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_ Fiatalon,37 évesen lettvezérigazgat , nem félt a kihÍ-

vástol?

- otyan csatádba sztjlettem, ahol az erdészet és a va-

dászat a gyokerekben van' Édesapám erd mérnok, is va-

dászember. Négyéves koromt lsokszor mentem vele az

erd be, és nem volt számomra kérdés, hogy én is ezt a pá-

lyát válasszam .Hozzá kelltennem, hogy kozben zenei ér-

dekl désem is kezdett kibontakozni, aminek édesanyám

nagyon or lt, neki igazi zenész vénája van. Zenei mrjl-

tamban a trombita volt a meghatároz , és nyilvánval ,

hogy a vadászathoz vato kotcÍdésem miatt elkezdtem a

vadászktirtolést. Már 1980-ban vadászktirtoltem, amikor

hazánkban még atig ismerték a vadászok, és nem volt ki-

alakult kuttrirája. Sopronban az erd mérnoki diptoma

megszerzése után a KEFAc Zrt.-hez kerriltem, aholteljes

vertikumában megismerhettem a szakmai ágazatokat.

Amikor fetkértek a Gyulaj Zrt. vezetésére, fenntartás nél-

krjt elvátta ltam, gyonyor feladatnak és ki h ívásnak teki n-

tettem. A volt munkahelyemen megadatott az a lehet -

ség - ami egyébként nagyon kevés embernek -, hogy a

80-as évek etején egy teljesen dámmentes terÜletre, Ba-

lotaszátlás és Kisszá[lás kornyékére Gyutajrot46 dámot te-

lepített az akkori vadásztársaság, és ezt én gyermekként,

apám oldalán láthattam' Édesapám a szakhatosági en-

gedélyezésben miikÖdott kozre, a dámtetepítésnek gyer-

mekként így én is részese voltam, ami meghatározo él-

mény volt az életemben. Majd 1987-ben ejtették et ezen

a ter[ileten az elscí barcogo dámbikát, aholén frijtam a va-

dászktirtot. A dámhoz vat kotcjdésem itt már sorsszertli-

en megalapoz dott.

- Milyen tervekkel érkezett, és hogyan értékeli az eddigi

teljesÍtményét?

- Az erdészeti és vadászati Üzemtervek áttanulmányo-

zása után láttam, hogy mityen feladataink vannak a cég er-

d - és vadgazdálkodásában, milyen technologiai modosí-

tásokra van szukség. Azt is e[ kell mondanom, hogy én a

személyes rovidtávrj munkaértéketést l mindig idegen-

kedtem, mert vatlom, hogy ebben a szakmában a teljesít-

mény értéketéséhez szijkség van legalább egy zemtervi

ciklusra. A hosszrjtávÚ, tartamos-, fetet sségtetjes gon-

dolkodás és gazdátkodás a mi tevékenységtink a[apja' A ve-

zet iteljesítményt is minimum 5 éves etapokban érdemes

megítélni, így árnyattabb képet lehet kapni azal kapcso-

latosan, hog1r az ember mit tudott ténylegesen véghez-

vinni és mit nem. A feladatok megoldásához t1gy átttam

hozzá - ahogy mindig is gondotkodtam -, ha adott a ko[-

tektíva, amelynek az ember a vezetcíje, adott az oriási va-

ryonérték, ami rá van bízva, és ehhez meghatározott tár-

sadalmi-szociol giai kornyezet tartozik, akkor mindeze-

kért a tegjobb tudásom szerint fele[ sséget keltváttalnom.

Ery erd gazdasági vezet szolgál, szolgálja a rábízott erd s

tájat, az abban él vadat és más élcÍlényeket, a szakmai ko_

zosségét, és a térségben él embereket.

- Hogyan illeszkedik a Cyulaj Zrt. a régi gazdálkodásába?

- A Gyutaj Zrt. 47 kozséghatárral van valamityen kap-

csolatban, neki.]nk ezekkel az onkormányzatokka[, cégek-

kel, emberekkel a kommunikáciot fenn ke[l tartani. Vatljuk

be szintén, hogy az erd gazdátkodás, de a vadgazdálko-

dás sem olyan tevékenység, amit a társadalom tetjes ko-

rÜen ismer, tehát el ke[[ fogadtatni' Ehhez az erdészete-

inknéla munkatársaink felkészt]ttsége megvan, a szemé-

lyes példamutatásuk, a mentalitásuk, a cégrink presztízse

meghatároz .

