 150 egyedbõl álló Kabala-
ménessel. Jelenleg ügetõ- és sportlóte-
nyésztést folytatnak, kiegészítve mind-
ezt számos idegenforgalmi szolgáltatás-
sal. Jó néhány nemzetközi szinten sike-
res ugró- és military ló látta meg itt a
napvilágot.

A nap zárásaként Zalaegerszegen a
Kiskondás étteremben fogyasztottuk el
bõséges vacsoránkat. A baráti beszélge-
tés végén Bakó Csaba Helyi Csoport el-
nök megköszönte vendéglátóinknak a
hasznos tapasztalataik megosztását és a
kedves vendéglátást. Záróbeszédében
Rosta Gyula felkérte a Szombathelyi
Helyi Csoportot, hogy az eddig meg-
szokottakkal ellentétben az évi rend-
szeres látogatás sorrendjére módosít-
sunk és jövõre tavasszal látogassunk el
Zalába.

Köszönjük a szervezõknek, a Zala-
erdõ Zrt. és a Nagykanizsai Helyi Cso-
port vezetõinek, tagjainak a baráti fo-
gadtatást, a rendkívül tartalmas, válto-
zatos és szakmailag is építõ jellegû
programokat.

Szöveg: Khell Melinda
Kép: Markó András 

OEE Szombathelyi HCS
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Régi vágyunk teljesedett be, amikor au-
tóbuszunk begördült a Vértesi Erdõ Zrt.
pusztavámi Malomerdõ Ökoturisztikai
Centrum parkolójába, és kezdetét vette
kétnapos vértesi tanulmányutunk.

Nagy érdeklõdéssel vártuk vendéglátó-
ink programját, hiszen számunkra alig
ismert terepre, a vértesi erdõkbe érkez-
tünk. Encsi Csaba vezérigazgató helyet-
tes és helyi csoport titkár által összeállí-
tott program csak még inkább fokozta
kíváncsiságunkat.

A Malomerdõ Ökoturisztikai Cent-
rumban Kocsis Mihály vezérigazgató,
helyi csoport elnök fogadott minket na-
gyon szívélyesen. Kollégái segítségével
átfogó elõadásban ismertette a Vértesi
Erdõ Zrt. mûködését, közelmúltját, jele-
nét, és a jövõbeni elképzeléseket. Lát-
hattuk, milyen komoly szerepet tölt be
a társaság a térségben a Vértesi Erõmû
alapanyag-ellátásának biztosításában,
és hogy milyen nagy volumenû fejlesz-
tések vannak folyamatban az erdõgaz-
daságnál az apríték-alapanyag elõállítá-
sa, és felvásárlása tekintetében. Közjó-
léti fejlesztéseit is hatékonyan kommu-
nikálja a társaság (a többi állami tulaj-
donú erdõgazdasági Zrt.-hez hasonló-
an), és tudtuk azt is, hogy a Vértesi Er-
dõ Zrt. a Vértesben található szakrális
helyek és háborús emlékhelyek felújítá-
sáért, állagmegóvásáért, létesítéséért so-
kat tesz az utóbbi idõben. Elismerést ki-
váltó volt hallani azt a listát és munkát,
amit e téren vendéglátóink elvégeztek.

A kiváló ebédet követõen búcsút vet-
tünk az Ökoturisztikai Centrumtól, ahol

ottlétünkkor is „telt ház” volt (kisiskolá-
sok ismerkedtek az erdei ökoszisztéma
elemeivel, élvezték az erdei lovas kocsi-
zás szépségeit), és átutaztunk Kubinyi
Balázs termelési igazgató kocsi parancs-
noklásával a pusztavámi fûrészüzembe.

Itt Pintér István pusztavámi erdészeti-
gazgató beszélt erdészetének mûködésé-
rõl, feladatairól, amelybe beletartozik a
fûrészüzem is, amit aztán Fehér Imre fa-
feldolgozási ágazatvezetõ mutatott be a
helyszínen. Vázolta a közelmúlt mûszaki
fejlesztéseit, beszélt arról a könnyûnek
nem mondható idõszakról, amikor a bá-
nyabezárásokat követõ – szinte teljes –
piacvesztés után, újra fel kellett építeni az

üzem mûködését, gazdálkodását. A látot-
tak alapján sikerrel, hiszen az üzem ered-
ményesen mûködik, az erdõgazdaság sa-
ját alapanyagából dolgozik, és a környé-
ken élõknek nyújt biztos megélhetést.
Innen utunk a Csákvári Erdészet Juhdög-
lõ-völgy fokozottan védett erdõrezervátu-
mának magterületéhez vezetett, ahol Ta-
más Antal erdõgondnok elképesztõen
magas színvonalú, szakmai, botanikai,
kultúrtörténeti bemutató elõadását hall-
hattuk a helyszínrõl. Majd egy rövid sétá-
val a magterület körül, vizuális élménye-
ket is szerezhettünk az elõadásban el-
hangzottakról.

Az erdészet területén tovább utazva
Vérteskozma határában fogadott min-
ket Právetz Antal erdészeti igazgató,
aki azt az évszázados, hatalmas cserfák
oltalmazó védelme alatt álló huszár em-
lékmûvet mutatta be nekünk, amely
azoknak a magyar honvédeknek állít
emléket, akik a II. világháborúban, a
Vértesben hazájukért harcolva vesztet-
ték életüket 1945 januárjában, az oro-
szokkal vívott harcokban. Az emlékmû
körül felállított tablók tanulmányozása
és a kötetlen beszélgetések közben
(ugyan nem volt újdonság), újból meg-
állapíthattuk a szomorú tényt: minde-
gyikõnk családjából több honvéd, vagy
civil áldozata volt a háborúnak.

A huszár emlékmûtõl tovább buszoz-
tunk Kõhányásra, ahol az erdõgazdaság
által a közelmúltban felújított Szent Teréz-
kápolnát tekintettük meg. Sárainé Illés
Edina közjóléti csoportvezetõ beszámo-
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lóját hallhattuk a kápolna felújításáról, a
kápolnába szervezett programokról, az
erdõgazdaság által júniusban rendezett
nagy ívû vértessomlói Vértesi Templom
Fesztiválról, valamint az erdõgazdaság
egyéb közjóléti munkáiról, feladatairól.

A napi program zárásaként tatai szál-
lásunkon fogyasztottunk közös vacso-
rát vendéglátóinkkal, s éjszakába nyúló
beszélgetéssel múlattuk az idõt fehér
asztal mellett.

Második napunk délelõttjén a szakma
dominált. Szõlõsi Attila, az oroszlányi er-
dészet igazgatója kalauzolt bennünket er-
dészete területén. Tölgyes, kocsánytalan-
tölgyes-cseres mesterséges és természe-
tes erdõfelújításokat tekintettünk meg. A
Gerencsér várhoz érkezvén, annak törté-
netének, sorsa alakulásának meghallgatá-
sa után a vár közelében lévõ azonális
bükkösök szálaló vágásos természetes fe-
lújítását mutatta be vendéglátónk. Itt rö-

vid szakmai kérdezz-felelek alakult ki dr.
Szélessy Miklós nyugalmazott egyetemi
adjunktus tagtársunk moderálásával, aki
elmaradhatatlan sétabot-székén elhelyez-
kedve osztotta meg velünk Iván Ivano-
vics Schmalhauzen biokibernetikai elmé-
letét (Problemy Darwinizma (1946), Die
Evolutionsfaktoren. Eine Theorie der sta-
bilisierenden Auslese (1946))  az egyed –
biogeocönózis közötti információáram-
lásról,  a bükk magban lévõ genetikai in-
formáció továbbörökítési módjára, szük-
ségszerûségére kivetítve és akár  filozófiai
magasságokba emelve ezzel a természe-
tes felújítás folyamatát.

Ebédünket Kecskéden, a hangulatos
„Barátok Asztala” nevû étteremben köl-
töttük el, majd újra buszra szálltunk, hi-
szen Komáromban, a Komáromi Erõd-
ben várták csoportunkat az idegenveze-
tõk, és Greiner József, kisbéri erdészet-

igazgató. A majd kétórás programot nagy
érdeklõdéssel hallgattuk (legtöbbünk

elõször látta ezt a monumentális erõdít-
ményt), mindnyájan úgy éreztük, hogy

egy idõutazáson veszünk részt, kár lett
volna kihagynunk! Visszaérve az erõd
bejáratához, Greiner igazgató terepjáró-
jának platóján berendezett büfé ugyan
egy fél órácskát még marasztalt minket,
de buszunk tachográfjának kíméletlen és
fõként megállíthatatlan mozgása Sopron
felé vétette velünk az irányt.

