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Az idők nagy tanúi
Kálmáncsa-Lajosháza pusztától bő egy kilométerre délkeletre, 

a baranyai megyehatártól kb. 50 méterre látható ez a gyönyörű 
idős kocsányos tölgy. A terebélyes óriás mellmagasságban mért 
törzskerülete 684 cm, magassága 23, lombkorona átmérője 31 
méter. A sefagos erdő, melynek Flender Mihály erdész kollégánk 
a kerületvezetője, az öreg fától talán száz méterre kezdődik. Ő 
„mindössze” tizenhét éve dolgozik a Sefagnál, viszont előtte tsz-
erdészként ugyanezen a vidéken szolgált, így már három évti-
zede ismeri a vén tölgyet. Elmesélte, hogy egy alkalommal már 
majdnem szomorú sorsra jutott az öreg: terebélyes lombkoronája 
rálógott a mellette lévő szántóterületre, és akadályozta a trakto-
rok mozgását, ezért az akkori gazda, a Bárdibükki Állami Gaz-
daság ki akarta vágatni. Már ment a „végrehajtó brigád”, amikor 
sikerült rábeszélni a főnökséget, hogy ne az egész fát, hanem 
csak néhány hatalmas lelógó ágát vágják le. Ennek emlékét az 
azóta szépen beforrt ágcsonkok idézik.

Mielőtt ismertetnénk a 
2009-es év erdőgazdálkodási 
tevékenységének főbb jellem-
zőit és a 2010-es év feladatait, 
feltétlenül ki kell hangsúlyozni, 
hogy a 2009 tavaszán elfo-
gadott XXXVII. törvény (az új 
„Erdőtörvény”) jelentős válto-
zásokat hozott az erdőgazdál-
kodás eddigi megszokott gya-
korlatához képest. Változott 
az erdészeti hatósági eljárás-
rend, változtak a gazdálkodást 
befolyásoló törvényi előírások. 
Különösen igaz ez az állami 
területeket vagyonkezelő, ál-
lami tulajdonú erdészeti zrt.-k 
esetében, hiszen a társadalmi 
elvárásokat (biztos, hogy az 
elvárások a társadalom több-
ségi véleményét fogalmaz-
zák meg?) a törvény ebben 
az esetben nagyobb eréllyel, 
szélesebb feladatkörrel – tulaj-
donképpen komolyabb ellenté-
telezés nélkül – az állami erdő-
gazdálkodók kötelezettségévé 
teszi.

A törvény ismerete, az 
előírások betartása és be-
tartatása, a törvény szelle-
mének megfelelő gyakorlati 
végrehajtás megvalósítása a 
hosszú távú és biztonságos 
gazdálkodás elengedhetet-
len feltétele. A törvényt, az új 
előírásokat a szakszemély-
zetnek meg kell ismernie és 
be kell tartania! Az ehhez 
kapcsolódó aktuális felada-
tokra a későbbiekben még 
visszatérnünk.

Egy évvel ezelőtt, terveink 
megvalósíthatóságához az 
ös szefogás fontosságát hang-
súlyoztuk. Örömmel és jóleső 
érzéssel jelenthetjük ki, hogy 
a 2009-es évre kitűzött ered-
mény-elképzeléseinket siker-
rel – az eredeti célkitűzéseket 
kissé meghaladva – meg tud-
tuk valósítani. A gazdálkodási 

környezetünket megváltoztató, 
megnehezítő gazdasági vál-
ság ellenére sikerült a vezető 
és végrehajtó kollektívának 
időben és folyamatosan re-
agálnia az évközi kihívások-
ra, továbbá alkalmazkodnia 
a kínálkozó (beszűkült) piaci 
lehetőségekhez és elvárások-
hoz. A válságnak nincs vége! 
Mindenkiben tudatosulnia kell, 
hogy megoldást a további ne-
hézségekkel szemben csak 
az egymás munkáját segítő 
és támogató hozzáállás, a fe-
gyelmezett, az új kihívásoknak 
is megfelelő munkavégzés 
biztosít. Ez elengedhetetlen 
a részvénytársaság eredmé-
nyes működéséhez, a nálunk 
dolgozó vállalkozói kör fejlődé-
sének biztosításához. Ez sike-
res jövőnk alapja! 

Az Erdőgazdálkodási Osz-
tály (erdőművelés, fahaszná-
lat) és a Kereskedelmi Osztály 
összehangolt tevékenysége 
meghatározó a SEFAG Zrt. 
eredménytermelő képes-
sége szempontjából. Ez az 
összhang az Erdészetek ak-
tív bevonásával 2009-ben a 
válságmenedzselési elvek-
nek megfelelően, a Termelési 
Igazgatóság és a Gazdasági 
Igazgatóság erős kontrolljával 
valósult meg. Az új termelés-
irányítási szabályozás sikerét 
a 2009. év eredményei bizo-
nyítják. Reményeink szerint 
ez a rendszer a 2010. év vár-
ható nehézségein is átsegít 
bennünket.

Néhány gondolat az el-
múlt évről: 

A 2009-es év elején – mint 
már utaltunk rá – egy rend-
kívül feszített mértékű, és a 
korábbiaktól eltérő tervezési 
metódus alapján határoztuk 
meg erdészeteink számára 
az eredményelvárást. Sike-

rült tudatosítani valamennyi 
vezető és termelésirányító 
kollégában, hogy a gazdasági 
válság hozzánk is begyűrűző 
hatásaira fel kell készülnünk, 
azokra lehetőleg gyorsan és 
hatékonyan kell reagálnunk. 
Most már kijelenthetjük, hogy 
a 2009-es próbát sikeresen 
kiálltuk. A válságot mi is és 
gazdálkodásunk is megérez-
te, igaz, talán egy kissé mér-
sékeltebben, mint ahogy arra 
számítottunk. Az év közben 
megtett termelést szabályozó 
intézkedéseink meghozták az 
elvárt eredményeket.

Ki kell hangsúlyozni, hogy 
a közcélú és közjóléti fel-
adatainkat a korábbi évek 
nagyságrendjében továbbra 
is el tudtuk végezni. A Sefag 
kezelésben lévő sziágyi erdei 

iskola, a kilenc parkerdő és pi-
henőhely, a két arborétum és 
a mesztegnyői erdei kisvasút 
üzemeltetésére csaknem 63 
M Ft-ot fordítottunk. Ezekre az 
egyre nagyobb figyelmet és 
érdeklődést keltő feladatokra 
a különböző pályázatokból és 
támogatásokból befolyt 27 M 
Ft bevétel csak részben nyúj-
tott fedezetet.

Erdőfelújítási és erdőne-
velési tevékenységünket a 
terveknek megfelelően, szigo-
rú költséggazdálkodás mellett 
hajtottuk végre. A tervezett 
talajelőkészítési és pótlási 
munkákat a tervezett szintet 
meghaladó mennyiségben, 
míg az első kiviteleket a ked-
vezőtlen év végi időjárási kö-
rülmények miatt a tervektől 
kissé elmaradva tudtuk meg-
valósítani.

