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Az idők nagy tanúi
Mostani lapszámunkban egy majdnem „rekordlistás” fa posz-

tumusz bemutatására kerül sor. Még télen kaptam üzenetet, 
hogy Patosfa és Lad között, az egykori fás legelőn a spontán 
feljött erdőt – amely magántulajdonban van – letermelik, és az 
ott lévő idős fákat részben kivágták, egyesek viszont állnak. 
Kíváncsian mentünk ki a helyszínre, és alaposan körbejártuk a 
területet. Tényleg sok gyönyörű öreg fát, főként kocsányos töl-
gyet találtunk, de volt egy hatalmas magyar kőris is. 670 centis 
törzskerületével, 38 méteres magasságával bizony lényegesen 
meghaladta az eddig ismert legnagyobb magyarországi fajtársát. 

Készítettem néhány fotót, és elhatároztam, ha kihajt a fa, és 
a környezetből eltűnnek a favágás nyomai, ismét meglátogatom, 
és újabb fotókat készítek róla. Sajnos erre már nem került sor.  
A közelmúltban jött a hír, hogy az öreg fa kipusztult…

ÚJ ERDŐTÖRVÉNYÜNK VAN
Az új törvény: lehetôség és felelôsség

Az Országos Erdészeti Egyesület Kaposvári 
Helyi Csoportja 2009. szeptember 10-én tar-
tott Kaposváron az új erdőtörvényt bemutató 
szakmai rendezvényt, amelyre előadóként 
az FVM Természeti Erőforrások Főosztályá-
nak vezetőjét kérték fel. A nagy érdeklődés 
mellett lezajlott esemény résztvevői a megye 
erdőgazdálkodással foglalkozó cégeinek mun-
katársai, magán-erdőgazdálkodók, nemzeti 

parki kollégák, az agrárkamara, valamint az 
erdészeti hatóság munkatársai voltak. Jelen 
volt Ormos Balázs, az OEE főtitkára is. 

A rendezvényt támogatta a SEFAG Zrt., a 
Somogy Megyei Agrárkamara, valamint a So-
mogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Erdészeti Igazgatósága. A vendégeket 
és a résztvevőket Nádas József, a Kaposvári 
HCS elnöke köszöntötte. 

figyelembe és ad engedélye-
ket, előírásokat. Előkészíté-
sének részletes szabályairól 
FVM-rendelet megalkotása 
van folyamatban. A jogosult 
erdészeti szakszemélyzet jo-
gokat és felelősséget is vállal, 
nemteljesítés esetén a nyil-
vántartásból törölhető. A rész-
jogerő bevezetésével lehetővé 
válik, hogy egy erdőrészletet 
érintő vita esetén a többi erdő-
részletre vonatkozó határozat 
érvénybe léphessen.  

Az új erdőtörvény két üze-
nettel jellemezhető: fékek és 
egyensúlyok rendszere, amely 
lehetőségeket és felelősséget 
egyaránt tartalmaz.

(Folytatás a 3. oldalon)

Somogy Trophy
Idén második alkalommal – ezúttal Nagyatád, Csurgó, 

Gyékényes térségében – zajlott a Somogy Trophy rendez-
vénysorozata. Célja, hogy megismertesse, ápolja és nép-
szerűsítse Somogyország értékeit. Felkeltse az érdeklődők 
figyelmét a gazdasági, a turisztikai, a gasztronómiai lehető-
ségek iránt. Az útvonal cégünk objektumai közül Ágneslakot 
és Nagysallért érintette.

Az idei versenyen nemcsak támogatóként, hanem részt-
vevőként is szerepet kaptunk. A SEFAG Zrt.-t egy csapat 
képviselte, tagjai: Klenovics Anikó, Horváth Mihály, Iberpaker 
Gábor és Spingár Péter voltak, Horváth Mihály szolgálati To-
yotájával. A könnyed, humoros feladatokkal is megtűzdelt 
versenyen – terepjáró-tologatás oda és vissza, futás, aminek 
gyorsaságát traffipax mérte, tekézés, golflabda távolba ütés, 
kenyértészta-kimérés stb. – csapatunk ötven csapat közül az 
előkelő hatodik helyezést érte el. Helyezésükkel egy borkós-
tolóval egybekötött hétvégi látó-hegyi vendéglátást nyertek.

Magyarország második leg-
idősebb – folyamatosan meg-
jelenő – folyóirata az Erdészeti 
Lapok. (Az első „helyezett” 
Orvosi Hetilap mindössze öt 
évvel előzte meg.) 1862-ben 
Divald Adolf és Wágner Károly 
indította útjára az Erdőszeti 
– későbbi nevén Erdészeti 
– Lapokat. Az idén 147. évfo-
lyamába lépett folyóirat 1952 
és 1991 között Az erdő címen 
jelent meg. 

A gazdag tudásanyagot 
magába foglaló, tekintélyes 
mennyiségű anyag teljes 
egészében ma csak néhány 
könyvtár féltett kincse, hiszen 
a sok „méternyi” kötet tárolá-
sa, megőrzése nem könnyű 
feladat. De ha elérhető is az 
olvasó, érdeklődő közönség 
számára, a benne keresés 
sem egyszerű feladat. Mostan-
tól azonban a másfél század 
anyaga korszerű eszközökkel 
a világhálón elérhetővé vált. 
Megvalósítását széles körű 
összefogás tette lehetővé. Az 

OEE tagjai, az Országos Szé-
chenyi Könyvtár, a MEK Egye-
sület, valamint a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Könyv-
tárának oktató-kutató gárdáján 
kívül számos magánszemély 
és cég segítette a vállalkozást. 
A megvalósuláshoz a végső 
lökést az FVM „de minimis” pá-
lyázata adta, amely az adózók 
1%-os felajánlásaiból gazdál-
kodik. Ez a forrás egészítette 
ki az OEE komoly anyagi sze-
repvállalását. A digitalizálás 
közel 120 ezer oldalra terjedt 
ki. Ilyen terjedelmű tematikus 
egység korábban Magyar-
országon még nem volt, de 
Európában is ritka. A korábbi 
legnagyobb magyarországi te-
matikus projektek 30–50 ezer 
oldal terjedelműek voltak.