Köszönetet mondunk vendéglátó-
inknak, Kocsis Mihály vezérigazgató-
nak, aki drága idejét nem kímélve és
megtisztelve minket, végig velünk tar-
tott az elsõ napon. Encsi Csaba vezéri-
gazgató-helyettesnek, aki a szakmai és
kulturális programokban oly gazdag, és
változatos két napunkat szervezte, irá-
nyította. Illetve az ebben õt segítõ,
összes többi vértesi kollégának, akik
mind azon fáradoztak, hogy tanulmány-
utunkról maximális megelégedettség-
gel, és irántuk érzett hálával a szívünk-
ben térhettünk haza.   

Köveskuti Zoltán
OEE Soproni HCs titkár, régióképviselõ
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2013-as terveink szerint, az év április 24-
én – az OEE régióközi együttmûködés
keretében – tanulmányutat szerveztünk,
20 tagtársunk részvételével Szolnokra, a
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. te-
rületére. A szakmai út során megismer-
kedhettünk az ott folytatott erdõgazdál-
kodással és fõleg a közjóléti tevékeny-
séggel. A terepi bejárást (amit a Tiszán
éppen akkortájt levonuló árhullám tett
különlegessé) követõen Dégi Zoltán ve-
zérigazgató adott részletes tájékoztatást
a vállalat mûködésérõl és a térségben a
tevékenységüket meghatározó szakmai
és gazdasági körülményekrõl.

2013. december 4-én az Erdészeti In-
formációs Központban került sor – 30
tagtársunk részvételével – az évi máso-
dik szakmai rendezvényünkre, amely-
nek keretében dr. Borovics Attila fõ-
igazgató (Erdészeti Tudományos Inté-
zet) tartott elõadást „Szakmánk új kihí-
vásai és az erdészeti kutatás” címmel.
Rövid elnöki megnyitómban két nagy,
aktuális, szakmai kihívást emeltem ki: a
klímaváltozást és a túlszaporodott
nagyvadállomány okozta probléma-
kört. A fõigazgató elõször arról adott tá-
jékoztatást, hogy az ERTI 2014. január
1-jétõl az integrált Nemzeti Agrárkutatá-
si és Innovációs Központ szervezeti ke-
retei között, de nevét és autonómiáját
megõrizve mûködik a jövõben. Ezután
egészen kivételesen magas színvonalú
elõadásában a klímaváltozással kapcso-
latos erdészeti kutatási eredményeikrõl
számolt be.

Az elõadást követõ megbeszélés so-
rán az a vélemény alakult ki, hogy a sta-
tikus,  ún. „zöld könyvek” szemléletû
erdõmûvelés-erdõgazdálkodás, illetõ-
leg erdeink természetességi fokozatok-
ba sorolása újra átgondolandó, idõsze-
rû szakmai feladatunk.

2014. május 14-én – ez évi tervünknek
megfelelõen – 20 tagtársunk részvételé-
vel, tanulmányutat szerveztünk a Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. Lovasberényi Er-
dészeti Igazgatósága területére, az OEE
régiós együttmûködés keretében. Azért
is a Lovasberényi Erdészetet választottuk
úti célul, mert mûködési területük magá-
ban foglalja azt a Velencei-hegységet
(szigetszerû gránit röghegység), ami táj-

ként is, különleges természeti értékeit te-
kintve is („ingókövek, gyapjaszsákok”
stb.), valamint termõhelyként is (a koráb-
ban felvételezett növénytársulásokban
az európai-mediterrán flóraelemek do-
mináltak) meglehetõsen egyedi az or-
szágban; továbbá a Velencei-tavat hossz-
tengelye mentén közjóléti funkcióiban
szervesen kiegészíti. 

Nem véletlen, hogy elõdeink itt szá-
mos fafajjal kísérleteztek a sikeres erdõsí-
tés, erdõfelújítás érdekében (a teljesség
igénye nélkül: az itt is õshonos csertölgy,
molyhostölgy, kocsánytalan tölgy, mezei-
juhar, virágos kõris, kislevelû hárs, mezei-
szil, gyertyán, cseresznye, sajmeggy; míg
ültetett elsõsorban az erdeifenyõ, továbbá
a feketefenyõ, az akác, a magyartölgy, a
szelíd- és vadgesztenye, a feketedió stb.). 

Az erdészet – a mai átlagos üzemmé-
retekhez viszonyítva – nem nagy terüle-
ten gazdálkodik, fahasználati lehetõsé-
gei szerények. Hagyományos ágazatuk

a vadgazdálkodás is és az ahhoz kap-
csolódó vadföldgazdálkodás, vadtakar-
mányozás. Az utóbbi idõszakban rend-
kívüli módon elõtérbe került a közjólé-
ti tevékenység (ennek érdekes objektu-
mait külön is megtekinthettük: a ma is
meglévõ, korábbi halastavak vízgazdál-
kodását).

Mindezekrõl a délelõtti és a délutáni
terepi bejárásokon részletes tájékozta-
tást kaptunk házigazdánktól, Domján
György erdészeti igazgatótól. 

Tisztújító ülésünket 2014. szeptem-
ber 15-én 17 órai kezdettel tartottuk
meg a Földmûvelésügyi Minisztérium I.
emeleti miniszteri tanácstermében. A
meghirdetett idõpontban a választásra
jogosultak több mint fele, 34 tagtársunk
jelent meg.

Az elnöki megnyitót és rövid beszámo-
lót követõen Ugron Ákos Gábor h. ál-

lamtitkár (helyi csoport tagtársunk) tar-
tott tájékoztatót és kérdésekre válaszolt.
Elmondta, hogy az erdészeti ügyek az
állami földekért felelõs államtitkárság-
hoz, dr. Bitay Márton Örs államtitkár-
hoz tartoznak, akinek õ a helyettese. Az
erdészeti ügyekben illetékes szakmai
részleg, az államtitkárság szervezeti ke-
retein belül az Erdészeti és Vadgazdál-
kodási Fõosztály. A fõosztály három
osztályra tagozódik, közülük kettõ fog-
lalkozik az erdészet ügyeivel:

– Erdészeti Igazgatási Osztály
– Állami Erdõgazdálkodási Osztály

(ügykörébe tartoznak – 21 év után
ismét – a 22 állami tulajdonú erdé-
szeti zrt. feletti  tulajdonosi joggya-
korlással kapcsolatos irányítási fela-
datok)  

Személyesen mutatta be a kollégák-
nak az Erdészeti Igazgatási Osztály ve-
zetõjét, dr. Mózes Csaba erdõmérnököt,
helyi csoport tagtársunkat.

Ezután Bogdán József, az OEE OVB
tagja ismertette a tisztújítás menetrend-
jét, majd megalakult a Helyi Választási
Bizottság, melynek elnökévé Merkel
Gábort, tagjainak dr. Ádámfi Tamást,
Beró Csabát és dr. Verbay Józsefet vá-
lasztotta meg a tagság.

A titkos szavazás eredményeként a
helyi csoport elnökének és küldöttnek
(28-28 érvényes szavazattal) ismét Hol-
dampf Gyulát, titkárának (27 érvényes
szavazattal) ismét Karádi Lászlót vá-
lasztották meg.

Az újraválasztott elnökként köszöne-
tet mondtam a bizalomért, s az elkövet-
kezendõ idõszak legfontosabb teendõje-
ként a fiatal minisztériumi kollégák helyi
csoportunkba történõ integrálását jelöl-
tem meg.

Holdampf Gyula 
elnök, OEE Budapesti FM HCs
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Utoljára a 2012. évi rendezvényeinkrõl

olvashattak lapunkban, ezért idõszerû

már tájékoztatást adnunk az elmúlt

két év szakmai rendezvényeirõl is.

A Budapesti FM HCs rendezvényei
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Az egyesületi könyvtár rendkívül sike-
res évet tudhat maga mögött mind az
állománygyarapodás, mind az egyesü-
leti emléktárgyak, relikviák restaurá-
lása, rendbehozatala, értéknövelése
szempontjából.

Az elmúlt idõszakban a következõ gya-
rapodásról, beszerzésekrõl tudunk be-
számolni. Sponga József tagtársunk jó-
voltából újabb különlegességgel gazda-
godtunk, méghozzá egy „Kubátor”
gömbfaköbözõ átlalóval, az egykori bu-
dapesti Kalibergyár termékével. A
klasszikus átlaló elvén mûködõ gömb-
faköbözõ a különbözõ hosszakhoz ad
leolvasható értékeket a mûszer mérõ-
csövén. A becslésünk szerint az 1960-as
évekbõl származó, mûködõképes mû-
szer a könyvtárban tekinthetõ meg. Na-
gyon köszönjük!