A termőhelyi adottságok és 
az aktuális faállománytípus 
ismeretében fontos és joggal 
elvárható feladatunk, hogy to-
vább növeljük a természetes 
mageredetű erdőfelújítások 
arányát. A 2008–2009. évi er-
dőgazdálkodási tervünk isme-
retében kijelenthető, hogy a 
sikeresen erdősült területből 
a 8%-os természetes magere-
detű felújítási arány – figye-
lembe véve a változás pozitív 
irányú elmozdulását – jónak 
mondható. Ezen a téren még 
vannak tartalékaink, melyeket 
fel kell tárni és ki kell használ-
ni. A folyamatos és a befejezett 
ápolásainkat, az erdőrészletek 
állapotát állandóan nyomon 
követve, a szükséges mérték-
ben hajtottuk végre. 

Az erdőművelési feladatok 
elvégzése során a közmunka-
program adta humán erőfor-
rással is jól gazdálkodtunk. A 
közmunkaprogramban elvég-
zett tevékenységek jól szol-
gálták a kezelésünkben lévő 
erdőállományok minőségi és 
mennyiségi gyarapodását, 
közjóléti értékét pedig növel-

(Folytatás a 2. oldalon)

Értékelünk, tervezünk, és újabb 
kihívások előtt állunk

Minden év elején értékeljük az elmúlt évi 
teljesítményeket, és terveket fogalmazunk meg 
az adott évre vonatkozóan. Így van ez most is. A 
2009-es évet tömören értékelve kijelenthetjük, 
hogy a megfogalmazott szakmai és gazdasági 
elképzeléseket sikeresen megvalósítottuk. 
Ezért a teljesítményért a SEFAG Zrt. vezetése 
e lap hasábjain ismételten köszönetet mond 
valamennyi dolgozójának, alkalmazottjának és 

az eredmények eléréséhez hozzájáruló partne-
reinek. Az elismerés kötelez, és remélhetőleg 
hozzájárul ahhoz, hogy mindenki hasonló oda-
figyeléssel, elhivatottsággal és szakszerű gon-
dossággal végezze mindennapi munkáját ebben 
az esztendőben is. 

Ez elengedhetetlen feltétele az idei célkitű-
zések megvalósításának, ez évi közös sikere-
inknek.

A kitüntetés indoklása sze-
rint: „Barkóczi István gyakor-
nokként kezdte – s a ranglétrát 
végigjárva –, 1999 óta hazánk 
meghatározó erdő- és vadgaz-
dálkodó cégének, megyénk 
egyik legnagyobb munkaadó-
jának a vezetője. A fejlesztés, 
a fejlődés elkötelezett híveként 
dolgozta ki a cég stratégiáját, 
mellyel növelte a SEFAG Zrt., 

s ezen keresztül a megye, 
az ország vagyonát. Az er-
dőművelés, a fahasználat, a 
vadgazdálkodás területén je-
lentős szemlélet- és technoló-
giaváltozást hajtott végre, mely 
külföldön is ismertté tette nem-
csak cégét, hanem Somogy 
megyét is. Úttörő szerepet vál-
lalt a SEFAG Zrt. a fa energeti-
kai hasznosításában, valamint 
a fának, mint biomasszának 
a „zöldenergia” termelésbe 

vonásában, ezáltal közelebb 
került hazánk az európai uniós 
feltételek teljesítéséhez. Te-
vékenységének kiemelkedő 
eredménye az erdő- és vad-
gazdálkodás összhangjának 
megteremtése, melyet a tudo-
mány műhelyeivel való szoros 
együttműködés során valósí-
tott meg. Munkásságának cél-
ja, hogy az állami erdőterület 
kezelése a legnagyobb mér-
tékben szolgálja a köz javát.”

Az OEE Erdőhasználati és a 
Gépesítési Szakosztályai szá-
mára közös szakmai programot 
rendezett a SEFAG Zrt., ame-
lyen a résztvevők – mintegy 
ötven fő – megismerkedhettek 
a SEFAG Zrt. erdőgazdálko-
dási, ezen belül fahasználati 
tevékenységének legfonto-

sabb eredményeivel, illetve az 
erdőhasználati technológiákat 
támogató műszaki és vállalko-
zási fejlesztésekkel. 

A Hotel Kardosfa konferen-
ciatermében Barkóczi István 
vezérigazgató köszöntője után 
Máté János termelési vezér-
igazgató helyettes A termé-
szetes felújítások jelene és 
jövője a SEFAG Zrt. gazdál-
kodásában, majd Bálint László 
fahasználati osztályvezető-he-
lyettes Egyszerű informatikai 
megoldás a kerületvezető 
erdészek kezében – Erdész-
iroda című előadásai hangzot-
tak el. Az előadásokat a Zselici 
Erdészet területén terepi be-
mutatók követték. Pintér Ottó 
igazgató a vágástári hulladék 
hasznosítását, valamint a fa-
használati tanpályát matatta 
be. Spingár Péter erdőgazdál-
kodási osztályvezető a termé-
szetes felújításokban alkalma-
zott forwarderes technológiáról, 
Merczel István erdészetpolitikai 
és ellenőrzési osztályvezető 
pedig a nevelővágásokban al-
kalmazható környezetkímélő 
technológiákról tájékoztatott.

Ezt követően került sor a 
tisztújító szakosztályülések-
re. A programokon részt vett 
Schmotzer András OEE alel-
nök, valamint Ormos Balázs 
OEE főtitkár is.

Együttes szakosztályrendezvény

A vezérigazgató kitüntetése
2010. január 6-án, a megyenapi rendezvénysorozat meg-

nyitóján kitüntetések átadására is sor került. Ketten a Pro 
Comitatu Somogy Díjat, húszan a Somogy Polgáraiért Díjat 
vehették át. A kitüntetettek között volt Barkóczi István, a 
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója, aki az erdé-
szetben végzett több mint három évtizedes kiemelkedő mun-
kájáért Pro Comitatu Somogy Díjat kapott.
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ték a területnek. A közmun-
kának nem kis hozadéka az 
is, hogy az ebben résztvevők 
nagy részét tanfolyamok során 
kiképeztük az erdőművelési 
jellegű erdei munkák végzésé-
re, ahol bizonyos gépi eszkö-
zök használatához szükséges 
jogosítványt is a kezükbe tud-
tunk adni. Ezzel potenciálisan 
megnöveltük a nehéz erdei 
munkára is vállalkozó munka-
vállalók táborát. Összefoglal-
va, megteremtettünk egy erdei 
betanítottmunkás-csapatot, 
akik a munkacsúcsoknál bár-
mikor rendelkezésünkre áll-
nak, immár szakértelemmel is 
felvértezve.