A digitalizált Erdészeti La-
pok hihetetlenül nagy, szóra 
kereshető adatbázisában bön-
gészhet az érdeklődő, amely 
az alábbi címeken érhető el: 
www.erdeszetilapok.hu  www.
epa.oszk.hu

Digitalizált lapmatuzsálem

Mi inspirált erre bennünket? 
Egyrészt adott volt a földterü-
let, mivel a Lábod Rt. beolva-
dásával jelentős mennyiségű, 
nem túl kedvező adottságú 
mezőgazdasági terület is a 
kezelésünkbe került, tehát 
esetlegesen – a kísérlet ered-
ményeitől függően – ez a lehe-
tőség ezen területek racionális 
használatában is szerepet 
játszhat. Másrészt, mivel az 
eddigi kutatások meglehető-
sen ellentmondásosak, precíz 
vizsgálatok nélkül hiba lenne 
nagyobb léptékű, saját forrá-
sokat felhasználó fejlesztés 
elindítása. Harmadrészt, az 
eredmények függvényében, a 
környékbeli, vagy hasonló ter-
mőhelyi adottságú területekkel 
rendelkező gazdálkodók szá-
mára is hasznos tapasztala-
tokkal szolgálhatunk, mintegy 

gesztorai lévén e tevékeny-
ségnek. Tehát vidékfejlesztési 
jelentősége is van a kísérlet-
nek.

A pályázatot elnyertük a 
Gazdaságfejlesztési Operetív 
Program (GOP) 1.1.1 támo-
gatási fejezetének keretében 
108 millió forint összegben, 
három éves időtartamra. A tá-
mogatási szerződés aláírása 
után elkezdődhetett az érdemi 
munka. Természetesen már a 
pályázat benyújtásakor kész 
tervekkel rendelkeztünk. Ezek 
alapján 120 nettó hektáron 
létesítünk hat fafajból, fajtá-
ból, öthektáros parcellákkal, 
négy ismétlésben ültetvénye-
ket Nagykorpád és Szabás 
környékén. A kísérletbe vont 
anyag kiválasztásánál egy-
részt az eddigi egyértelmű 
kutatási eredményeket figye-

lembe véve választottunk, 
másrészt saját elképzeléseink 
is voltak. Ily módon került a pa-
lettára a Monvisó, az AF-2, és 
a Kopeczky nemesnyár klón, 
továbbá a közönséges akác, 
valamint a GYK akác (ez egy 
speciális, a Győri Kert Agrár-
energetikai Kft. által szelektált 
energetikai célú fajta), és a 
szürkenyár. 

Elkészült, illetve folyamat-
ban van a részletes termő-
hely-feltárás, melyet kiegé-
szítettünk a fontosabb táp- és 
mikrotápelemek vizsgálatával 
is. A későbbiekben ennek is-
meretében tudjuk levélvizsgá-
latok alapján az egyes parcel-
lák tápanyag-felhasználását 
kontrollálni, összevetni a növe-
kedéssel, hozamokkal.

A cikk írásakor a terepi 
előkészítő munkálatok foly-

Kísérleti minirotációs 
energiaültetvény

Az Európai Unió 2020-ig 20 százalékra 
akarja növelni energiaellátásában a környe-
zetbarát megújuló energia részarányát. Ez a 
tagállamokat komoly feladat elé állítja. Az 
egyik lehetséges megoldás a biomassza na-
gyobb mértékű felhasználása hő- és villamos 
energia előállítására. Ennek egyik módszere 
a minirotációs (rövid vágásfordulójú) ültet-
vények létesítése. Bizonyos elmozdulás már 
körülbelül 30 éve is történt ez irányba, de 

akkor a szabályozás, valamint a klímaválto-
zás veszélyének fel nem ismerése, a fosszilis 
energiahordozók még szinte legyőzhetetlen-
nek gondolt előnyét hirdette. Mára a helyzet 
gyökeresen megváltozott! Egyre inkább elő-
térbe kerül a biomassza, ezen belül pedig a 
fa, faapríték szerepe. Ezt a jelentős változást 
felismerve pályázott társaságunk kísérleti jel-
legű, tehát K+F elemeket is magába foglaló 
ültetvény létesítésére.

nak (parcellák kitűzése, talaj-
előkészítés, talajfertőtlenítés, 
kerítésépítés). Az ültetvény 
telepítésére 2010 tavaszán 
kerül sor. Részint csemetével 
(akác, szürkenyár), részint si-
madugvánnyal (Monviso, AF-
2, Kopeczky).

A kísérlet keretében szá-
mos, a már említett vizsgálato-
kon túlmutató megfigyeléseket 
végzünk, mely felöleli a nö-
vényegészségügy, a hozam-
viszonyok, a költségek, a kör-
nyezeti hatások területét.

A munka sikerének érdeké-
ben szoros kapcsolatot tartunk 
az országban ilyen jellegű ku-
tatásokat folytató szakembe-
rekkel, az Erdőmérnöki Karral, 
valamint a már gyakorlattal 
rendelkező ültetvény létesí-
tőkkel. Közülük ki kell emelni a 
Győri – Kert Kft-t, és a Moha 
Bt*-t.

Cégünknél a program ve-
zetője Isó Lajos, a Lábodi 
Vadászerdészetnél pedig Ke-
resztes Gábor kollégánk az 
irányító.

Egyelőre eredményekről 
természetesen nem tudunk 
beszámolni, de a tájékoztatás 
az újságunkon keresztül folya-
matos lesz.

Dr. Takács László

Dr. Nagy Dániel erdőmér-
nök – jogász, az FVM Ter-
mészeti Erőforrások Főosztá-
lyának vezetője vetítettképes 
előadása során tematikusan 
mutatta be az új erdőtörvényt 
– amely széles körű csapat-

munka révén jött létre, alapja-
iban a Nemzeti Erdőprogram-
ra épülve egy új erdőpolitikát 
határoz meg – és kiemelte 
a korábbi törvényhez képest 
bevezetett módosításokat. A 
törvény meghatározza, hogy 

állami erdőt csak 100%-os ál-
lami tulajdonú társaság vagy 
költségvetési szerv kezelhet. 
Az erdőt nem lehet további 
albérletbe kiadni. Új elem az 
erdőtervrendelet, mely az el-
térő erdőviszonyokat veszi 
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A SEFAG Zrt. az elmúlt év-
tizedekben hat, majd a Lábod-
Mavad Rt. 2004. októberi beol-
vadása után hét vadászterü-
letet kezelt, s ezzel az ország 
legnagyobb területen vadá-
szatot folytató cége lett.