Gáspár-Hantos Géza, egyesületünk
egykori fõtitkára ismét tanúbizonyságát
adta nagylelkûségének. Könyvtárunk-
nak adományozta a Theodor Hartig-fé-
le „Németország erdészeti kultúrnövé-
nyei” címû 1852-53-as kétkötetes mû-
vet, valamint a nagyon szép kiállítású,
gazdagon illusztrált J. Hartwig által
jegyzett erdei fafajokat bemutató köny-
vet 1892-bõl. Kedves Géza Bácsi! Hálás
köszönet mindkét adományodért!

Dr. Szikra Dezsõ egykori egyesületi
fõtitkárunk segítségével jutottunk hoz-
zá Georg Ludwig Hartig: Lehrbuch für
Förster címû munkájának bécsi kiadá-
sához, ami valószínûleg 1814-ben jelent
meg. 

Magyar Lajos erdõmérnök kollé-
gánktól, Kerekegyházáról három rend-
kívül érdekes régi erdészeti szakköny-
vet kaptunk, az 1874-ben kiadott Ge-
meinde-Forstverwaltung im Grossher-
zogthum Baden címû kötetet, továbbá
Illés Nándor 1885-bõl származó „A fu-
tóhomok megkötése, befásítása és
használata” címû könyvét, valamint Fe-
kete Lajos Talajtanának 1891-ben ki-
adott második bõvített kiadását. Mind-
három kötet kiváló állapotban kerül
könyvtárunk állományába. Hálás kö-
szönet érte!

Ez év szeptemberének végén a
Nemzetközi Zöld Kereszt Magyaror-
szági Szervezetét fogadhattuk az Or-
szágos Erdészeti Egyesület könyvtárá-
ban. A rendezvényt követõen Tollner
György tagtársunktól nagylelkû aján-
dékot kaptunk, a Bedõ-féle “A Magyar
Állam összes erdõségeinek átnézeti

térképét, pontosabban az 1896-os,
második kiadásának másolatát térkép-
laponkénti felbontásban. November-
ben újabb adománnyal lepett meg
minket Tollner György, a Budavidéki
Állami Erdõ- és Vadgazdaság szerve-
zésében 1978-ban létrehozott “Gödöl-
lõi Nyugdíjas Erdészek Klubjának”
1980. évi rendezvénye alkalmából,
szarvasagancsból készített emlék-
tárggyal és azzal a különleges bélyeg-
gel, valamint bélyegzõvel ellátott borí-
tékkal, ami az OEE 1980. évi, Gödöllõi
Vándorgyûlésének állít emléket.
Rendkívül érdekes kordokumentum
az általa átadott, a Budavidéki Állami
EVAG 1981. évi vadkilövési nyilván-

tartásának egy példánya, amiben ked-
vére csemegézhet a vadászattörténész,
de épp úgy a laikus érdeklõdõ is. Na-
gyon köszönjük!

Fáczány Ödöntõl nagy örömmel és
hálás szívvel vettük át erdészeti és va-
dászati témájú könyvekbõl álló, könyv-
tárunknak szánt újabb adományát. Az
érdekes és értékes, mintegy 40 könyvet
tartalmazó adomány kötetei a követke-
zõ fõ csoportokra oszthatók:

• nagy vadászíróink munkái, mint
Kittenberger Kálmán, Széchenyi
Zsigmond, Horthy Jenõ, Vajda Já-
nos könyvei,

• nagy összefoglaló munkák a va-
dászat, halászat és természetvéde-
lem témakörében,

• az erdészeti és vadászati apró-
nyomtatványok, humoros vissza-
emlékezések, reprint vadásznaptár,

• végezetül az elmúlt 20-30 év fon-
tos erdészeti témakörben megje-
lent szakkönyvei.

Köszönjük szépen az újabb ajándé-
kot!

Az Erdészeti Lapok szeptemberi
számában már jeleztük, hogy folyamat-
ban van báró Tallián Béla és Decrett Jó-
zsef festményének restaurálása. Öröm-
mel számolhatunk be arról, hogy nem-
csak a képek magas színvonalú megújí-
tása fejezõdött be, amit a mellékelt fotók
jól láthatóan bemutatnak, hanem beke-
retezésükkel is elkészültünk. Ily módon
archaikus, épített keretet kapott a koráb-
ban felújított gróf Tisza Lajos-portré, to-
vábbá bekeretezték a báró Tallián Bélát

ábrázoló egész alakos festményt és az
egyesületi könyvtár folyosóján található
Bedõ-féle térképmûvet is. 

Külön ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani a Wagner Károly Ala-
pítványnak, ami az idén a könyvtári,
levéltári szolgáltatások, a könyvtár
bérleti díja, biztosítási díja támogatá-
sán túl a 2014. évi könyvbeszerzéseket
és a fentiekben részletezett restaurálá-
si, keretezési munkákat is támogatta.
Az egyesület elnöksége segítségével
újra mûködõképessé tett alapítvány-
nak köszönhetõen könyvtárunk az el-
múlt két esztendõben korábban so-
sem látott mértékû fejlesztéseket való-
síthatott meg egyesületünk vagyoná-
nak gyarapítására és mindannyiunk
örömére!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Erõs évzárás az egyesületi könyvtárban
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Az ünnepre eljött dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes és jelen voltak a
Soproni Egyetem (ma Nyugat-magyar-
országi Egyetem), Sopron város és a
Miskolci Egyetem kiemelkedõ szemé-
lyiségei. Nagy örömünkre szolgált,
hogy családtagjaink is velünk együtt
ünnepelték életünknek ezt a szép és
nagy eseményét (fotó).

Az ünnep alkalmat adott arra, hogy
rohanó világunkban visszatekintsünk
soproni éveinkre és az elmúlt fél évszá-
zad eseményeire. Az 1959–64-es erdész
évfolyam valétaelnökeként elmondott
beszédemben megemlékeztem errõl a
szép idõszakról és az akkori kiemelke-
dõ személyiségekrõl.

Visszaemlékezéseinkben jó szívvel
és hálával gondolunk vissza oktatóink-
ra, professzorainkra: Stasney Albert,
Kiss Ignác, Sébor János, Nemky Ernõ,
Pankotai Gábor, Rónai Ferenc, Káldy
József és még sok kiválóság neve be-
lénk ivódott egy életre. Sokat köszön-

hetünk egyetemünknek, ahonnan
olyan tudással felfegyverezve jöttünk
ki,  hogy – nyugodtan mondhatom – az
évfolyam megállta helyét az életben, a
Sopronban kapott alapokra építve a
gyakorlat legkülönbözõbb területein
váltak sikeressé embereink:

– sokan közülünk szép erdõket te-
lepítettek és neveltek fel,

– volt, aki épületek, vadászházak
egész sorát tervezte és építette fel
magas színvonalon,

– többen úttervezésben jeleskedtek,
– néhányan közúti vállalatnál épí-

tettek utakat,
– sõt, olyan is volt, aki bányamér-

nöki munkakörben bizonyított,
– ketten technikumi tanárként vál-

tak országosan ismertté,
– nagy számban voltak vezetõi be-

osztásokban igazgatóként, fõmér-
nökként,

– néhány kollégánk a gépesítés te-
rén ért el sikereket,

– páran a vadászat körében dolgoz-
tak,

– írói képességekkel is rendelkez-
nek többen, versek, prózák, köny-
vek, tudományos írások, történeti
témák jelzik írói tehetségüket, 

– volt, aki festményeivel tûnt ki kö-
zülünk.

Folytathatnánk a sort tovább, de már
ezek a példák is bizonyítják, milyen sok-
oldalú képzésben részesültünk Sopron-
ban. A hagyományos erdészeti tárgyak

– mûvelés, használat, rendezés stb. –
mellett igen erõs volt a mûszaki tárgyak
oktatása. Igaz, hogy ezeken a vizsgá-
kon sokan elvéreztek, mert szigorúan
megkövetelték a tudást, de ez eredmé-
nyezte, hogy az említett sokféle munka-
kört betölthették embereink.

Évfolyamunkat, az 1964-ben végzett
erdész évfolyamot szakmai sikerek jel-
lemzik, emellett azonban van egy külö-
nös sajátossága is, ez pedig az összetar-
tó erõ. Tíz éve minden évben (az elõtt
ötévenként) találkozót tartunk, amelyre
a ma élõk többsége eljön a családtagok-
kal együtt. Az elmúlt tíz évben orszá-
gunk minden tájegységét bejártuk.