A 2009. évi üzleti terv ösz-
szeállítása után a tulajdonos 
kötelezte cégünket, hogy az 
állami szinten elrendelt er-
dőtelepítési programban 
vegyen részt. A lehetőségek 
felmérése után az adott évre 
101 hektár erdőtelepítés meg-
valósítását vállaltuk. A Lábodi 
Vadászerdészetnél kivitelezett 
munkák jelentős többletfelada-
tot jelentettek a szakember-
gárda számára.

Erdőművelési tevékenysé-
günket összességében a szak-
mai követelményeknek eleget 
téve, költséghatékonyan és az 
engedélyezett költségtömegen 
belül valósítottuk meg.

Az aktuális üzemtervi ada-
tok szerinti fakitermelési lehe-
tőséget 2009-ben társaságunk 
összességében 85%-ban, a 
véghasználati lehetőségeket 
pedig 79%-ban használta ki. 
A nevelővágások és egész-
ségügyi termelések teljesítése 
meghaladta az üzemtervi elő-
írásokat, amelyet jórészt az év 
közben történt többszöri vihar-
károsítás is magyaráz.

A 2009-es fakitermelések 
értékelésekor ki kell emelni, 
hogy a gazdasági válság hatá-
sa mellett az előbb említett ter-
mészeti károk is szükségessé 
tették, hogy fakitermelési ter-
vünket – a szakmai elvárások-
nak megfelelően – többszörö-
sen átdolgozva, sikeres opera-
tív irányítással, az erdészetek 
aktív részvételével igazítsuk a 
piaci és a szakmai igényekhez.

A meglévő kereskedelmi 
partnereink igényei gyakran 
változtak a válság miatt, mi-
vel a faiparban szinte napról 
napra változott az eladható 
termékek köre. Ezért folyama-
tosan nyomon kellet követni az 
igények változását, a termelés 
során pedig ezt érvényre kel-
lett juttatni. Az új partnerekkel 
történő megállapodások meg-
kötése és megfelelő színvo-
nalú kielégítése, és nem utol-
só sorban a fizetőképesség 
folyamatos monitorozása el-
engedhetetlen feltétele volt az 
ágazat elvárt eredményének 
magvalósításához. A fegyel-
mezett végrehajtás meghozta 
itt is az eredményét, melyért 
köszönetünket fejezzük ki. 

Célkitűzéseink megvalósí-
tása érdekében lábon hagy-
tunk több olyan állományt, 
amely a piac által pillanatnyi-
lag nem preferált, vagy nem 
az elvárásainak megfelelő 
választékok megtermelését 
tették volna lehetővé. Előny-
ben részesítettük ugyanakkor 
a kevésbé értékes, de kere-
settebb választékokat adó 
erdőállományokat, s ezeket 
a lehető leggazdaságosabb 
módon, az eredménytermelő 
képesség megtartása mellett 

tettük piacképessé (például: 
lábon történő eladás). Az ere-
detileg tervezett 908 hektár 
redukált véghasználati terület 
helyett így végül csupán 829 
hektár belépő kötelezettség 
keletkezett. E megtakarítás 
jelentősége, hogy a társaság 
erdőfelújítási mutatója tovább 
javult, mivel az erdőfelújítások 
2009. évi befejezési területe 
(852 hektár) meghaladja az 
újonnan keletkezett kötele-
zettséget. Örvendetes, hogy 
a lehetőségeket kihasználva 
tovább tudtuk növelni a vég-
használatokon belül a termé-
szetes felújítóvágások (bon-
tás, végvágás) arányát (2008-
ban 14%; 2009-ben 17%).

A választék-összetétel ér-
tékelésekor elmondható, hogy 
az iparifa-kihozatal (terv 30%; 
tény 24%) és a fűrészipari 
alapanyag százalékos arányá-
nak (terv 28%; tény: 23%) ala-
kulására hatást gyakoroltak a 
szigorúbb piaci elvárások és az 
előbb említett vágáscserék is.

Örvendetes módon tovább 
növekedett a lakossági gyűj-
tésből és az ipari apadék-
felkészítésből megtérülő fa-
anyag mennyisége és árbe-
vétele is. Ez alátámasztja az 
elmúlt esztendőkben beveze-
tett technológiai korszerűsíté-
sünk helyességét.

Sajnálatos módon 2009-
ben sem volt módunk ja-
vítani az erdőterületeink 
feltártságán. Csak hatalmas 
erőfeszítésekkel sikerült meg-
óvni feltáróhálózatunk álla-
gát. Rendkívül fontos lenne 
a jövőben a feltártság növe-
lésére jelentősebb pályázati, 
illetve tulajdonosi forrásokat 
biztosítani, hiszen megfele-
lő mennyiségű és minőségű 
feltáróhálózat megléte elen-
gedhetetlen feltétele az új 
törvényi előírásokban megfo-
galmazott szakmai elvárások 
megfelelő színvonalú biztosí-
tásához (átalakító üzemmód, 
szálalóvágás, szálalás, de a 
hagyományos természetes fel-
újítások esetében is).

Beszélnünk kell arról is, 
hogy a SEFAG Zrt. Nagybajomi 
Erdészeténél „utolsó mohikán-
ként” üzemelő mesztegnyői 
fagyártmányüzem sajnálatos 
módon nem tudta elkerülni a 
válság következményeit. Az 

üzem a prímér választékok 
közül csak a kevésbé igényes 
termékeket volt képes megter-
melni, amelyre a kedvezőtlen 
gazdasági környezetben nem 
volt megfelelő felvevőpiac. 
Ennek következtében és a na-
gyobb veszteségek elkerülése 
érdekében szükségessé vált 
az ott folytatott tevékenység 
átgondolása, majd a fafeldol-
gozási tevékenység évközi 
megszüntetése.

A SEFAG Zrt. 2009-ben is 
igen jelentős szerepet vállalt 
faanyagok lábon és választék-
ban történő felvásárlása terén. 
Tudatoson kialakított értéke-
sítési stratégia teszi lehetővé, 
hogy felvásárolt faanyaggal 
növeljük piaci súlyunkat, és 
nagyobb biztonságot teremt-
sünk a saját faanyag értéke-
síthetőségének. E tevékeny-
ségünk a faanyagot felénk 
értékesítő magán-erdőgazdál-
kodók biztonságát is növeli, 
hiszen összefogva jobb piaci 
pozíciókat tudunk elérni. A 

tavalyi évben lábon vásárolt 
~2900 m3 és a választékban 
felvásárolt ~79000 m3 faanyag 
jelzi, hogy partnereink is meg-
bízható, segítő kapcsolatnak 
tartják társaságunkat. 

A 2009-es év hozott egy 
komoly törvényi változást is 
az erdőgazdálkodók életében. 
Megszületett és érvénybe lé-
pett – mint már utaltunk rá – 
az új „Erdőtörvény” (2009. évi 
XXXVII. törvény (2009.03.25)).