A nagyvadgazdálkodás 
szempontjából országosan 
meghatározó jelentőségű 
megyében ejtik el a legtöbb 
gímszarvast, évente mintegy 
hat-hét ezer darabot, míg vad-

disznóból tizenegy-tizenhárom 
ezer darabot, dámszarvasból 
pedig három és fél ezer dara-
bot. Nagyvadból a SEFAG Zrt. 
által kezelt vadászterületeken 
az éves állományhasznosítás 
évek óta kilenc ezer darab kö-
rül van, s a vadászat-vadász-
házi szolgáltatások árbevé-
tele is igen jelentős: évek óta 
kilencszáz millió forint körül 
realizálódik. Mindez azonban 
nemcsak kiemelt vadászati 

feladatot jelent a szakmában 
dolgozók számára, hanem a 
térségben jelentősen növeli 
az erdő- és mezőgazdálkodás 
kockázatát is.

A hét vadászterület közül 
hat gímszarvas génmegőrzés 
szempontjából különleges ren-
deltetésűvé lett nyilvánítva, 
ezért a többi területtől eltérően 
nem 10 éves, hanem 13 éves 
üzemtervi időszakkal gazdál-
kodhatott. 

érdekes sztori reményében 
meg is jelentek, de mikor lát-
ták a gyűlés menetét, annak 
nyugodt hangvételét, a profi 
lebonyolítást, s a meghatáro-
zó többséget, rövid, tárgyila-
gos riportokat készítve el is 
távoztak. Ugyanez volt a hely-
zet Lábodon is, ahol két tévé-
csatorna stábja jelent meg, de 
mindezekből nem lett botrány-
szagú hír, mivel csak néhány 
érzelmileg túlfűtött ember pró-
bált meg ránk nyomást gyako-

Vadászterület-kialakítási eljárások

A SEFAG Zrt. által kezelt vadászterületek adatai

Vadászterület Területe 
(ha)

SEFAG  
kezelésű (ha)

Üzemterv időtartama

-tól -ig

SEGESD 6 244 2 315 1997.03.01 2010.02.28

ZSITFAPUSZTA 7 193 3 338 1997.03.01 2010.02.28

IHAROS 5 744 1 926 1997.03.01 2010.02.28

ZAMÁRDI 38 677 6 687 1997.03.01 2010.02.28

ZSELIC 17 924 11 175 1997.03.01 2010.02.28

LÁBOD 48 222 9 618 1997.03.01 2010.02.28

BARCS-KÖZÉPRIGÓC 3 546 1 403 1997.03.01 2007.02.28

Össszesen 127 550 36 462

A lezajlott vadászterület-kialakítási procedúrák eredménye

Vadászterület Területe 
(ha)

SEFAG 
kezelésű

(ha)

Földtulajdonosi gyűlés

időpontja szavazati 
arányai

Vadászati jog 
hasznosítás 

módja
haszonbérlő

Zselic 16 220 11 175 2009.08.04 89,95% haszonbérbe adás SEFAG Zrt.

Lábod 48 263 9 618 2009.08.06 98,43% haszonbérbe adás SEFAG Zrt.

Szántód 17 824 6 271 2009.08.11 86-94% haszonbérbe adás SEFAG Zrt.

SEGESD 6 244 2 315 2009.08.27 99,71% haszonbérbe adás SEFAG Zrt.

Össszesen 88 551 29 379

Kivételes helyzet volt a 
Barcs-Középrigóci terület 
esetén, mivel itt az üzemterv 
1997-től 2007-ig tartott. En-
nek a területnek a kialakítá-
sát – némi határmódosítással 
– 2006-ban elvégeztük, s az 
új üzemtervi ciklusban is válto-
zatlanul a SEFAG Zrt. irányítja 
a vadgazdálkodást ezen a kis 
területen. Az aktuális terület 
3 191 hektár, melyből Sefag-
kezelésű 1 301 hektár, üzem-
terve 2017. 02. 28-ig érvényes.

A 2009. május 15-én ér-
vénybe lépett vadászati tör-
vény módosítás a különleges 
rendeltetésű területek eseté-
ben számos változást léptetett 
életbe. Köztük a legfontosabb 
az volt, hogy míg korábban a 
gazdasági társaságok mind-
össze egy vadászterületet ha-
szonbérelhettek – azt is abban 
az esetben, ha az adott terület-
nek legalább 25%-át kezelték-
hasznosították – addig most a 
haszonbérbe vehető területek 
számát nem korlátozza a tör-
vény, de fenntartja az egyne-

gyed rész hasznosítási köte-
lezettséget. Ez a módosítás 
megnyitotta a lehetőséget az 
erdőgazdaságok előtt is arra, 
hogy a korábbi földtulajdonosi 
vadászati joggyakorlás helyett, 
amely egy jogilag rendezetlen, 
bizonytalan, feszültségektől 
terhes állapot volt, a jogtiszta 
haszonbérlet irányába menjen 
el.

Cégünk még jóval a törvény 
módosítását megelőzően el-
kezdte a vadászterületek ki-
alakításával kapcsolatos stra - 
tégiájának kialakítását, felké-
szülést a vadászterületek 
újbóli kialakítására, s ennek 
megfelelően 2009 április 4-én 
már megküldtük az MNV Zrt.-
nek az állami tulajdonban 
lévő földterületekre vonatko-
zó meghatalmazás iránti ké-
relmet. A meghatalmazások 
azonban csak június végén 
érkeztek meg, ezért az első 
közgyűléseket csak augusztus 
elejére tudtuk meghirdetni. Ez 
a késedelem több olyan – föld-
tulajdonosok által kezdemé-

nyezett közgyűlésen, az adott 
kijelölésen belül található, a 
SEFAG Zrt. vagyonkezelésé-
be tartozó területtel való – sza-
vazásunkat lehetetlenítette el, 
amelynek elképzelhető ered-
ménye egy több ezer hektáros 
területvesztés.

Az időveszteség azért is 
okozott presztízsveszteséget, 
mert a bennünket támogató, 
sok esetben több száz, vagy 
ezer hektár földtulajdonnal 
vagy meghatalmazással bíró 
földtulajdonosokat rendkívüli 
módon elbizonytalanította!