A tavalyi Szombathelyen tartott talál-
kozónkon Halász Tibor – jeles évfolyam-
társunk – vetette fel azt a szép gondola-
tot, hogy évfolyamunkat, ezt a sok tekin-
tetben kiváló csapatot örökítsük meg
maradandóan az utókor számára. Jelszó:
„unokáink is látni fogják”. Tibor elképze-
lése elsõ hallásra szokatlannak tûnt, né-
hány hónap alatt azonban megérett, las-
san az évfolyam minden tagja felsorako-
zott a gondolat mögé, és megszületett az
elhatározás: szépen faragott tölgyfa osz-
lopot állítsunk fel a botanikus kertben. A
gépezet beindult, Horváth Gyuszi az en-
gedélyezés ügyében eljárt Faragó rektor
úrnál, aki azonnal áldását adta. Halász Ti-
bor, aki feleségével együtt az 50. évi talál-
kozónkat magas igényességgel megszer-
vezte, végig irányítója, szervezõje volt az
oszlopállítás folyamatának. Tibor és
Gyuszi kijelölték az emlékmû helyét a
Botankertben, ebbe természetesen be-
vonták a kert nagyszerû igazgatónõjét,
Ezerné Lóth Annamáriát, aki mindvégig
sok segítséget nyújtott a munkálatokhoz,
és indulhatott a kivitelezés. A munkák
oroszlánrészét Horváth Gyuszi végezte.
Teljes vállszélességben felvállalta a folya-
matot, kezdve a méretes tölgyfa kiválasz-
tásával a ravazdi erdõben, és befejezve
az utolsó részcsavar elhelyezésével. Min-
den dicséretet megérdemel. A famunká-
kat Simon László ravazdi fafaragómûvész
készítette, akinek keze alól már sok ha-
sonló szépséges faragvány került ki.

Évfolyamunk emlékoszlopa némi iz-
galmak után, de végül idõre és igen szép
kivitelben elkészült, aranydiplománk
ünnepe utáni napon felavathattam.  

Az erdészhimnuszt követõen Horváth
Gyula felolvasta Tóth Imre Pál erdész-
technikus versét, amelyet erre az alka-

SZAKMAKULTÚRA

Az 1964-es erdészek emlékoszlopa
Egy soproni évfolyam 50 éves jubileuma

Életünk nagy eseménye volt, hogy

2014. szeptember 9-én a Soproni

Egyetem Erzsébet utcai dísztermében

átvehettük az aranydiplomát, erdõ-

mérnöki diplománk 50 éves évfordu-

lóján. Az emelkedett hangulatú ün-

nepségen ketten rubin-, tizenketten

vas-, a mi nappali évfolyamunkból

harminchatan pedig az aranydiplomát

kaptuk meg.

Az ünnepség
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lomra írt. Az emlékmû leleplezése után
kollégáimnak azzal köszöntem meg
munkájukat, hogy átadtam részükre
egy-egy díszes kivitelben készült elisme-
rõ oklevelet. Az elismerést és dicséretet
elsõsorban Halász Tibor és felesége, He-
lembai Zsuzsanna érdemelte ki, a ke-
zükben összpontosult az 50. évi találko-
zónk megszervezése. Tibornak külön
érdeme, hogy hosszan tartó nagy mun-
kával és utánajárással elkészítette azt a
videót, amely bemutatja az egyetemi
éveinket, és az azt követõ pályafutásunk
emlékezetes eseményeit. Mondhatom,
nagy sikert aratott, amikor az elsõ napon
tartott szakestélyünkön ezt bemutattuk.

Horváth Gyula végezte áldozatos
munkával a kivitelezést, melyben sok
esetben tevõlegesen is részt vett. 

A feladatot annyira szívén viselte,
hogy az avatásra külön valdent csinálta-
tott magának (fotó).

Meg kell említenem Pete Istvánt is,
aki jelentõs anyagi támogatással járult
hozzá az emlékoszlophoz és Várhelyi
Józsefet, aki a feliratos réztábla készíté-
sét szervezte. Az emlékmû tehát az év-
folyamtársak összefogásával született

meg. Az avatásra eljött dr. Jánoska Fe-
renc dékánhelyettes is.

Most is, mint minden találkozónkon,
méltó módon megemlékeztünk halotta-

inkról, nevük kereszttel megjelölve fel-
került a réztáblára. Szakestélyünkön pe-
dig gyertyafénynél, harangot szimbolizá-
ló csengõszó mellett olvastuk fel a húsz
évfolyamtársunk nevét, akik már nem
élnek, és felhangzott az õsi selmeci dal:

„Ha elmennék is én közületek, fiúk,
mulassatok, vigadjatok”

Végül engedtessék meg nekem,
hogy felidézzem az aranydiploma ün-
nepén elmondott beszédem záró gon-
dolatait:

„Most, amikor életünk nagy esemé-
nyéhez érkeztünk, és átvehettük a tisz-
teletdiplomákat, lelkemben az öröm és
a szomorúság érzései keverednek: örö-
met jelent az ünnep emelkedett hangu-
lata, szomorú vagyok, mert a végzõs
évfolyamunkból húszan már nem lehet-
nek közöttünk, elköltöztek egy másik
világba, ahova egyszer mindannyian
megérkezünk. 

Elszállt az idõ felettünk, elmúltak az
évek. Abban az életkorban vagyunk,
amikor egyre gyakoribb közeli hozzá-
tartozóink, évfolyamtársaink, barátaink
elvesztése, és ezek a tragédiák mélysé-
gesen megrendítenek bennünket, erõt
vesz rajtunk a szomorúság, a borúlátás.
Mégis, tudomásul kell vennünk, hogy
az élet megy tovább a maga megszokott
útján, és tavasszal, amikor kizöldülnek
az erdõk és a rétek, kinyílnak az egek,
újra felkel bennünk a reménység, és te-
le vagyunk bizakodással. Hisszük – mé-
lyen hisszük –, hogy nekünk is hoz még
szépet, jót az ÉLET”.

Wágner Tibor
valétaelnök

SZAKMAKULTÚRA

A 64-es erdész évfolyam

Az emlékoszlop avatása

Gencsi László professzor 90 éves
A Nyugat-magyarországi Egyetem egykori Növénytani
Tanszék vezetõje, Gencsi László professzor novemberben
töltötte be 90. évét. Ebbõl az alkalomból a jubiláló profesz-
szort a mostani tanszék szervezésében köszöntötték.

Tisztelõi, tanítványai és barátai nevében – mintegy fél-
százan – az egyetem rektora, Faragó Sándor professzor,
majd a dékán, Lakatos Ferenc professzor köszöntette
Gencsi László tanár urat. Õ meghatódottan beszélt saját
pályafutásáról, továbbá szomorúan emlékezett meg a
közelmúltban elhunyt, a tanszéken szinte végig együttdol-
gozó munkatársáról, barátjáról, Vancsura Rudolf
tanártársáról. A rendezvényen utódja, Bartha Dénes és a
további tanítványok ajándékokat, kedves emlékeket adtak
át Gencsi „papának”, továbbá Csiszár Ágnes docens a

növénytani akadémiai-fõiskolai-egyetemi oktatás kétszáz évérõl tartott tömör, a hallgatóságot
lekötõ elõadást.

A köszöntés kis fogadással, baráti beszélgetéssel ért véget – s a jókívánságokkal: mind
Gencsi László professzor úrnak, mind a növénytani oktatás egykori és mai munkatársainak jó
egészséget és kitartó munkálkodást kívánunk!

Dr. Oroszi Sándor
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait, az OVB tagjait
és az érdeklõdõ tagokat, majd megálla-
pította, hogy 51 fõvel a küldöttgyûlés
határozatképes. A jegyzõkönyv vezeté-
sére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hitelesí-
tõknek Kovács András és Stubán Zoltán
küldötteket kérte fel. Fentieket, és az is-
mertetett napirendet a küldöttek tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül egyhan-
gúan elfogadták.

Az elsõ napirendi pontban az elnök-
ség határozata alapján Zambó Péter el-
nök a 2015. évi tagdíjak megállapításá-
hoz azt javasolta, hogy tekintettel a fo-
gyasztói árindex kismértékû (várhatóan
0,1% körüli) változására, a tagdíjak ne
változzanak 2014-hez képest. Kungli
József küldött érdeklõdött az Egyesület
anyagi helyzetérõl, melyre válaszul Kiss
László alelnök elmondta, hogy az Egye-
sület gazdálkodása stabil, a jelenlegi cé-
lokhoz a bevételek elegendõek. A jövõ-
ben mindenképpen szükség lesz a tag-
díj korrekcióra, amit az új elnökségnek
az egyesületi célok megfogalmazásával
párhuzamosan vizsgálnia kell majd.

8./2014. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: A küldöttgyû-
lés a 2015-ös tagdíjak vonatkozá-
sában a 2014. évi összegek válto-
zatlanul hagyása mellett dönt.