A törvény elfogadásával a 
jogalkotó a magyar erdőgaz-
dálkodás természetszerűsé-
gének, az erdők állapotának 
folyamatos javítását, a magyar 
erdők társadalom felé nyúj-
tandó szolgáltatásainak minő-
ségi növelését célozza meg. 
Problémát jelent, hogy az új 
törvénnyel egyidőben nem je-
lentek meg a vonatkozó vég-
rehajtási rendeletek, és ebből 
adódóan nem egységes a tör-
vény értelmezése sem a ható-
sági, sem pedig a végrehajtói 
szinten. Szerencsés lett volna 
egy átmeneti időszak biztosí-
tásával segíteni a hatóság és 
a gazdálkodók tevékenységét. 
Az alapelképzelés tehát jó, 
de a kivitelezhetőség meg-
kérdőjelezhető. Amennyiben 
az új törvény benyújtása előtt 
készült volna egy hatástanul-

mány, mely objektíven leméri 
a törvényi hatásokat az egész 
társadalomra vetítve, akkor ezt 
a törvényt ma kevesebb szak-
mai aggályt megfogalmazva 
fogadhatnánk el és hajthat-
nánk végre.

A fentebb megjegyzett 
gondolatok ellenére – mivel 
törvényről van szó – ez ránk 
nézve kötelező érvényű, ezért 
a törvény és annak végrehaj-
tási rendeletei szerint kell napi 
munkánkat végezni.

Milyen új elvárásoknak 
kell megfelelnünk?
Meg kell tanulnunk egy új 

nómenklatúrát, mely sajnos el-
távolít bennünket a hagyomá-
nyosan kiemelkedő erdészeti 
kultúrával rendelkező orszá-
gok erdőgazdálkodási neve-
zéktanától. Ma Magyarorszá-
gon az új törvény érelmében 
már üzemtervi szinten nyilván-
tartunk „szálalóerdőket”. Pedig 
ma Magyarországon klasszi-
kus (tehát elfogadott nevezék-
tan szerinti) szálalóerdő nincs. 
Ennyi erővel a kőbaltát gép-
pisztolynak is nevezhetnénk, 
hiszen mindkettő kézifegyver. 

Természetesen az arra al-
kalmas erdőtársulásokban (fa - 
állománytípusokban) a szálaló 
szerkezet elérésére töreked-
nünk kell. Ilyen adottságú te-
rületek a mi általunk vagyon-
kezelt erdőkben is találhatóak: 
mintegy 10%-ot tesznek ki a 
kezelt terület összességéből. 
A megfelelő szerkezet kiala-
kítása 100–150 évet vesz 
igénybe. A munkát a törvény 
előírásai és szakmai tényke-
désünk ilyen jellegű megújítá-
sa érdekében ezeken a helye-
ken el kell kezdeni. Ez egy új 
gondolkodásmódot, erdőne-
velési, erdőfelújítási ideológiát 
követel meg. Ennek a gazdál-
kodási módnak az alkalma-
zását készség szintjén el kell 
sajátítani. Az elméleti alapokat 
a középiskolai és egyetemi ta-
nulmányai alatt mindenki meg-
szerezhette. Ezeket fel kell 
eleveníteni, vagy a hiányossá-
gokat pótolni szükséges! 

A következő nagy kihívás 
a „természetességi kategóriák” 
ismerete, az ezekkel való bá-
násmód. A törvény az erdőket 
jelenlegi állapotukban (csak 
az aktuális faállománytípus 
szerint) természetességi ka-
tegóriákba sorolja. Ez a törek-
vés dicsérendő, ugyanis úgy 
tűnik, hogy e mutató alapján 
jól kontrollálhatjuk gazdálko-
dásunknak az erdőkre gyako-
rolt hatását. Sajnos az erdeink 
„valódi” természetességi álla-
potáról ez a mutató keveset 
árul el. A magyar (Európában 
szinte egyedülálló) erdőtipoló-
gia a potenciális erdőtársulást 
a termőhely-típusváltozathoz 
és a vízgazdálkodási fokhoz 
köti, mely ez esetben a kiin-
dulási pont kell, hogy legyen. 
(Például egy bükkös klímával 
rendelkező, többletvízhatástól 
független, agyagbemosódá-
sos barna erdőtalajon, mély 
termőrétegű, agyagos vályog 
fizikai talajféleségű és üde 
termőhelyen a gyertyános 
bükkös és ennek variációi for-
dulhatnak csak elő.) A termé-
szetességet tehát a potenciális 
termőhelyi lehetőséghez kelle-
ne mérni. Az új kategóriák nem 
a fenti elvek alapján kerültek 
meghatározásra, pedig az a 
tudományosan megalapozott. 

A baj a gazdálkodás szint-
jén ott jelentkezik, hogy ennek 
alapján erdőfelújítási módokat 
is korlátoz a törvény. Ezért 
az erdészeti adattár alap-
ján megadott kategóriákat 
felül kell vizsgálnunk. Erre 
a felülvizsgálatra törvény adta 
jogunk van. A felülvizsgálatot 
nagy precízséggel kell elvé-
gezni, hiszen felvetődik, hogy 
ennek során az üzemterveink-
ben leírt fafajsorok precízségét 
kérdőjelezzük meg. Ezzel nem 
az üzemtervet készítő, túlter-
helt kollégáinkat akarjuk kriti-
zálni, hanem csak a valóságot 
szeretnénk e mutatók eseté-
ben elérni. Ebben az eszten-
dőben a felülvizsgálat komoly 
feladat lesz számunkra. 

A „NATURA 2000”-es te-
rületeken folytatható gazdál-
kodás újraértékelése szintén 
jelentős kihívást jelent.

Ha ezeket a feladatokat 
határidőre és precízen el-
végezzük, akkor a 2011-es 
év tervezése remélhetőleg 
egyszerűbb lesz. A két „prog-
ramon kívüli” feladat megoldá-
sához az Erdőgazdálkodási 
Osztály megad minden infor-
mációt és segítséget a sikeres 
végrehajtás érdekében.

A 2010 évre összeállított 
erdőgazdálkodási tervek el-
bírálása során a hatóságok 
már az új erdőtörvény előírásai 
szerint – módosítottan – hagy-
ták (hagyhatták) jóvá termelési 
elképzeléseinket.

Tudatosítani szükséges 
a szakszemélyzet és a terepi 
munkákat elvégzők számára, 
hogy a megváltozott jogsza-
bályok ismerete és betartása 
elengedhetetlen. Tudomásul 
kell vennünk, hogy az Erdőtör-
vény előírásai nem teszik lehe-
tővé, hogy feladataink végre-
hajtása során csak a sokéves 
rutin és a kialakult szokások 
alapján járjunk el. A tevékeny-
ségeket csakis a megváltozott 
előírások figyelembevételével 
lehet végrehajtani. Fontos el-
fogadnunk, hogy az Erdőtör-
vény által bevezetett előírások 
több esetben rákényszerítenek 
arra, hogy az eddigi elképzelé-
seinket átgondolva, a „termé-
szetszerű erdőgazdálkodás” 
szempontrendszerének meg-
felelő komplex gondolkodást 
előtérbe helyezve végezzük, 
végeztessük el az engedélye-
zett feladatokat. 
• Át kell gondolnunk és fel 

kell mérnünk a természe-

(Folytatás az 1. oldalról)

tes felújításokban rejlő 
reális lehetőségeket.