Lapzártáig négy vadászte-
rülettel kapcsolatos eljárást si-
került lefolytatnunk, amelyhez 
az érintett erdészetek dolgo-
zói jelentős többletmunkával, 
szervezéssel járultak hozzá. 
Ennek is köszönhető, hogy a 
Zselic kivételével meglehető-
sen alacsony arányú SEFAG 
Zrt. vagyonkezelésű terület-
arányok ellenére jónak mond-
ható, 90% körüli, több esetben 
ezt meghaladó támogatottsá-
got sikerült elérnünk.

rolni a nyilvánosság erejével 
„fenyegetőzve”. Miután azon-
ban, mint mindig, most is a 
jogszabályi kereteken belül 
eljárva tettük a dolgunkat, nyu-
godtan álltunk a nyilvánosság 
elé, s ez nem volt érdekes a 
média számára!

Segesd 
esetében mindössze fél 

óráig tartott a gyűlés, ahol 
csupán azon állami területek 
nem szavaztak, amelyek az 

Fránya egy szó ez a marke-
ting. Magyar megfelelője nem 
alakult ki, hiszen egy bonyo-
lult, sokrétű folyamatot, tevé-
kenységet, valamint filozófiát 
tükröz. A vállalkozás célkitű-
zéseinek megfogalmazásától, 
a termelések tervezésén ke-
resztül a kommunikációig, tu-
datos tervezési és megoldási 
tevékenység, amelyet állandó 
elemzés és értékelés támogat, 
valamint alapvetően a piacon 
megszerzett szerep megtartá-
sát tartja szem előtt. 

A válságos időkben – mint 
amilyenben most gazdálko-
dunk – a marketingtevékeny-
ség erősítésére van szükség. 
A célok újra- és átfogalmazá-
sa, a környezet és az erőfor-
rások elemzése, a termékek 
körének felülvizsgálata, az 
árak versenyképességének 
és keresletgerjesztő hatásá-
nak értékelése, az értékesí-
tési csatornák számbavétele 
és célcsoportjainak meghatá-
rozása, valamint a kommuni-
káció megtervezése a célok 
elérése – a termékeink piaci 
pozíciójának növelése – érde-
kében történik. A végső hatá-
rozott cél a felszínen maradás, 
a piacon elért eredmények, a 
vállalkozás működőképessé-
gének megőrzése, a munka-
erő megtartása és legalább 
egy változatlan pozitív meg-
ítélés. 

A 2008 őszétől kialakult 
gazdasági válság az erdőgaz-
dálkodást folytató társaságo-
kat rövid időn belül, az új év 
kezdetére elérte. A közvetett, 
elsődleges piacainkat mozga-

Az erdészet munkatársai 
minden körülményt figyelembe 
véve, a piaci viszonyokat ele-
mezve, új termék gyártásába 
kezdtek. Adott a tűzifa, mint 
alapanyag, amelyre a kereslet 
megmaradt. Adott az a terme-
lőbázis és erőforrás, amely a 
fűrészüzemben már eddig is 
rendelkezésre állt. A raklap 
alapanyag-termelése mellett 
2009. júliusától az üzem da-
rabolt-aprított tűzifa gyártását 
kezdte meg. A termelőkapa-
citást gépesítéssel napi egy 
kamionnyi termék előállítására 
növelték. A tevékenység foly-
tatásához a csomagolóanyag, 
a kaloda előállítása adódott 
az alaptevékenységből, és a 
kamionok felterheléséhez a 
targonca is rendelkezésre állt. 

A végeredmény a tervek 
szerint egy gazdaságos tevé-
kenység, amellyel valószínű-
leg kivédhető lesz, hogy lakat 
kerüljön az üzemre. A hozzá-
adott értékkel termelt tűzifa 
gyártása megadhatja azt a 
lehetőséget, hogy a válság 
elmúltával a fűrészipari ter-
melés teljes kapacitással újra-
indítható lesz, akár az új ter-
mék előállítását is fenntartva. 
A szakképzett munkaerő meg-
tartása a gazdasági előnyökön 
kívül társaságunk külső meg-
ítélését is javítja, „közönség-
kapcsolatainkat” erősíti. A jó 
marketing része az átgondolt 
kommunikáció. A mesztegnyői 
példa hírértéket hordoz és „er-
dész szakmánknak”, társasá-
gunknak elismerést. Becsüljük 
meg, értékeljük!

Merczel István

adott helyrajzi számon belül 
50% alatt voltak, s ezeket a 
jegyző sem képviselhette. A 
gyűlésen minden határozatot 
99,71% támogatott, s nincsen 
tudomásunk arról, hogy bárki 
bírósághoz fordult volna e te-
rület ügyében. 

A vadászati hatósághoz a 
dokumentumokat időben be-
küldtük, a földtulajdonosi gyű-
lések összehívásának jogsze-
rűségét minden terület eseté-
ben szabályszerűnek találták, 
s továbbküldték az erdészeti 
és a természetvédelmi társha-
tóságokhoz véleményezésre.

A még le nem zárt két va-
dászterület

Iharos,  
Zsitfa puszta

vonatkozásában a mai na-
pig nem kaptuk kézhez az 
MNV Zrt. meghatalmazásait, 
így ezen területek kialakítását 
célzó földtulajdonosi gyűlése-
ket még nem volt módunk ösz-
szehívni. Bízunk benne, hogy 
ez az akadály a közeljövőben 
elhárul, s a két területtel kap-
csolatban mindössze annyi 
– általunk is elfogadott – válto-
zás következhet be, hogy Iha-
ros esetében egy, a Miklósfai 
MgRt. által kialakított, az iha-
rosi területünket 350 hektárral 
érintő vadaskert továbbiakban 
önálló területként működne to-
vább. 

Reméljük, hogy a vitás 
ügyek hamarosan, s a szá-
munkra kedvező döntéssel 
lezárulnak, így a vadászterüle-
teken továbbra is módunk lesz 
a vadgazdálkodást irányítani, 
gyakorolni.