Jelen van 51 fõ küldött; szava-
zatok: 49 igen, 0 tartózkodás, 2
nem

A második napirendi pontban a kül-
döttek megválasztották az Országos Er-
dészeti Egyesület országos tisztségviselõ-
it. A választás lebonyolításának idejére
Orbán Tibor, az Országos Választási Bi-
zottság elnöke átvette a lebonyolító elnök
tisztét. Orbán Tibor ismertette az OVB ed-
digi munkáját, a helyi választások ered-
ményét, az ajánlások és a jelölési folya-
mat menetét, majd ismertette a jelölt listát.
A választással kapcsolatban az Országos
Választási Bizottság külön választási jegy-
zõkönyvet készít. A választás eredménye-
ként 2015. január 1-tõl az OEE országos
vezetõsége a következõk szerint áll fel.

Elnökség: Zambó Péter elnök, And-
résiné dr. Ambrus Ildikó technikus alel-

nök, Kiss László általános alelnök,
Mocz András magánerdõs alalenök, dr.
Oroszi Sándor SZB elnök, Dobre-Kecs-
már Csaba, Gencsi Zoltán, Köveskuti
Zoltán, Spingár Péter, Szabó Tibor,
Szentpéteri Sándor régióképviselõk.

Ellenõrzõ Bizottság: Bak Julianna el-
nök, Ferenczi Tamás, Kolozsvári Ákos,
Kovácsné Schulteisz Margit, Vaspöri
Eszter tagok.

A szavazatszámlálás szünetében dr.
Madas Katalin és dr. Sárvári János be-
mutatták az OEE kiadásában megjelent
új könyvet, Madas András tiszteletbeli
örökös elnök emlékiratainak elsõ köte-
tét. Az életutat a gyermekkortól az
egyetemi éveken és a szakmai pálya-
kezdésen át a hadifogság idõszakáig
bemutató kötet anyagát a Madas-család
ajánlotta fel az Egyesület számára. A
kéziratot a család gondozta, a kötetet
dr. Oroszi Sándor szerkesztette, dr. Sár-
vári János a kiadási feladatokat szer-
vezte. A könyv az OEE titkárságán be-
szerezhetõ, a második kötet 2015-ben
jelenik meg.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök értékelte az
Egyesület 2014. évi mûködését, és rövi-
den szólt a következõ ciklus terveirõl.
Az elmúlt idõszak értékelésékor ki-
emelte a gazdálkodás rendezését, az
Erdészeti Lapok helyzetének megszi-
lárdítását, a szabályzatalkotási munkát.
Fontos változások zajlottak az új helyre
költözött és új munkatársakkal mûkö-
dõ titkárság életében. Kiemelte a meg-
ünnepelt jubileumokat, mint például az
Erdészeti Lapok 150 éves évfordulóját
és az egyesületi rendezvényeket, me-
lyek között külön jelentõsége van az
Év Erdésze Verseny megújításának. Rö-
viden vázolta az érdekképviseleti mun-
kát, és az Egyesület égisze alatt zajló
évi mintegy 200 helyi csoport és szak-
osztály rendezvényt. A következõ cik-
lus terveirõl szólva az Egyesület anyagi
biztonságának minél teljesebb megte-
remtését emelte ki. Újonnan megvá-
lasztott elnökként ismertette a Sopron-
ban, Hermeszen létesítendõ erdész
idõs otthon tervét, mellyel kapcsolat-
ban folyamatban van a szükséges in-
gatlan megszerzése. Szintén tájékozta-
tott a Székház kérdésének rendezésé-
vel kapcsolatos lépésekrõl. A követke-
zõ ciklusban kiemelt évforduló lesz a

2016-os év, az OEE alapításának 150.
évfordulója. Ebbõl az alkalomból Bedõ
Albert személyéhez kapcsolódó kutatá-
sok, emlékház építése, esetleg erdélyi
vándorgyûlés szervezése szerepel a
tervek között. Az egyesületi életben
fontos az SZMSZ aktualizálása és a
szakosztályok mûködésének áttekinté-
se. Az érdekképviseleti munkában az
elnökség továbbra is kiemelten foglal-
kozik a szakképzéssel és a környezeti
neveléssel kapcsolatos kérdésekkel.
Beszámolójának végén Zambó Péter
megköszönte a tagok és a küldöttek bi-
zalmát, a leköszönõ tisztségviselõk ed-
digi munkáját, és az újonnan megvá-
lasztott vezetõségi tagok elkötelezett-
ségét.

Az egyebek között Schmotzer And-
rás küldött javasolt, hogy az elnöki prog-
ram jelenjen meg az Erdészeti Lapok jö-
võ év eleji számában. Szintén javasolta

az Etikai Szabályzat elkészítését. Érdek-
lõdött, hogy a helyi választások min-
denütt sikeresek voltak-e. Erre Válaszul
Orbán Tibor OVB elnök elmondta,
hogy a fõleg szakosztályok esetében
volt probléma a szükséges létszám
megléte. Domokos Gábor küldött,
egyetemi hallgató tájékoztatott és támo-
gatást kért a selmeci hagyományok vi-
lágörökséggé nyilvánítása alkalmából
Sopronban februárban rendezendõ ha-
gyománytörténeti konferenciához, me-
lyet a jelenlévõk támogatásukról bizto-
sítottak.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, majd áldott Karácsonyt és boldog
Új Évet kívánva bezárta a küldöttgyû-
lést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:  
Kovács András

küldött
Stubán Zoltán

küldött

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttgyûlésének
2014. november 28-i, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 12. szám (2014. december)438

Bõsze Aladár
(1925–2014)

Szomorúan tudatjuk,
hogy a zalai erdész-
társadalom egyik
nagy öregje, a zalai
erdõfelügyelõk doy-
enje, Bõsze Aladár
gyémántokleveles er-
dõmérnök, életének
90. évében, hosszan
tartó betegség után,

2014. október 12-én, Nagykanizsán elhunyt.
Volt kollégánk 1925-ben Sopronban szü-

letett, tisztviselõ családban. Gimnáziumi ta-
nulmányait szülõvárosában, a Széchenyi Ist-
ván Állami Gimnáziumban végezte. Diáké-
vei során különös vonzódást érzett a sza-
badkézi rajzhoz és a mûvészettörténethez,
melyet híres-neves tanára, Soproni Horváth
József festõmûvész külön is értékelt, és ösz-
tönzött. A tanár úr nyugdíjba vonulása után,
helyét egykori tanítványa, Ákos Ernõ festõ-
mûvész vette át, aki nevezetesen Bõsze Ala-
dár édesanyjának testvére volt. Már-már úgy
látszott, hogy a gimnázium után számára is a
képzõmûvészeti pálya lesz az életcél, de az
1943-ban tett sikeres maturája után, az Er-
délybe vezetett negyvennapos, utolsó cser-
kész mozgótáboruk felejthetetlen természeti
szépségei és élményei, többek között Tus-
nád, Borszék, Szováta, a Szent Anna-tó, a
Gyilkos-tó és környezetük, azután a Békás-
szoros, a Radnai havasokban az Ünõkõ-
csúcs, onnan az Oltárkõ látványa a tetején
lengõ magyar zászlóval, s nem utolsó sorban
a vadregényes, sejtelmes Hargita hatása,
ahol az éjjeli õrsége csendjében mindezeket
felidézte, váratlan döntésre késztették. Ma-
rosvásárhelyre érve, azonnal táviratozott
nagyszüleinek Sopronba, hogy sürgõsen ad-
ják be felvételi kérelmét a m. kir. József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karának
Erdõmérnöki Osztályára. Itt meg kell jegyez-
nem, hogy szüleit korán elvesztette, s fel-
sõbb gimnáziumi éveiben már nagyszülei
nevelték. Mire Erdélybõl hazaérkezett, nagy
örömére már várta a hivatalos felvételi érte-
sítés, s így soproni lakosként, egyben büsz-
ke egyetemi polgár is lett.

Ilyen elõzmények után kezdõdött el er-
dészélete, s idõs korában gyakran emleget-
te, hogy az akkor még nem sejtett, viharos
háború utáni esztendõk rendkívüli nehézsé-
gei ellenére is mindig örömmel és megelé-
gedéssel gondolt vissza hirtelen jött erdélyi
döntésére.

A háború vége felé súlyos csapás érte, le-
bombázták lakásukat, s az otthon tartózko-
dó nagyszülei a romok alatt lelték halálukat.
Lényegében árván maradva, a háború után –
megélhetési gondjai miatt – meg kellett sza-
kítani tanulmányait, amelyeket így csak
1950 elején tudott befejezni és erdõmérnöki
oklevelet szerezni, az alma materünket ak-
kor épp Budapesti Mûszaki Egyetem Erdõ-
és Földmérõmérnöki Karának nevezett sop-
roni felsõoktatási intézményünkben.