• Meg kell vizsgálnunk er-
deink megállapított ter-
mészetességi kategóriái-
nak helyességét.

• Fel kell mérnünk, hogy az 
állami erdők kezelőire vo-
natkozó korlátozásoknak 
(80 méteres elválasztósáv, 
tarvágási tilalom védelmi 
rendeltetés esetében stb.) 
milyen konkrét, számsze-
rűsíthető hatásai lesznek 
részvénytársaságunkra. 
Tehát a hatástanulmányt 
nekünk kell elvégezni, saját 
jól felfogott érdekünkben. Ez 
nem kis feladat lesz, melyet 
sikeres jövőnk érdekében a 
lehető legprecízebben kell 
elkészítenünk.

• Nem utolsósorban fel kell 
mérnünk azt is, hogy a 
változások milyen kiha-
tással lesznek, lehetnek a 
munkavégzőkre, vállalko-
zóinkra.

A 2010-es évre vonatkozó 
tervszámaink nagyságrend-
je és a részvénytársasággal 
szemben megfogalmazott el-
várások hasonlóak az előző 
évihez. Az idei év azonban 
még nem ígér fellendülést sem 
a magyar gazdaság, sem a fa-
ipar, sem az erdőgazdálkodási 
szektor számára. Az állam és 
a tulajdonos által megfogal-
mazott szakmai és gazdasági 
előírásoknak és elvárásoknak 
továbbra is csak átgondolt 
tervező, kiegyensúlyozott vég-
rehajtó, folyamatos elemző és 
ellenőrző tevékenységet foly-
tatva felelhetünk meg. Ehhez 
ugyanazt a fegyelmezett és 
odaadó teljesítményt kell pro-
dukálnunk, mint amit az előző 
évben valósítottunk meg. Kér-
jük valamennyi kollégánkat, 
hogy egymást segítő módon 
eredményesen birkózzunk 
meg a ránk váró feladatokkal. 
A megváltozott jogszabályi és 
gazdasági lehetőségekhez a 
szakmai igényesség megtartá-
sa mellett a tulajdonosi (állami) 
elvárásoknak megfelelően al-
kalmazkodnunk kell. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a tavalyi 
évhez hasonló fegyelmezett 
munkával urai tudunk lenni 
a helyzetnek, s részvénytár-
saságunk a 2010-es eszten-
dőben is meg tudja őrizni ered-
ménytermelő képességét.

Spingár Péter, 
dr. Takács László

Értékelünk, tervezünk, és újabb 
kihívások előtt állunk
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SEFAG Zrt. működési te-
rületén a munkanélküliség ko-
moly szociális problémát jelent. 
Ez indokolja, hogy minden le-
hetőséget megragadva, a köz-
munka eszközével is igyekez-
zünk a térség foglalkoztatottsá-
gi helyzetén javítani. A tervezett 
közmunkaprogramban történő 
részvétellel hozzájárulunk a 
megye foglalkoztatottsági hely-
zetének időleges javulásához 
mindamellett, hogy erősítjük a 
munkát vállaló emberek önbe-
csülését, a munka világába tör-
ténő átmenetének lehetőségét 
azzal, hogy hasznos tevékeny-
ségre ösztönözve értékteremtő 
munkával szerzett jövedelem-
hez juttatjuk őket a szociális 
segélyezés helyett. 

A SEFAG Zrt. évente átlag 
174 fő részére biztosít ideigle-
nesen munkát e körben. A Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztéri-
um Közmunka Tanácsa 2010. 
évi meghívásos pályázatának 
köszönhetően január 15. és 
november 30. között ismételten 
hét és fél hónapos közmunka-
program indul cégünknél 161 fő 
részvételével. A foglalkoztatás 
során a megye 55 településén 
élő, elsősorban tartósan mun-

kanélküli, döntő többségben 
képzetlen munkaerő részére 
biztosítunk időleges munkale-
hetőséget. Kötelezettség-válla-
lásaink között szerepel, hogy 
közmunkásaink közül minden 
tizediket a program zárása 
után további három hónapig 
támogatás nélkül is továbbfog-
lalkoztatjuk. 

A határozott időtartamra 
alkalmazott munkavállalóink 
döntő többsége regisztrált állás-
kereső, közel fele legfeljebb ál-
talános iskolai végzettségű, har-
maduk 45 év feletti életkorú. Az 
idei évi program egyik – néha 

Indul a hetedik!
A munkanélküliek foglalkoztatásában kiemelkedő szerepe van 

az erdőművelési közmunkaprogramoknak. A 2010. év a hetedik, 
amikor az állami tulajdonú erdészeti társaságok a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, vala-
mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által közösen finanszí-
rozott közmunkaprogramban vehetnek részt. Az idei esztendőben 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezésében 3,3 milliárd 
forint keretből indított közmunkaprogramban 18 erdészeti társa-
ság vesz részt, és a hét és fél hónapos időszak alatt várhatóan 
több mint 3100 regisztrált munkanélküli és rendelkezésre állási 
támogatásban részesülő ember juthat munkalehetőséghez a fog-
lalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségekben. A Nem-
zeti Vagyongazdálkodási Tanács egymilliárd forinttal járul hozzá 
az erdészeti közmunkaprogram sikeréhez.

A Sefag központi tanácster-
mében rendezte február 19-én 
a Kaposvári Helyi Csoport év-
záró, egyben ciklusváltó köz-
gyűlését.

Nádas József elnök – aki 
egyben az országos választási 
bizottság tagja is – köszöntöt-
te a tagságot, és tájékoztatott 
a választási előkészületekről. 
Dr. Takács László titkár az 
előző év szakmai programjai 
közül dr. Nagy Dániel: Új er-
dőtörvényünk van, dr. Marosi 
György: A természetvédelmi 
korlátozások hatása az er-
dőgazdálkodásra, valamint 

dr. Koloszár József: KST-
állományok gyérítésének ra-
cionalizálása című előadását, 
illetve bemutatóját emelte ki.

Országosan az év kiemel-
kedő egyesületei rendezvénye 
volt az Ipoly Erdő Zrt. kollektí-

A Helyi Csoport új vezetősége

vája által – kiválóan – rendezett 
vándorgyűlés. A rendezvény 
aktualitását a felsőfokú erdé-
szeti oktatás beindításának 
kétszázéves évfordulója adta, 
és egyben különleges volt a 
helyszín is, hiszen két ország 

területét érintette – a megnyitó 
és a baráti találkozó Szlovákia 
területén, Selmecbányán illetve 
Szentantalban zajlott.