Dr. Buzgó József

tó építőipar teljesítésében ko-
moly visszaesés következett 
be. Ennek következtében az 
erdőhasználatot generáló fa-
ipari tevékenység mélypontra 
süllyedt. Számunkra számot-
tevő és pénzügyi stabilitás re-
ményét jelentő piaci felvevő az 
energiaszektor maradt első-
sorban. A hőerőművek fatüze-
lésű kazánjaiban előállított vil-
lamos és hőenergia elenged-
hetetlen az ipari termeléshez 
és a lakossági szolgáltatások 
nyújtásához. A nagy felhasz-
nálók mellett több szektor is 
az olcsóbb és sokszor hatéko-
nyabb tűzifa vásárlása mellett 
döntött.

Egy jó  
kezdeményezés

Társaságunk vezetése a 
mélyponton levő gazdaság 
kihívásaira a marketing tevé-
kenység újrafogalmazásával, 
taktikus megoldásokkal vála-
szolt. A taktikai tervek operatív 
megoldások nélkül nem hoz-
hatnak eredményeket. Jó pél-
da erre a Nagybajomi Erdészet 
munkatársai által kidolgozott 
ésszerűsítés és termékváltás, 
amelyet a mesztegnyői fűrész-
üzemben hajtottak végre. Az 
üzem ez idáig alacsony értékű 
rövid, elsődleges fűrészipari 
(raklap alapanyag) termékeket 
gyártott. A kereskedelem a for-
galomcsökkenés miatt a rak-
lapokból nem igényelt annyit, 
amellyel az üzem gazdaságo-
san tovább dolgozhatott volna. 

Az igazi marketing
Taktikai és operatív megoldások a gazdasági válságban

A zselici  
vadászterület 

esetében van egy másik 
földtulajdonosi szándék is, 
amely Gálosfa–Hajmás tér-
ségében egy 3.000 hektáros 
vadászterületet jelölt ki, s tar-
totta meg ezzel kapcsolatos 
földtulajdonosi gyűlését. Ennek 
a gyűlésnek a határozatait bíró-
sági úton megtámadtuk, hiszen 
megítélésünk szerint a vadá-
szati törvénybe ütköző módon 
jártak el. Az általunk kialakított, 
s a korábbi területhatárokat tel-
jes mértékben figyelembe vevő 
területet a gyűlésen megjelent 
tulajdonosok és képviselőik öt 
század százalék híján 90%-
ban támogatták, ami azt engedi 
sejtetni, hogy jó esélyünk van a 
terület egyben tartására. A ha-
tározatainkat az ellenérdekelt 
fél a bíróságon megtámadta.

Lábod
esetében is kezelni kellett 

jó néhány különválási, illetve 

külsők részéről történő terü-
letszerzési elképzelést, de 
sikerült olyan kompromisz-
szumokat kötnünk, amelyek 
segítségével 98% feletti volt a 
gyűlésen a támogatottságunk. 
Eddigi információink szerint 
egy négy-öt emberből álló, 
minimális földtulajdonnal és 
némi meghatalmazással bíró 
csoport bíróságon megperelte 
a gyűlés összehívását és a re-
gisztrációt. Bízhatunk benne, 
hogy a gondos, nagy erőbe-
fektetéssel és odafigyeléssel 
végzett előkészítésben és a 
földtulajdonosi gyűlés leveze-
tésében nem találnak hibát, 
így nem lesz akadálya a terület 
kijelölésének.

Szántód 
esetében történt a legna-

gyobb változás. A jelentősen 
megemelkedő területbérleti 
díjak miatt ebben az üzemtervi 
ciklusban már nem jelöltük a 
vadászterület részének a Ba-
laton vízfelületének mintegy 

tízezer hektáros darabját, s 
az elmúlt tizenhárom év folya-
matos csatározásai, valamint 
a térségben kialakult jelentős 
vadkárkockázat miatt megál-
lapodást kötöttünk két meg-
határozó földtulajdonosi körrel 
egy 7.500 és egy másik 2.500 
hektáros, főként mezőgazda-
sági művelési ágba tartozó 
földterület jövőbeni vadászati 
hasznosításáról. Ezek figye-
lembevételével a korábbi nagy 
kiterjedésű területből a nagy 
tömb állami erdőterületek és 
azok közvetlen kiváltó sávjai 
kerültek általunk kijelölésre. A 
gazdákkal kötött kompromisz-
szumok eredményeként 90%-
ot meghaladó támogatással 
sikerült a vadászterületet ki-
alakítani. 

E terület esetében több, ke-
vés tulajdonnal bíró érdekelt-
ség a kisebbségben maradtak 
véleményére való hivatkozás-
sal bíróságon támadta meg a 
határozatokat. Ugyanez a kör 
a gyűlés idejére több televízi-
ós forgatócsoportot hívott, akik 
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Az előadó a továbbiakban 
a támogatási rendszerről és a 
2010. évi költségvetés sorainak 
tervezetéről adott tájékoztatást.

A rendezvényt követően a 
Fagazdasági Híradó kérdései-
re Nagy Dániel elmondta, hogy 
a törvény hatálybalépését kö-
vetően is jelentős feladatok 
hárulnak a főosztály, illetve az 
erdészeti osztály munkatársai-
ra. Készül az általános végre-
hajtási rendelet az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdő-
gazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény végrehajtá-
sáról. Tervezik FVM-rendelet 

ÚJ ERDŐTÖRVÉNYÜNK VAN

(Folytatás az 1. oldalról)

megalkotását, amely az erdé-
szeti hatósági eljárásban fize-
tendő igazgatási-szolgáltatá-
si díj mértékéről, a díjfizetés 
alóli mentesség eseteiről szól, 
és ugyancsak FVM-rendelet 
készül az erdőtervezési és 
erdőfelülgyeleti szabályzatról. 

Az utóbbi időben a szakmá-
ban sokat vitatott témára ad 
választ az átalakítási és szá-
lalási terv készítésének rész-
letes szabályait tartalmazó 
FVM-rendelet.

Előkészületben van a rende-
let az erdészeti szakszemélyzet 
és a jogosult erdészeti szak-
személyzet nyilvántartásba vé-
teléről, nyilvántartásból történő 
törléséről, továbbképzéséről és 
az erdészeti szolgálati szabály-
zatról. A lopások visszaszorí-
tását szolgálja a faanyag szár-
mazási igazolásának rendjéről 
szóló FVM-rendelet készítése. 