Munkásságát 1950. március 3-án kezdte
meg az Állami Erdõrendezõség zalaegersze-
gi kirendeltségénél, erdõrendezõi munka-

körben. Zalaegerszegen ismerte meg leendõ
feleségét, akivel legendásan szép családi
életet élt 52 éven át, felesége haláláig. Gyer-
mekük sajnos nem született.

1952. április 16-án áthelyezték az az idõ
tájt alakult Állami Erdõrendezési Intézet mis-
kolci kirendeltségéhez, ahol nagybátyja, az
akkori idõk egyik legkiválóbb erdõrendezõ-
je, Szilas (Sztancsik) Géza erdõmérnök volt
a vezetõ. Itt üzemtervezési és földmérési
munkákat végzett, de már nõs emberként
igazából nem tudott megállapodni, mert ki-
látástalannak tûnt lakáshoz jutniuk, s albér-
letben szûkösködtek. Felesége amúgy is
visszavágyott szûkebb hazájába, Zalába, s
kapóra jött az állami erdõgazdaságok 1955
eleji újjászervezése és Aladár kollégánk
1955. május 22-tõl áthelyezéssel álláshoz, s
egyben lakáshoz is jutott Nagykanizsán, az
újonnan alakult Dél-zalai Állami Erdõgazda-
ságnál. Kezdetben gépesítési és vasútügyi
elõadóként dolgozott, majd 1957. április 1-
jétõl a mûszaki csoport vezetõjévé nevezték
ki. Csoportjának feladatát gépesítési, vala-
mint magas- és mélyépítési erdõgazdasági
beruházások képezték, melynek keretében
megépült 21 erdészház, a nagykanizsai mû-
szaki erdészet telephelye és irodaháza, 25
km összhosszúságú stabilizált erdei feltáró-
út, és amit méltán szokott büszkeséggel em-
legetni legnagyobb munkájukként: a múlt
század '60-as évtizedének közepén szintén
csoportjával koordinálta a csömödéri farak-
tár és vasútüzem, valamint az ottani fûrészü-
zem teljes korszerûsítését, amit az ERDÕ-
TERV tervei alapján hajtottak végre, a nagy-
kanizsai mûszaki erdészet és több alvállal-
kozó bevonásával.

1963 nyarán, az OEE nagykanizsai ván-
dorgyûlése alkalmából, tervei, illetve rende-
zése alapján nyílott meg – szép sikert aratva
– az akkori városi múzeumban az elsõ zalai,
erdészeti, faipari és vadászati idõszakos kiál-
lítás.

1966. november 1-jével kérésére – egész-
ségügyi okokra hivatkozva – áthelyezték a
Zalaegerszegi Erdõrendezõség nagykanizsai
osztályára, ahol kezdetben erdõrendezési
felügyelõként, majd késõbb erdõfelügyelõ-
ként dolgozott. 

Fõ feladatát a zalakomári és szentpéter-
földei erdészetek üzemterv szerinti gazdál-
kodásának ellenõrzése képezte, amit példás
lelkiismeretességgel hajtott végre.

Erdõfelügyelõi munkakörében – rajzkész-
ségét is kiélve –  jelentõs érdemeket szerzett
több zalai, így a nagykanizsai, a zalaegersze-
gi, a zalakarosi, az ormándi parkerdõk tájba
illõ, esztétikus mûszaki létesítményeinek,
köztük a zalakarosi parkerdõ négyszintes, 14
m magas, látványos kilátójának, a nagykani-
zsai parkerdõ cölöpvárának (a középkori Ka-
nizsa vára mintájára), valamint a kányavári-
szigeti és a Kápolna-pusztai bivalyrezervátum
kilátóinak tervezésében is. 1991-ben – felké-
résre – tervei alapján készült el – a zalakarosi
kilátó mintájára – a Pannonhalmi Apátság
fennállásának 1000. évfordulója alkalmából
Pannonhalmán a hármashalmi Boldog Mór-
kilátó, melyre külön is nagyon büszke volt.

Három és fél évtizedes szakmai munkás-
sága után, 1985. február 1-jén vonult nyugál-
lományba. Sokoldalú, hivatásszeretõ, lelkiis-

meretes tevékenységét Erdészet Kiváló Dol-
gozója (1972), Kiváló munkáért (1985) mi-
niszteri kitüntetésekkel, valamint több, társa-
dalmi munkáért kapott elismeréssel jutalmaz-
ták. Alma matere 2000-ben arany, 2010-ben
gyémánt tiszteletdiplomában részesítette.

Kései nyugdíjas életébe kedves színfoltot
hozott a 2007-es esztendõ, amikor is tagja le-
hetett a ZALAERDÕ Zrt. központja akkortájt
alakult Nyugdíjas Erdész Klubjának, s amed-
dig egészsége engedte, aktív résztvevõje
volt a klub változatos, színvonalas rendezvé-
nyeinek. 2013-tól a klubnak már tiszteletbe-
li tagja volt. 

Feltétlen említést érdemel, hogy 86 éves
korában még összeállította a Parkerdei em-
lékeim címû 123 oldalas könyvét, benne
összefoglalva a sok szép parkerdei tervezé-
sét - látványos képekkel illusztrálva -, melyet
a nagykanizsai Czupi Kiadó adott ki.

Aladár kollégánk hamvait 2014. novem-
ber 4-én Zalaegerszegen, az Olai úti temetõ-
ben – katolikus gyászszertartás keretében –
hozzátartozók, barátok és kollégák részvéte
mellett helyezték családi sírboltjukba örök
nyugalomra, szeretett felesége hamvai mellé.

Munkássága és hivatásszeretete méltó a
szakma emlékezetére. Emlékét kegyelettel
megõrizzük.

Dr. Baráth László

Szi Benedek József
(1937–2014)

Több mint hét évti-
zed homályba veszõ
távlatait, régmúlt idõk
eseményeit, a családi
életnek a szív mélyé-
be rejtett érzelmeit
kellene a gyász iránti
tapintattal és kegye-
lettel felfedni ahhoz,
hogy a 77 éves élet-

nek kijáró tisztelettel, a hozzátartozók gyá-
szában osztozni kész részvéttel mondhas-
sunk végsõ búcsút Szi Benedek József nyug-
állományú uzsai erdésznek, aki szeptember
15-én csendesen megpihent, örök alkonyra
hajtotta fejét. Néhány perc múlva bezárul
egy sír, amely elválasztja õt az élõk világától,
s nekünk a költõk szavai jutnak eszünkbe,
tolulnak ajkunkra: 

„Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az
az ember ottan a mesében. Az élet egyszer
csak õrája gondolt, mi meg mesélni
kezdtünk róla „Hol volt…!, majd rázuhant a
mázsás szörnyû mennybolt, mi azt mesél-
jük róla sírva: „Nem volt! Úgy fekszik õ ki
küzdött a jobbra, mint önmagának der-
medt, néma szobra. Nem kelti fel se könny,
se szó se vegyszer, holt volt, hol nem volt a
világban egyszer!”

Igen, ez a sorsunk, jól tudjuk ezt mind-
nyájan, de igazi döbbenetet ennek a szónak,
hogy halál, csak akkor éreztük át igazán,
amikor valaki eltávozik közölünk. Valaki,
akit szerettünk, aki közénk tartozott, aki ré-
szünkké vált. Most még halála közelségétõl
zaklatott szívvel és lélekkel csak elnagyolt és
kusza az emlékünk. Mégis ha végigsétálunk
az elmúlt évek országútján az emlékezés lé-
ket vet a múlt és a jelen között. A búcsúzás
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szavait keresve a múltba kell visszatekinte-
nie. Az elmúlt életbõl kell kiemelni a képet
és a salakból kiválogatni a gyöngyöt, hogy
az elismerés, méltó koszorúját letehesse a tá-
vozónak a koporsójára. Aki Szi Benedek Jó-
zsef búcsúztatására vállalkozott az nehéz, de
szép terhet vett magára – hiszen nem az
igazgyöngy és a salak között kellett válogat-
nia, hanem csak a kisebb és a nagyobb
gyöngyszemek között – nem a hibát és az
erényt kellett szétválasztania, hanem csak a
jót a jobbtól, a nemeset a nemesebbtõl,
egyik emberi értéket a másiktól. 