A beszámolót követően le-
mondott a régi vezetőség, és 
Spingár Péter, a választási bi-
zottság vezetője által irányítva 
lezajlott az új vezetőség meg-
választása. A tagság a követ-
kező négyéves ciklusra Máté 
Jánost választotta elnökké. Az 
új titkár Merczel István, a ve-
zetőség tagjai Maczinkó Lász-
ló, Puskás Zoltán és Simon 
László lettek. Küldötteknek 
Barkóczi Istvánt, Máté Jánost, 

Merczel Istvánt és Naszladi 
Gézát választották.

A tagok javaslatot határoz-
tak meg a küldöttek részére, 
az országos elnökség tagjaira, 
illetve az országos kitünteté-
sek elosztására.

igen nehezen teljesíthető – kri-
tériuma, hogy a közmunkások 
között a rendelkezésre állási tá-
mogatásra jogosultak aránya a 
foglalkoztatás teljes időtartama 
alatt el kell, hogy érje a pályá-
zatban vállalt 53%-ot. 

A közmunkaprogram meg-
valósításához a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium közel 
86 millió forint, az állam tulaj-
donosi jogait gyakorló MNV 
Zrt. 48 millió forint támogatást 
biztosít cégünknek. Ez az ösz-
szeg a közmunkások bér- és 
járulékköltségeinek, valamint a 
szükséges eszközök, szerszá-
mok beszerzésének fedezetét 
biztosítja. Ezen felül a SEFAG 
Zrt. 27 millió forint önrésszel 
járul hozzá a program megva-
lósításához, amely a munka-
ruha és egyéni védőeszköz, a 
munkaalkalmassági vizsgálat, 
az utazási költségek és a köz-
munkások részére biztosított 
étkezési utalvány előteremté-
sére fordítódik. A program tel-
jes bekerülési költsége 160,7 
millió forint.

A foglalkoztatás során dol-
gozóink az erdőműveléssel 
kapcsolatos munkafolyamat-
ok több mozzanatát is végzik, 
úgymint talajelőkészítés, első 
kivitel, pótlás, folyamatos és 
befejezett ápolás, közjóléti 
eszközök, valamint földutak 
karbantartása, vágástakarítás, 
erdőterületek szemétmente-
sítése, illegális szemétlerakók 
felszámolása. 

A program képzésre is le-
hetőséget nyújt: a Pécsi Regio-
nális Képző Központ közremű-
ködésével másfél hónapos er-
dőművelő tanfolyamot indítunk 
17 fő részére. A képzés során 
olyan ismereteket és tudást 
szerezhetnek közmunkásaink, 
amely a későbbi munkájukban, 
illetve a munkaerőpiacon való 
érvényesülésükben komoly se-
gítséget jelent. 

Szakáné Burányi Mária

A szelídgesztenye kéregel-
halását és járványos pusztulá-
sát okozó mikroszkopikus gom-
bát (Cryphonectria parasitica) 
már az 1990-es években szá-
mos tölgyfajon megfigyelték. 
Tömeges előfordulását 1999-
ben tapasztalták a Zalaerdő 
Zrt. Bajcsai Erdészete terü-
letén egy fiatal kocsánytalan 
tölgyesben, amelyet az erős 
fertőzöttség és a fák pusztulá-
sa miatt tarra kellett vágni, és 
fafajcserés újraerdősítést vé-
gezni a területen. Ezt követően 
az Állami Erdészeti Szolgálat 
koordinálásával vizsgálatok 
indultak azzal a céllal, hogy or-
szágos szinten felmérjék a kór-
okozó előfordulását a kocsány-
talan tölgyesekben. A felmérés 
eredménye szerint 2006-ban 
a fertőzött területek nagysága 
elérte a 2400 hektárt, érintve 
a Somogy, Zala, Baranya, Vas 
és Veszprém Megyei MgSZH 
Erdészeti Igazgatóságok te-
rületét. Még ebben az évben 
megállapodást kötött a SEFAG 
Zrt. a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőművelési és Er-
dővédelmi Intézetével, amely-
nek keretében az Iharosi Er-
dészet területén vizsgáltuk a 
kórokozó előfordulását és po-
pulációját, egy nagy területű, 
megelőző jellegű biológiai vé-
dekezési módszer kidolgozása 
és elindítása céljából. 

A tüneteket tekintve a ko-
csánytalan tölgyön a kórokozó 
többnyire évelő típusú rákot 
okoz, ritkábban okozza a fa 
pusztulását, mint a szelíd-
gesztenye esetében, de a mi-
nőségi faanyagtermesztésben 
okozott kár jelentős (1. ábra). 
A fertőzést követően a kérgen 

kiemelkedő, rákos seb jön lét-
re, a kéreg repedéseiben pedig 
narancsszínű, apró termőtes-
tek jelennek meg, ahonnan a 
spórák kiszórásával a beteg-
ség a szomszédos fákra terjed 
tovább. 

A betegséget a szelídgesz-
tenyével kapcsolatban rész-
letesen kutatták, ennek során 
fedezték fel az egyetlen haté-
kony módját a gyógyításnak. 
A múlt század ’50-es éveiben 
olasz kutatók néhány gyógyuló 
fát találtak egy gesztenyésben: 
a kéreg alatt a szövetek életké-
pesek maradtak, és megindult 
a rákos sebek körül a hegszö-
vet képződése. Kiderült, hogy 
ezeket a tüneteket ugyanennek 
a gombának egy vírussal fer-
tőzött (hipovirulens) változata 
okozta. Megállapították, hogy 
az ilyen hipovirulens típusok 
képesek a bennük levő vírust 
átadni az erősen fertőzőképes, 
a fák pusztulását okozó gom-
batörzseknek is. Az átadásnak 
– amely mind laboratóriumban, 
mind a természetben létrejöhet 
– a feltétele, hogy a két gomba-

törzs szoros rokonsági fokban 
álljon egymással. Ez utóbbit 
egyszerű laboratóriumi vizsgá-
lattal meg lehet állapítani. 

Tapasztalataink alapján a 
szelídgesztenyések, kocsány-
talan tölgyesek gyógyulásá-
nak a feltétele a hipovirulens 
gombatörzsek minél nagyobb 
arányú jelenléte és fokozatos 
túlsúlyba kerülése a kérdéses 
területen. Ez egy természe-
tes folyamat, amely emberi 
beavatkozás nélkül, hosszú 
évtizedek alatt megy végbe, 
miközben a fatörzsek továbbra 

is nagy arányban fertőződnek, 
törzstorzulások keletkeznek, 
ezáltal fennmarad az iparifa-
veszteség. Ezért a fiatal ko-
csánytalan tölgyesek és erdő-
sítések védelmében a megfe-
lelő hipovirulens gombatörzsek 
bevitele és terjesztése jelenti 
az egyedüli hatékony, megelő-
ző védelmet. Ennek érdekében 
első lépésként elvégeztük a 
kórokozó populációjának fel-
mérését az Iharosi Erdészet 
négy kerületében, kb. 3000 
hektáron. A gyűjtött kéregmin-
tákból megállapítottuk, hogy a 
kocsánytalan tölgyön megje-
lent a gomba hipovirulens típu-
sa is, amit 2006-ot megelőzően 
Európában még nem igazoltak. 
A mintákat egymással és 31 
EU-teszter törzzsel összeha-