Az FVM-ÖM-KVVM közös 
rendelete a turista útjelzések 
és turistautak nyilvántartásáról 
szól, valamint FVM-rendelet 
készül az erdészeti magánút 
tervezésének részletes szabá-
lyairól. Zajlik a 109/2008. szá-
mú FVM-rendelet módosítása 
az egyes erdészeti közcélú 
feladatok csekély összegű (de 
minimis) támogatásáról, és 
folyamatban van a nemzeti tá-
mogatási rendelet notifikációja 
az EU-val.

Szilágyi József
1924–2009

85 éves korában elhunyt 
Szilágyi József Bedő Albert-
díjas, gyémántdiplomás 
erdőmérnök, a Sefag nyu-
galmazott műszaki osztály-
vezetője.

A fátlan Alföld egy 
szegény kis falujában, 
Mezősason született. Elemi 
iskoláit szülőfalujában, a 
középiskolát a Szeghalmon 
működő alapítványi gimná-
ziumban végezte. Érettségi 
után Sopronba, a József 
Nádor Műszaki Egyetem 
Erdőmérnöki Karára je-
lentkezett. Annak a nagy 
generációnak volt a tagja, 
akik egyetemi tanulmányu-
kat a nagy világégés előtt 
kezdték, és – némi kény-
szerszünet után – 1948-ban 
fejezték be. 

Első munkahelye Ka-
posváron a Földhivatalnál 
volt, de hamarosan, 1949. 
január elsejével sikerült ál-
lamerdészeti szolgálatba, 
a Kaposvári Erdőigazga-
tóságnál elhelyezkednie. 
Ezen a munkahelyen – bár 
a szervezet többször válto-
zott – 43 éven keresztül, 
nyugdíjazásáig dolgozott. 
Egész szakmai pályafutá-
sát műszaki területen foly-
tatta. Az erdőfeltárás, a 
faipar, a gépesítés terüle-
tén kiváló felkészültséget 
tanúsított.

Az Országos Erdészeti 
Egyesületnek egyetemista 
kora óta volt tagja, leg-
hosszabb időn keresztül a 
Feltárási szakosztály mun-
kájában vett részt, még 
nyugdíjas korában is. A 
szakosztály tagjait több al-
kalommal fogadta a somo-
gyi erdőkben, és bemutatta 
az itt folyó kiváló szakmai 
munkát.

1984-ben, műszaki 
osztályvezetőként fejezte 
be aktív pályafutását, de 
nyugdíjba vonulása sem 
jelentett csendes sem-
mittevést. A munkásélete 
során összegyűjtött anya-
gokat, dokumentumokat 
rendezgette, és írta visz-
szaemlékezéseit. Kortör-
téneti jelentőségű írásai 
az Erdészeti Egyesület és 
az Egyetem könyvtárainak, 
valamint az Erdészeti Mú-
zeumnak becses darabjai. 

Kiváló munkájáért több 
alkalommal részesítették 
kitüntetésben, de számára 
a legnagyobb elismerést az 
Országos Erdészeti Egyesü-
let kaposvári vándorgyű-
lésén átadott Bedő Albert 
Emlékérem jelentette. 

Széles érdeklődési 
körű, európai műveltségű, 
mély humánumú embert ve-
szítettünk el személyében. 
Emlékét az erdésztársada-
lom megőrzi. Nyugodjék 
békében!

Mint korábbi számunkban 
beszámoltunk róla, társaságunk 
a tulajdonosi képviseletet ellátó 
MNV Zrt. koordinálásával 2008 
decemberében kezdte meg az 
Egységes Erdészeti Vállalatirá-
nyítási Rendszer (EEVR) beve-
zetését, amely a teljes erdőgaz-
dasági portfóliót érinti.

A szerződéskötést köve-
tően a munka érdemi része 
2009 januárjában kezdődött. 
Az Infosys és a térinformatikai 
alrendszerek megismerése 
szinte valamennyi szakterüle-
ten és az ügyvitelben dolgo-
zó munkatársunkat érintette. 
Az eredeti tervek szerint tár-
saságunk tevékenységeit a 
bérelszámolástól a pénzügy-
főkönyvi területeken át a szak-
mai feladatokig, az EEVR-ben 

kellett volna már július 1-jétől 
elvégezni.

A SEFAG Zrt. munkatársai 
az informatikai rendszerek ki-
építésében ez idáig szerzett 
sokrétű és magas szintű tu-
dásukkal az EEVR bevezeté-
sében konstruktívan közremű-
ködtek. Így már az első hetek-
ben jelezték és folyamatosan 
továbbították azokat a problé-
mákat, amelyek kijavítása nél-
kül a rendszer veszélyeztette 
volna az alapvető működési 
feladatok ellátását. Az indítás 
időpontjára ezek a problémák 
csak részben kerültek meg-
oldásra, így felhalmozódá-
suk alapvetően akadályozta 
az éles üzem megkezdését. 
A vállalkozói oldal a beveze-
tés eltolódásának következ-

innoLignum
Szeptember 3-án, dél-

előtt nyitották meg a második 
innoLignum Erdészeti és Fa-
ipari Szakvásár és Rendez-
vénysorozatot a soproni MKB 
Arénában. A megnyitón Firtl 
Mátyás, Sopron Megyei Jogú 
Város országgyűlési képvi-
selője, dr. Faragó Sándor, a 
Nyugat-magyarországi Egye-
tem rektora, Kamarás Miklós, 
a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. vezérigazgatója és  
dr. Komornoki László, a Sop-
ron Holding Zrt. vezérigazga-
tója köszöntötte a vendégeket. 
A vásár díjait dr. Varga Mihály 
(intézetigazgató, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem) a Vá-
sárdíj Bizottság elnöke osztot-
ta ki. Innolignum Sopron vá-
sárdíjat kaptak többek között a 
Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt. Erdőgazdaságai.

A vásáron több mint 160 
kiállító állított ki standot, közel 
nyolcezer négyzetméteren.

Tanév-
nyiTó
A NYME Erdőmérnöki 

Kara 2009. szeptember 8-án 
tartotta a tanévnyitó nyil-
vános kari tanácsülését. A 
tanévnyitón dr. Faragó Sándor 
erdőmérnök, a NYME rektora 
köszöntötte a megjelenteket, 
külön a tiszteletdiplomásokat, 
akik között ott voltak az ’56-os 
évfolyam egykori hallgatói, so-
kan külföldről visszatérve Sop-
ronba. Aranyoklevélben része-
sült többek között Szántó Gá-
bor erdőmérnök, nyugalmazott 
erdőfelügyelőségi igazgató.