Nyissuk fel hát utoljára életének bezá-
rult könyvét, emlékezzünk néhány esemé-
nyére, amelyet õrizni akarunk róla. Felsõ-
zsiden született 1937. szeptember 8-án, ott
töltötte gyermekkorát. A 8. osztály elvégé-
se után az erdész szakiskolát Ásotthalmon
végezte, majd a Soproni Erdészeti Szakkö-
zépiskolában szerzett erdésztechnikusi ok-
levelet. Az aktív munkát, pályáját az Uzsai
Erdészetnél kezdte és nyugdíjba vonulásá-
ig ott dolgozott. Munkájának legtöbb ré-
szét a tapolca–víszlói erdészkerületben töl-
tötte. Több évtizedes munkája, az erdõ
plátói tisztelete, szeretete, elhivatottsága
meglátszik az általa irányított, gondozott
területeken.  Számos környékbeli erdõ te-
lepítése, nevelése fûzõdik nevéhez. Elhi-
vatottsággal végzett felelõsségteljes, kiváló
munkáját az évek, évtizedek folyamán
több esetben is elismerték. 27 éves korá-
ban 1964. november 22-én bekerült a neve
a házassági anyakönyvbe, igazolva azt a
tényt, hogy Szi Benedek József és Keszi
Anna örök hûséget esküdve vállalkozott
arra, hogy tovább viszik az életet, új csalá-
dot alapítanak. Szerették egymást a felesé-
gével, e szeretetre alapítva bízni tudtak a
jövõjükben. Ez a bizakodás nem volt hiába
való, 56 évi szép és megértõ házasság, 3
szeretett gyermek: Anikó, József és Sándor
iker fiai, majd 8 unoka. Bensõséges, meleg
otthon volt bizakodásának jutalma. Büszke
volt családjára, gyermekeire, unokáira,
akiknek érkezését nagy örömmel fogadta.
Általuk és velük kibõvült a család, amely
széppé, teljessé tette életének éveit. Az
életét, amely becsületes munkából, a létért
folytatott mindennapokból, de legfõkép-
pen ragaszkodásból, szeretetbõl és felelõs-
ségbõl állt. Szeretetbõl, ragaszkodásból,
melyet a családja iránt érzett. Felelõsség-
bõl, amelyet munkájában, embertársai
iránt tanúsított. Szerette az embereket,
mindenkivel könnyen teremtett kapcsola-
tot. Nyitott, közvetlen ember volt, aki sze-
retett adni. Munkája mellet kedvenc elfog-
laltsága a fõzés volt. Nagy örömmel látta el
a családot, akiket mindig hazavárt, akiket
nagyon szeretett. Az alábbi jelmondatot
véste egykor Ásotthalomban az iskola pad-
jára, és egész életében ennek megfelelõen
élt. „Légy tölgyfa, amit a fergeteg képes ki-
dönteni, de méltóságos derekát meg nem
görbítheti.” Mindnyájan a múlhatatlan sze-
retet, az õszinte tisztelet jegyében õrizzük
meg õt, minden szépet és jót, ami rá emlé-
keztet, vele kapcsolatba hozható. Aludj
csendben.  „Tarka mezõk, lombos erdõk
vigyázzák örök álmodat”!

Frank István

Kerékgyártó Béla
(1927–2014)

2014. november 16-án reggel Kerékgyártó
Béla, gyémántokleveles erdõmérnök kollé-
gám és barátom 87 évesen nem kelt fel töb-
bé, mint ahogy akkor részére a Nap sem
emelkedett a horizont fölé. Egy újabb csillag
fénye hunyt ki az égbolton, szegényebbek
lettünk egy szeretõ férjjel, apával, nagyapá-
val, baráttal, egy agilis, sok értéket létrehozó
szakemberrel. 

Különös volt az a hétfõi nap. Borongós,
lehangoló. Cseng a telefon, ugrok, hogy fel-
vegyem. Várom, hogy beleszóljon barátom,
mondja, mint mindig, hogy „Igen, 17 órára
ott leszek.” – de helyette Béla bácsi felesége,
Erzsike hangja szólal meg: „Béla bácsi nincs
többé. Nem dobog már a rakoncátlankodó
szív.”

Kerékgyártó Béla 1927. szeptember 28-án
született a Prügy községhez tartozó Cseger-
tanyán. Elemi iskoláit ott, a középiskolát
Egerben végezte, 1950-ben a soproni Erdõ-
mérnöki Fõiskola hallgatója lett, 1954 de-
cemberében fejezte be, erdõmérnöki okleve-
lét ekkor kapta meg. 1955. január 1-jével a
Sátoraljaújhelyi Erdõgazdasághoz került (ké-
sõbbiekben Zemplén-hegységi ÁEG) fõerdé-
szi, majd fahasználati elõadói munkakörbe.
1955. november 1-jétõl a gazdaság Vilypusz-
tai Erdészetének vezetõje lett. Abban az idõ-
ben ez rendkívüli eseménynek számított,
hogy tíz hónapos szakmai gyakorlat után,
fiatal erdõmérnökként erdészetvezetõi kine-
vezést kapott, váltva a káderként kinevezett
elõdjét. Tízéves erdészetvezetõi tevékenysé-
ge során kitûnõ erdész kollégákkal, a ko-
csánytalan tölgyesek természetes felújításá-
val értek el sikereket. Az úgynevezett cso-
portos felújítási mód gyakorlatának az áttéte-
lével, a kocsánytalan tölgy fiatalosok nevelõ-
vágásaival érdemelték ki azt, hogy az 1958-
ban megtartott Nemzetközi Erdõnevelési
Konferencia egyik gyakorlati bemutatója az
erdészet koromhegyi területén valósult meg.
1964 nyarától a gazdaság központjában er-
dõfelújítási elõadói, majd erdõmûvelési osz-
tályvezetõi beosztásban dolgozott. A Sátor-
hegységi és a Tisza-Bodrog-Hernád erdõgaz-
dasági tájak erdõfelújítási és erdõtelepítési
irányelveinek, eljárásainak és a faállomány-
nevelési útmutatójának kidolgozója volt.
Amikor 1970-ben megalakult a Borsodi Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaság, osztályveze-
tõi, majd fõosztályvezetõi beosztásba került. 

Az operatív munka mellett részt vett a
gazdaság távlati fejlesztési terveinek elõké-

szítésében. Több tanulmánya jelent meg az
Erdõgazdaság és Faipar c. folyóiratban az er-
dõgazdálkodás ökonómiai kérdéseirõl.
Szakmai pályájának utolsó öt évét a gazda-
ság Parasznyai Erdészet vezetõjeként töltöt-
te. Itt elsõsorban a bükkösök természetes fel-
újítását és a cser-elegyes KTT fiatalosok ne-
velését tartotta legfontosabbnak. 1988. janu-
ár 1-jével került nyugdíjba. 

1991-ben egy betéti társaságot alakított: a
Populus Erdészeti Szaktanácsadó és Szolgál-
tató Bt.-n keresztül Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 20 szövetkezet, önkormányzat és
magán-erdõgazdálkodó erdészeti és kör-
nyezetvédelmi tevékenységét irányította a
Bodrogköz, Taktaköz, Sajó-Hernád-völgy,
Tiszaújváros és a dél-borsodi térségekben.
Feladata volt a megye termelõszövetkezete-
inek, illetve magánerdõinek erdõgazdálko-
dásának segítése. A szaktanácsadói munkája
során sikerült a korábbról felhalmozódott
erdõfelújítási hátralékokat felszámolnia,
elérnie a községi önkormányzatoknál a
munkanélküliek foglalkoztatását az erdõte-
lepítési munkálatokban. 

Több mint 1000 hektár új erdõ létrehozá-
sát tervezte meg, és irányította. Mezõgazda-
sági üzemek környezetvédelmi szaktanácsa-
dásában is segítséget nyújtott. 

Szakmai tevékenységéért három esetben
részesült miniszteri kitüntetésben, és szinte
minden évben vállalati kitüntetést és dicsé-
retet kapott. 

Aktív közéleti életet élt, felkészült szak-
ember, jó kolléga, 1955 óta aktív egyesületi
tag, az erdõ védelmében tevékenykedett,
törvényeinek betartására törekedett egész
életében. 

Az erdõ egyre színesebb, a bükkösök,
gyertyánok, tölgyek zöldjét aranysárga, bar-
na szín váltja fel. Késõ õszi szél lengedez. A
termés beérik, a természet hanyatlik. Egyre
többen távoznak az égi mezõkre közülünk.
Eszembe jut, amikor nemcsak az erdészeti
találkozókon, konferenciákon,  találkoz-
tunk, megbeszéltük, hogy gyakrabban jö-
vünk össze, hetente tarokkozunk. A közel-
ben lakó barátokból alakult körben nem a
játék volt a döntõ, inkább az, hogy közben
beszélgessünk. Többen nyugdíjasként is ak-
tívan éltünk. A szakmai vagy magánéleti si-
kereinket, gondjainkat is elmeséltük egy-
másnak. Legtöbbször az volt a téma, mit
mondott mostanában a kis unoka, milyen jó
tanuló, hol szerepel éppen, vagy mit hozott
üdvözlésként a kiskutya, hol jártunk legu-
tóbb, de ami a lényeg, az erdõk állapota
mindig szóba került, hiszen a kártyakör er-
dõmérnökökbõl állt, a legújabb fejlesztések
terveit mindig megbeszéltük. 