sonlítva, meghatároztuk a ro-
konsági fokokat, azaz ún. ve-
getatív kompatibilitási csopor-
tokba soroltuk őket. Az egyes 
erdőrészleteken belül 1–3 
különböző csoportba tartoztak 
a minták, összesen pedig 10 
különböző csoportot találtunk. 
Ezzel párhuzamosan vizs-
gáltuk az izolált hipovirulens 
törzsek átalakító képességét, 
tehát azt a tulajdonságát, hogy 
milyen mértékben képesek a 
bennük található vírust átad-
ni a területen gyűjtött virulens 
törzseknek (2. ábra). A tesztelt 

törzsek – egy kivétellel – rend-
kívül jó átalakító képességgel 
rendelkeztek, tehát jó eséllyel 
alkalmazhatók egy szabadterü-
leti biológiai védekezési prog-
ramban. Amennyiben a pénz-
ügyi forrásaink ezt lehetővé 
teszik, a jövő évben a labora-
tóriumi munkát a terepen foly-
tatjuk, azaz a fák mesterséges 
fertőzésével útjukra indítjuk a 
„gyógyító” gombatörzseket az 
iharosi kocsánytalan tölgyesek-
ben.

Dr. Vidóczi Henriett

A szakigazgatás területén 
egyebek között összefogja és 
koordinálja a társaság belső 
szabályzó rendszerének mű-
ködését, előkészíti a vezér-
igazgatói értekezleteket. Az 
erdészetpolitikai igazgatás te-
rületén a szakterületek vezetői-
vel együttműködve előkészíti a 
társaság tudományos, oktatási, 
továbbképzési anyagait, szer-
vezi az ebből adódó feladatok 
végrehajtását. Ugyancsak az 
osztály feladata az erdőtanúsí-
tás (FSC) folyamatos fenntartá-
sa, a szabályzórendszer előírá-
sainak érvényesítése.

A belső ellenőrzés területén 
a társaság erdő- és egyéb va-
gyona megőrzésének biztosí-
tása érdekében a hatékony fel-
ügyeleti tevékenység elveinek 
és módszereinek kidolgozását 
és ezek gyakorlati megvalósí-
tását végzik.

A társaság pályázati prog-
ramjainak, projektjeinek és 
egyéb gazdálkodási, valamint 
kommunikációs feladatainak 
elvégzését is ők irányítják, a 
tervezéstől a végrehajtásig

A közönségkapcsolatok – 
közismert rövidítéssel a PR-
tevékenység – irányítása az 
osztály egyik fontos feladata. 
Ebbe a feladatkörbe tartozik 
a sajtófigyelés, médiaterve-
zés, kapcsolattartás az érintett 
külső és belső partnerekkel – 
közötte velünk, a Fagazdasági 
Híradó szerkesztőségével is.

Az új osztály vezetője 
Merczel István, tagjai Németh 
Sándor ellenőrzési vezető 
(osztályvezető helyettes), dr. 
Takács László erdészetpoli-
tikai menedzser, Major Lász-
ló tanácsadó. A projekt- és 
PR-menedzseri feladatokat 
Merczel István látja el.

Biológiai erdôvédelem az iharosi tölgyesekben Szervezeti módosításról 
döntött az igazgatóság
A SEFAG Zrt. igazgatósága decemberi ülésén szervezeti vál-

toztatásról is intézkedett. A korábbiakban a vezérigazgató köz-
vetlen irányítása alá tartozott menedzsereket osztályba sorol-
ták. Az új egység elnevezése: Erdészetpolitikai és ellenőrzési 
osztály lett. Az osztály a SEFAG Zrt. központi irányításának azon 
koncepcionális és operatív egysége, amely az erdészetpolitikai 
tevékenységet, a társasági szakigazgatást, a szakterületeket és 
gazdálkodási egységeket összefogó szervezést, a marketing- és 
PR-tevékenységet, a belső ellenőrzést, projektek tervezését és 
vezetését, valamint a humánerő-gazdálkodás egyes specifikus 
feladatait végzi.

Nádas József

Máté János Merczel István
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KÖZHASZNÚSÁGI   
JELENTÉS

A „Segítség a bajban” Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 
29 § (1) és (3) bekezdésében foglalt beszámoló:

I.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Alapítvány pénzeszközei:
Nyitó állomány (2009. január 1.) 3.693.230,– Ft 

Bevételek:
Egyéb adományok 925.500,– Ft
Szja 1%-a 608.170,– Ft
Kamatok 180.227,– Ft
Bevétel összesen: 1.713.897,– Ft

Kiadások:
Támogatások 690.000,– Ft
Működési kiadás 32.047,– Ft
Kiadás összesen: 722.047,– Ft

Záró pénzeszköz (2009. december 31.) 4.685.080,– Ft

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2009. évi felhasználás 608.170,– Ft

III. VAGYONFELHASZNÁLÁS
Az Alapítvány 2009. évi vagyonának
– nyitó állománya 3.693.230,– Ft
– bevétel 1.713.897,– Ft
– felhasználás 722.047,– Ft
– záró állománya 4.685.080,– Ft

IV.  CÉL SZERINTI  JUTTATÁS
1. Nevelés és oktatás támogatására 480.000,– Ft
2. Gyógyító tevékenységre 210.000,– Ft
Összesen: 690.000,– Ft

Az Alapító Okirat 5.1. és 5.2 pontjában foglalt cél szerinti, 
közhasznú tevékenység során 2009. évben 9 családban  13 
személy részesült támogatásban.
Kaposvár, 2010. február 24.

 Szántó Gábor  Bálint László
 elnök titkár

Tisztelt Olvasónk! 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-át a 

Segítség a bajban Alapítvány részére ajánlja fel 
Az Alapítvány a SEFAG Zrt. és a Sefagos Kft.-k dolgozói-
nak, nyugdíjasainak családját támogatja.
A támogatások pénzforrása a személyi jövedelemadó egy 
százaléka, ezáltal felajánlásával Ön is segítheti, támogat-
hatja nehéz helyzetbe került munkatársát és családját. A fel-
ajánlás nyomtatványa az adóbevallási csomag részét képe-
zi, kérjük, hogy ezen az alapítvány adószámát tüntesse fel!  

Adószám: 18762718 – 1 – 14

Támogatását az alapítvány és a támogatott kollégák csa-
ládja nevében köszönjük!

Többéves hagyomány, 
hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület Elnöksége és az 
OEE Közönségkapcsolatok 
Szakosztály évzáró sajtótalál-
kozót rendez. Az idei rendez-
vényre 2009. december 15-én, 
az FVM Kossuth Lajos tér 11. 
szám alatti székházának föld-
szinti tanácstermében került 
sor. A találkozón meghívott-
ként részt vett dr. Nagy Dáni-
el, az FVM Természeti Erő-
források Főosztálya vezetője, 
Lajkó Ákos, az MGSzH elnök-
helyettese, valamint Maria 
Kadleciková, a FAO Európa-
Közép-Ázsia Régió vezetője. 