Dr. Nahlik András erdőmér-
nök, az EMK dékánja ünnepi kö-
szöntőjében bejelentette, hogy 
zöld utat kapott az ötéves osz-
tatlan erdőmérnökképzés. Név 
szerint is köszönetet mondott 
azoknak, akik sokat fáradoztak 
azon, hogy megvalósuljon a so-
kak által támogatott elképzelés: 
dr. Faragó Sándor rektornak, 
Sirman Ferenc FVM szakállam-
titkárnak, Solymos Rezső aka-
démikusnak, dr. Pethő József 
OEE elnöknek, Herczeg Miklós 
volt EFDSZ főtitkárnak, Horváth 
Ferenc FAGOSZ elnöknek, a 
MEGOSZ vezetésének, tanár-
társainak e történelmi tett meg-
valósításában nyújtott munká-
jukért.

Az Egységes Erdészeti Vállalatirányítási Rendszer
tében átalakította a program 
lebonyolításának szerkezetét. 
Megértésre kerültek azok a 
működést is gátló hibák, ame-
lyeket természetesen az erdé-
szeti társaságok közös fellé-
péssel közvetítettek. 

A 19 társaság munkatár-
sai között szoros szakmai és 
informatikai alapokon nyugvó 
napi kapcsolat alakult ki. A 
SEFAG Zrt. augusztus 27-én 
a Kardosfa Hotel konferen-
ciatermében széles körű hall-
gatóság előtt mutatta be az 
erdőhasználat reálfolyamatait 
és azok valós leképzésének 
lehetőségeit, segítve ezzel a 
projekt előremenetelét. A rend-
szer hibáinak országos lép-
tékű megoldásában társasá-
gunktól Szabó Lajos, a Sefag 

Informatika Kft. ügyvezetője és 
Merczel István, PR- és projekt-
menedzser is részt vesz. 

A megoldatlan problémák 
miatt a projekt II. szakaszá-
nak teljesítéséhez kapcsoló-
dó vállalkozói díjak kifizetését 
társaságunk vezetése vissza-
tartotta. Az EEVR bevezetése 
jelenleg a III. szakaszban van, 
amely a főkönyvi, a készlet-
áruforgalmi, a tárgyi eszköz 
nyilvántartási és a vállalati 
információs rendszer modul, 
valamint a térinformatikai al-
rendszer kidolgozását jelenti. 
A vállalkozói oldal a hibák ki-
javítását október 15-re ígérte, 
a projekt csak ezt az időpontot 
követően folytatódhat érdem-
ben. 

Merczel István

Szeptember 17–19. között 
az írországi Armaghban ren-
dezték meg a 9. Európai Szim-
pózium az  Éjszakai Égbolt 
Védelméért című konfe-
renciát. A konferen-
cia a Nemzetközi 
Sötét Égbolt 
S z ö v e t s é g 
(International 
D a r k - S k y 
Association – 
IDA) európai 
találkozója. 

Kim Patten, 
az IDA prog-
ramigazga tó ja 
a szervezet Nem-
zetközi sötét égbolt 
területek programjáról tartott 
előadást. A magyar részvevők 
ezt az alkalmat használták ki, 
hogy hivatalosan is benyújtsák 
a Zselici Tájvédelmi Körzet 
felterjesztését „Sötét Égbolt 
Park” címre. A hivatalos do-
kumentumot Kolláth Zoltán, a 

Magyar Csillagászati Egyesü-
let elnöke, és Szegvári Zoltán, 
a Duna–Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság somogyi tájegy-

ségvezetője adta át az 
IDA programigazga-

tójának. Ez az első 
fe l t e r j e s z t é s , 
ami Európából 
érkezett, ha-
sonló címeket 
eddig csupán 
észak-ameri-
kai védett te-

rületek kaptak. 
A cím odaítélé-

séről az IDA Igaz-
gató Tanácsa dönt, 

feltehetően november 
közepéig. Pozitív döntés ese-
tén még a Csillagászat Nem-
zetközi Évében felavathatják 
a Zselici Csillagoségbolt-par-
kot – ami várhatóan az éjsza-
kai égbolt látványát biztosító  
terület hivatalos elnevezése 
lesz.

Mint korábban beszámol-
tunk róla: a Zselici Tájvédelmi 
Körzet területén – Európában 
elsőként – csillagoségbolt-
parkot alakít ki a Duna–Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság és 
a Magyar Csillagászati Egye-
sület, mely programhoz töb-
bek között cégünk, illetve a 
Hotel Kardosfa is csatlakozott. 
Olyan helyi szabályozások be-
vezetésére került, illetve kerül 

sor, amelyek meggátolják a 
felesleges fények elburjánzá-
sát. Erről a vidékről – amely az 
Európában elérhető legjobb, 
ezüst minősítést kapta – fel-
hőmentes, holdtalan éjszaká-
kon szabad szemmel is sok 
ezer csillag látható. Szükség is 
van ilyen lehetőségre, hiszen 
fényszennyezett világunkban 
gyermekgenerációk nőnek fel 
úgy, hogy nem látták a Tejutat, 

a Göncölszekeret, vagy nem 
élték át az augusztusi csillag-
hullás látványának semmivel 
nem pótolható élményét.

Az előírt feltételek bizto-
sításához szükséges intéz-
kedéseket a Hotel Kardosfa 
építésekor már megtettük, a 
továbbiakban Ropolyban kell 
még a nyílttéri világító teste-
ket megfelelő módon átalakí-
tani.

A Zselic  
csillAgAi

fotók: spingár péter

A kardosfai udvaron lévő lámpák is teljesítik az elvárásokat
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Az erdőgazdálkodás, a vad-
gazdálkodás és vadászat, az 
erdészeti természet- és kör-

A MAgyAr Erdőkért

Pro Silva Hungariae  

A VADEX Mezőföldi Zrt. 
2009. szeptember 5-én harma-
dik alkalommal rendezte meg 
a nagysikerű „Vadételek asz-
tala” Országos Vadgasztronó-
miai Fesztivált, és második al-
kalommal a „VADEX Nagydíj-
Fácános Kupát”. A rendezvény 
helyszíne a soponyai Fácános 
Hotel és környéke volt, ame-
lyen a SEFAG Zrt. csapata is 
megmérette magát. 