Most, amikor családod, kollégáid és ba-
rátaid itt állnak elõtted, meghajtjuk fejün-
ket, és emlékezünk arra az értékes, teljes
életre, amelyet megéltél, ifjúságodra, a sok
munkára, amit szívesen végeztél, a fájdal-
mak, az örömök is felidézõdnek. Gyertyát
gyújtunk, csendben emlékezünk. Távo-
labbról harangszó hallatszik. Te eltávoz-
tál, már nem gyötör többé fájdalom, és
amíg élünk, velünk leszel. A szeretet láng-
jai gyöngysorként tündökölnek szívünk-
ben. Legyen nyugodt álmod. Szervusz Bé-
la bácsi.
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Erdész szemmel a gyilkos súly alatt
összeroppanó fák egy dráma díszleteit
jelentették az utóbbi napokban. Min-
dennek ellenére be kell vallani a megfa-
gyott világ, a szinte jégkorszakot idézõ
természeti környezet látványa, legalább
is sajátosan egyedi esztétikai élmény.
Nekem hosszú évtizedekre elég is volt
belõle ennyi és valószínûleg nem mara-
dok egyedül ezzel a kívánságommal.

Ám a jég, a fagy, a zúzmara, a hó, a
dér, a jégcsapok téli erdeink természe-

tes díszei. Micsoda változatos forma-
gazdaságban, színekben öltöztetik fel a
lombja vesztett erdõket, melyek nélkü-
lük tétova, csupasz magányosságban
merednek az ég felé, a téli szürkeség-
ben.

Mikrovarázsok. Lehajolunk e ma-
napság e varázslatokat egy pillanatra
megnézni, megállunk-e mellettük egy
percre szemlélõdni? Vagy rohanunk to-
vább terepjáróinkkal egyik erdõrészlet-
bõl a másikba, robogunk vissza az iro-

da képernyõktõl, adatoktól, számoktól
és határidõs feladatoktól vibráló köze-
gébe?

A meglassúdott patakok mentén nap-
ról-napra hízó jéghidak, a kövek között
a freccsenõ vízbõl fagyva születõ talpas
kristálycsodák, a finom jégtûk a fagytól
mereven felkunkorodó bükklevél ere-
zetén, a cser mélyen barázdált kéregle-
mezei között megbújó hókristályok, a
források csepegõ vizeibõl lassan formá-
lódó víztiszta jégcsapok, az öreg szálfák
szél alatti oldalára kifagyó zúzmara ros-
tos szalagjai, mind-mind a hazai téli er-
dõk rejtett értékei. 

Nem történelmi, nem geológiai, nem
ökológiai, nem gazdasági értékek. Esz-
tétika és a belõlük születõ emberi érze-
lem örök értékei. Emberi lépték, egy
másik emberi perspektíva, melyre a
mindennapjait szakemberként megélõ
erdésznek is szüksége van az erdõn.

S fontosságukra, éppen a most sorjá-
zó enyhe telek hívják fel a figyelmet,
mikor még a legmagasabbra nyúló
hegygerinceinken, bérceinken is egyre
ritkább vendégek a téli erdõ ékszerei.
Talán egy valamire idõvel mégis megta-
nítanak a magasban áramló enyhe de-
cemberi, januári légtömegek. Értékelni
a korábban közönségesnek, mindenna-
pinak tûnõ kis csodákat. 

Közelegnek az Ünnepek, az Óév,
Újév fordulója. Minden Olvasónak azt
kívánom, hogy teremtsen idõt magának
az erdei mikrovarázsokban rejlõ érté-
kek felfedezéséhez! Az elhatározáson
túl ehhez pedig, másra már nincs szük-
ség, mint, hogy „Tél Tábornok seregei”
visszatérjenek erdeinkbe.

Nagy László 

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Téli mikrovarázsok

Hiányoznak a tél finom ékszerei az erdeinkbõl. Természetesen nem a napok-
ban, a kitartó ónos esõzés nyomán lerakódott sok tízezer tonnányi jégtömegre
gondolok. Az durva és kegyetlen szörnyeteg, melyben szépséget találni furcsa
tudathasadásos állapot. Talán csak a fényképezõgépek tárgyilagos, érzelem-
mentes objektívei képesek rá.
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Nem tervez az FM közbirtokos-
sági erdõket az állami erdõk

területén
Fazekas Sándor röviden nyilatkozott a

témában a Napi Gazdaságnak
2014. december 4-én hosszabb interjú-
anyag jelent meg a Napi Gazdaság-
ban Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszterrel, Kiss Melinda Katalin tollá-
ból. A számos agrártémát körüljáró be-
szélgetés során három kérdés erejéig az
erdészeti ágazatról is volt szó, melyet a
megjelent riportból szó szerint idézünk.
„– A parlament törvényalkotási menet-
rendje szerint decemberben kellene be-
terjeszteni az új erdõtörvényt. Hol tart
a jogszabályalkotás? – Készül a szabá-
lyozás, remélhetõleg még az idén beter-
jesztjük az országgyûlés elé. – Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget vezetõ minisz-
ter júniusi beiktatás elõtti meghallgatá-
sán említette, hogy az állami erdõk egy
részén közbirtokosságot kellene létre-
hozni. Ez is benne lesz a javaslatban? –
Az eddigiekhez képest nem tervezünk
lényeges változtatást az erdõhasználat-
ban, mivel az nemzeti érdek, hogy az
egymillió hektárnyi állami erdõ tovább-
ra is állami tulajdonban és az állami er-
dõgazdaságok vagyonkezelésében ma-
radjon.”

Forrás: Napi Gazdaság
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/fa-

zekas_sandor_kozbirtokossag_erdo_allam



Vidékfejlesztés az uniós támo-
gatások tükrében

A kormány ösztönzi az erdõterületek
növelését és a fenntartható erdõgaz-

dálkodást
Viski József, a Miniszterelnökség agrár-
vidékfejlesztési programokért felelõs
helyettes államtitkára a 2014-2020-as vi-
dékfejlesztési programot mutatta be a
Magyar Tudomány Ünnepe keretében
szervezett nemzetközi szimpóziumon,
Békéscsabán. A helyettes államtitkár el-
mondta, hogy az Európai Mezõgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap forrásainak
felhasználásával megvalósuló középtá-
vú fejlesztési program megvalósítására
2020-ig több mint 1200 milliárd forint
értékû fejlesztési forrás áll rendelkezés-
re. A szakpolitikus elõadásában rámuta-
tott: a Kormány kiemelten kezeli a klí-
maváltozásra történõ felkészülést, ezért
ösztönzi a környezetkímélõ gazdálko-

dási módokat, a megújuló ener-
giák használatát, az erdõterüle-
tek növelését és a minõségi,
fenntartható erdõgazdálkodást. 

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

szakmai/videkfejlesztes_unios_tamo-

gatasok



Életveszélyes a hazai erdõk 
látogatása – helyzetkép az 

erdõkárokról
A Földmûvelésügyi Minisztérium és az
érintett állami erdõgazdaságok közle-

ményei
Az elmúlt napok szélsõséges idõjárása
komoly károkat okozott Magyarország
erdeiben. Bitay Márton állami földekért
felelõs államtitkár a Pilisben tájékozó-
dott a természeti csapásról. A parkerdõ
és az állami erdõgazdaságok folyama-
tos jelentést tesznek a Földmûvelésügyi
Minisztériumnak. Az agrártárca államtit-
kára bejárta a jégkár sújtotta területeket
az állami erdõgazdaság munkatársaival. 

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ha-

za_erdok_eletveszely



Akác a viták kereszttüzében
A meglévõ magyar akácerdõket nem

fenyegeti veszély
Az MTA doktora prof. dr. Faragó Sándor
– a Nyugat-magyarországi Egyetem rek-
tora, az MTA Erdészeti Tudományos Bi-
zottság alelnöke – elnökletével rendez-
ték meg „Az akác a viták kereszttüzé-
ben” címû konferenciát múlt héten, Bu-
dapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démia nagytermében. Az akác azért ke-
rült a viták kereszttüzébe, mert olyan ter-
jedésre hajlamos, amely fajokra vonat-
kozóan az EU korlátozásokat vezetett
be. Arról most kezdõdnek a szakmai tár-
gyalások, hogy a tényleges fajlistára
mely fajok kerülnek, s velük kapcsolato-
san mik a teendõk. Az bizonyos, hogy a
460 ezer hektárnyi, már meglévõ magyar
akácerdõket nem fenyegeti veszély, az
akác vonatkozásában egyébként még
semmi nincs eldöntve. További szakmai
kutatások és párbeszéd szükségesek a
helyes döntések kialakításához.

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

mai/akac_akademia

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
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