Dr. Pethő József OEE elnök 
távollétében Haraszti Gyula, az 
Erdészeti Lapok Szerkesztő-
bizottságának elnöke, az OEE 
elnökségi tagja köszöntötte a 
sajtótalálkozón megjelenteket. 
Beszédében a szakma sikere-
ként könyvelte el az új erdőtör-
vényt, amelynek kidolgozásá-
ban az OEE mindvégig aktívan 
részt vett. Kiemelt jelentőségű 
volt a selmeci vándorgyűlés, 
amelynek apropóját az erdé-
szeti felsőfokú oktatás megin-
dulásának 200 éves jubileuma, 
és a Wagner Károly nevéhez 
köthető magyar nyelvű oktatás 
150. évfordulója adta. Kiemel-
kedő jelentőségű volt a rendez-

vényen a példás magyar–szlo-
vák együttműködés.

Nagy szakmai sikerként 
értékelte az Erdészeti Lapok 
digitális változatának elindu-

lását, és felhívta az újságírók 
figyelmét a Muzsikál az erdő 
művészeti napokra, amely 
szintén egyesületi támogatás-
sal létrejött erdészrendezvény.

Évzáró sajtótalálkozó

Az OEE tavaly, a kétmilli-
omodik hektár magyar erdő 
ünneplése kapcsán sajtódí-
jat alapított, az erdők ügyéért 
elkötelezetten dolgozó „civil” 

újságírók számára. A Kétmil-
liomodik Hektár Magyar Erdő 
Emlékérem 2009. évi kitünte-
tettje P. Kiss Zsuzsa, a Magyar 
Rádió munkatársa. A kitün-
tetett elmondta, hogy eleinte 
még kirándulóként járta az 
erdőket. Később viszont az Er-
dészeti Lapok által szervezett 
szakmai utakon alaposabban 
megismerhette az erdő világát, 
az erdészek életét, az örömö-
ket és a nehézségeket is. Kö-
szönetet mondott azért a lehe-
tőségért, hogy láthatott szépen 
fejlődő erdősítéseket, és Ózd 
környékén sajnos domboldal-
nyi ellopott erdőket is. Kriti-
kusan állapította meg, hogy 
nem célravezető az erdészek 
gazdasági eredmény-orientált 
kommunikációja, ugyanakkor 
önkritikusan elmondta, hogy 
két témára fogékony a sajtó 
elsősorban, a falopásra és a 
tarvágásra.

Detrich Miklós

Az új testület javaslattevő, véleményező fel-
adatkört lát el többek között az erdő védelmét 
és a fenntartható erdőgazdálkodást érintő kér-
désekben, az erdőgazdálkodás széles társadal-
mi és tudományos területeinek szakmai meg-
alapozásában, és nem utolsósorban az erdő-
gazdálkodói érdekeltség és az erdőkhöz fűződő 
közérdekek közötti összhang megteremtése 
érdekében.

A tanács munkájában egyenlő arányban 
vesznek részt az erdők ügyéért felelős kor-
mányzati szervek, az erdőtulajdonosok és er-
dőgazdálkodók érdekképviseleti, valamint civil 
szervezetei, az erdők ügyével foglalkozó tudo-
mányos intézmények, valamint környezet- és 
természetvédő civil szervezetek képviselői.

Az Országos Erdő Tanács tagjai és az őket 
delegáló szervezetek: 

Bajánházy László, Pénzügyminisztérium,
Bojtos Ferenc, Környezet és Természetvédő 

Szervezetek Országos Találkozója,
Dr. Borovics Attila, Erdészeti Tudományos 

Intézet,
Duska József, Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium,

Frenyó Gábor, Környezet és Természetvédő 
Szervezetek Országos Találkozója,

Dr. Gálhidy László, Környezet és Természet-
védő Szervezetek Országos Találkozója,

Gyöngyössy Péter, Környezet és Természet-
védő Szervezetek Országos Találkozója,

Horváth Ferenc, Fagazdasági Országos 
Szakmai Szövetség,

Prof. Dr. Náhlik András, Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem,

Lapos Tamás, Földművelési és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium,

Luzsi József, Magán Erdőtulajdonosok és 
Gazdálkodók Országos Szövetsége,

Dr. Pethő József, Országos Erdészeti Egye-
sület,

Dr. Standovár Tibor, Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem,

Varga Béla, Pro Silva Hungaria Egyesület,
Prof. Dr. Varga Szabolcs, Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Erdészeti Bizottság,
Wisnovszky Károly, Mezőgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal.

Náhlik András az OET elnöke
Hosszas előkészítés után megalakult Országos Erdő Tanács, miután Gráf József földművelés-

ügyi és vidékfejlesztési miniszter kinevezte az OET tagjait. Az alakuló ülésre 2010. január 26-án, 
az FVM székházában került sor, amelyen jelen volt Gőgös Zoltán államtitkár és Sirman Ferenc 
szakállamtitkár is. Az alakuló ülés – melynek ideiglenes levezető elnöke Dr. Nagy Dániel, a Föld-
művelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erőforrások Főosztályának vezetője volt – a 
Tanács elnökévé Prof. Dr. Náhlik Andrást választotta meg.

Erdô az 
erdész 

szemével

2003 karácsony éjszakáján 
Sárneczky Krisztián csillagász, 
a piszkéstetői csillagvizsgáló-
ban új kisbolygót fedezett fel, 
mely akkor a 84995-ös számú 
„munkanevet” kapta.

A Nemzetközi Csillagászati 
Uniónál tett javaslatot elfogad-
va, a szokásos – nem túlsá-
gosan rövid – eljárás végén, 
2009 decemberében hivatalo-
san kihirdették, hogy az újon-
nan felfedezett égitest ezentúl 
a Zselic nevet viseli.

A Zselic, 
az új  

kisbolygó

A Horvát Erdők Napja (jú-
nius 20.) tiszteletére, a Horvát 
Erdészeti Egyesület Bjelovári 
Helyi Csoportja ismét – immár 
hetedik alkalommal – meg-
hirdette az Erdő az erdész 
szemével című nemzetközi 
fotópályázatát. Egy jelentkező 
tíz képpel és/vagy két, 3–5 fo-
tóból álló sorozattal pályázhat. 
Kategóriánként egy nagydíjat, 
valamint három-három he-
lyezettet hirdetnek ki. A zsűri 
döntése alapján kiválogatott 
további képeket egy hónapig 
Bjelováron, majd egy éven 
keresztül Horvátország több 
városában állítják ki. A felhí-
vás megtalálható a http://www.
sumari.hr/aktualno/okom2010.
pdf weblapon.

Az archív fotón P. Kiss Zsuzsa mikrofonja előtt Illés Gábor kerület-
vezető erdész (Zselici Erdészet)