Csapatunk rendhagyó 
módon kezdte a szereplé-
sét, ugyanis az éjszakai vi-

Idén már hetedik alkalom-
mal rendezett nyári tábort 
Ferencné Fogarasi Éva natúr-
montázs készítő a SEFAG Zrt. 
és a Zselici Erdészet munka-
társainak a közreműködésé-
vel. A fokozódó érdeklődést 
mutatja, hogy idén már négy 
turnust is sikerült indítani. A 
helyszínben némi változás kö-
vetkezett be: a korábbi tókaji 
parkerdei helyszínen kívül két 
turnus a gyertyánosi parker-
dőben ismerkedett az erdővel 
és a természettel. A szabadidő 
hasznos eltöltése mellett a fi-
atalok bőséges ismeretekkel 

A „Dél-Dunántúl Zöld Szige-
tei” tanácskozássorozat része-
ként, 2009. október 14-én, a Ka-
posvári Egyetemen a Zselic lesz 
a középpontban. A „Konferencia 
a Zselicért” elnevezésű szakmai 
találkozón a térség földtanával, 
növény- és állatvilágával, va-
lamint az ember jelenlétéhez 
kapcsolódó régészeti, néprajzi, 
gazdálkodási, kultúrtörténeti, 
turisztikai tudnivalókkal, érde-
kességekkel ismerkedhetünk 
meg a témák kitűnő ismerőinek 
színes előadásaiból. A témák 
sokasága és az előadások vé-
ges száma miatt poszterszekció 
is kiegészíti majd az ismeretter-
jesztést, valamint fotókiállítás is 
színesíteni fogja a programot.

A konferencia megszervezé-
sében a Duna–Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság, a Kaposvári 
Egyetem, a SEFAG Zrt., a Me-
csek Egyesület, a Somogy Me-
gyei Erdész és Természetvédő 
Egyesület, a Somogy Megyei 
Múzeumok Igazgatósága és a 
Magyar Csillagászati Egyesület 
vesz részt.

Somogyi  
ízekkel 

Soponyán

fotó: takács lászlóné

A csapat: Németh Ádám, Goldschmidt Antal, Herceg István, Mezriczky Csaba, dr. Takács László, vala-
mint a kiskukta, legifjabb Takács László

Csapatunk munkáját megtesztelte Koleszár István, az IG elnöke és Barkóczi István vezérigazgató is Készül a remekmű 

Környezet-
barátság 

tábor 

is gazdagodtak a táborozás 
folyamán. No persze senki se 
gondoljon nyári iskolásdira: 
számháború, akadályverseny, 
horgászás, népi játékok és a 
közkedvelt, tábortűzön történő 
szalonna- és halsütés is sze-
repelt a programon. A „tudo-
mányokról” dr. Takács László 
gondoskodott, aki vidám han-
gulatban beszélgetett a lurkók-

Konferencia 
a Zselicért

Az erdészeti munkakultúra és -biztonság nö-
velése érdekében cégünk élt a munkavédelmi 
bírságok felhasználására kiírt pályázati lehető-
séggel. Hatmillió forintos pályázati támogatás 
és egymillió forintos önerő felhasználásával 
tan- és oktatópálya-beruházás valósul meg a 
fahasználati folyamatok biztonságosabbá tétele 
érdekében a Zselici Erdészet területén.

Az új objektum gyakorlatilag három önálló 
tanpályából áll. A motorfűrészes, a szállító és 
a közelítő pályák lehetőséget teremtenek a 
veszélyes munkaműveletek biztonságos körül-
mények közötti betanítására, gyakorlására, s 
akár versenyek lebonyolítására is. A beruházás 
október végére várható átadásával – a soproni 
Fáber-réti és a baktalórántházi tanpályák után 
– az országban a harmadik helyszínen valósul 
meg a színvonalas szakmai képzések lehető-
ségét biztosító létesítmény.

Spingár Péter

Pályázati lehetôségek kihasználása 
A munkabiztonság növelése 

har megrongálta a számukra 
kisorsolt pavilont, és egy kis 
szilfa feláldozásával sikerült 
stabilizálni az építményt. Sze-
rencsére – és a kiváló főzőtu-
dománynak is köszönhetően 
– a folytatás is eredményes 
volt. Herceg Pisti főszakács 
által irányított csapat a saját 
receptúra alapján készített – 
szarvaspörkölt kölkedi módra 
nevű – ételremekkel kategó-
riájában az előkelő második 
helyezést érte el.

kal az erdőről, a természetről, 
és a kérdésekre adott helyes 
választ egy-egy csokival ho-
norálta. A terepi programok 
sorában Horváth Viktória és 
Svéda Gergely, a Zselici Erdé-
szet munkatársai mutatták be 
a természet apró csodáit, míg 
a természetfotózás rejtelmeibe 
pedig Detrich Miklós vezette 
be a táborlakókat.

Az Ózon Világnapja
Szeptember 16-a az Ózon 
Világnapja. 1987-ben ezen a 
napon írta alá 46 ország az 
ózonréteg védelmét szolgáló 
Montreali jegyzőkönyvet. 

Az egyezményhez a csatla-
kozó országok vállalták, hogy 
megszüntetik a magas légköri 
ózont lebontó vegyületek gyár-
tását, kereskedelmét, illetve 
használatát. A Montreali Jegy-
zőkönyvet, amelyet Magyaror-
szág 1989-ben írt alá, mára a 
világ valamennyi országa rati-
fikálta.

nyezetvédelem terén kifejtett 
kiemelkedő tevékenysége elis-
meréséül Pro Silva Hungariae 

– A Magyar Erdőkért díjat ve-
hetett át Mocz András, a Mocz 
és Társa Magánerdészet Kft. 
Egyéni vállalkozója, dr. Varga 
Szabolcs, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Erdőmérnöki 
Kar egyetemi tanára, intézet-
igazgató, és Horváth Ferenc, a 
Zalaerdő Zrt. gazdasági igaz-
gatója.

fotó: zétényi zoltán

lApzáRTA
A Sziágyi Erdei Iskola el-

nyerte a minősített erdei iskola 
címet. Ezzel jelentős mértékben 
növekedtek az intézmény  okta-
tási és pályázati lehetőségei.