_ Milyennek látja a cég gazdasági stabilitását?

- A cég gazdálkodása, pénziigyi gazdálkodási eredménye

stabi[. Az erd gazdaság éves árbevételének 35%-a a vadá-

szati ágazatb l, a tobbi az erd gazdátkodásbol származik. En-

nek azéft van kockázata, mert a vadászatj léti tevékenység,

melyet az europai gazdasági kornyezet színvonala alapve-

tcíen meghatároz. Ha visszaesik a fizet képes kereslet, az

mindjárt érezhet , és az e[marad vendégek miatt hiányz

bevételt p tolni kelt. Azt gondolom, hogl vadászati keres-

kede[mi stratégiánkban jo ton haladunk. Probléma viszont

megtalálni a gazdálkodásban az optimumot a vadmennyi_

ség, a mez - és erdcígazdasági vadkár és a takarmányozási

koltségek vonatkozásában. Mellette ott van az erdcífelrijítá-

sok sikerességének kérdése, amiben jelent s szerepet játszik

a vadlétsám. Ez nagt feladat, de riry ézem, hosszt] távon ez

is megoldhat .

_ Milyenek az éI helyi adotuágok és a vadászati lehetose-

gek,,Dámoruágban"?

- Vadászati potenciálunk Tolna meglében mindenkép-

pen kimagasl , de országos szinten is jelent s. Négy va_

dászterÜlettink van, mind egyik kÍ.itonleges rendeltetés . Ér-

dekességrik, hogy az erd állomány és a dombonat Vonat-

kozásában is nagl kÜlonbség van a terriletek kozott, ebb l

ad d an a vadászatjellege is változ ' Két vadászterÜletÜnk

gazdálkodásának ismert torténelmi elcízményei voltak,

ugyanis H glészen azApponyiak, Cyulajon az Esterhá4lak

folytattak szakzenj és okszerrli vadgazdálkodást, aminek ha-

tása kés bb is érezhetcj vott. A gyutaji vadásztertilet a má-

sodikvitághábonjt kovet en a Rákosi-, majd késcíbba Kádár_

rendszer kormány- és diplomáciaiteriilete [ett, ennek meg-

volt a pozitív vadászati hozadéka, aminek eredményeként

sorra sztilettek a világrekordok a 60-as, 70-es években' A kis-

széketyi vadászterÜleten a Cyutaj Zrt' 1997 ta gazdálkodik.

Felfut ban lév , fantasztikus szépségiÍ vadásztertilet, ahol a

te$obb dámbikáink étnek' Atertiletegt részegr f Wimpfen

Cyorgy tulajdonában volt, fcjként a vadászat cétjait szolgát-

ta akkor is. Metletttjk egészen unikális a tengelici homokvi-

déki, alfÓtdi jetteg vadászterÍ.ilet Kistápe_Bikács-Nagydo-

rog-egl része valamikoriWencheim biftok, illetve Mária Te-

rézia Kozalapítványi tertilet - térségében, ahot a ryengébb
ét hetyi adottságok eIlenére, kivál gímszarvasbikák ker l-

nek terítékre. Szerénytelenség nétktit lehet hangsrilyozni, j k

és kiemelked ekvagyunk a vaddiszno-gazdálkodásban és a

vadaskerti vaddiszn -vadásztatásban'

- M i ly e n v e n d é g k r I áto g atj a sz Í v ese n v ad á szte r letei ket?

- Vendégeink alapvet en német nyelvtertiletekrcíl ér-

keznek, de jelentcÍs a spanyol és a dán vadászok érdeklcj-

dése is. Marketingmunkát fotytattunk az Egyestitt Átta_

mokban, és nagy el relépés volt az arab vadászok megje-

lenése, akik els sorban a gím- és dámszarvas iránt érdek-

t d nek. Franciaországba n is tartott u n k tájékoztat t a 22 ál-

tami erdcígazdaság vadásztertjletér l, talán ennek is meg-

lesz a hozadéka. Az ut bbi években nem elhanyagolhato a

fizet képes sztovák és magyar kereslet sem. A vadászat

mellett a vadászati szolgáltatásokra is nagy hangs tyt he-

lyeztink, vadászházaink kihasznáttságát a turisztikával egy-

bekotve fokozuk. Ú1ításunk, amiben egy onált innováci_

t indítottunk el, az abitity jettegtli vadászati forma' Kere-

kesszékkel él vadászoknak biztosítunk vadászati lehet -

séget, amihez a Magyar Turizmus Zrt.-t l megkaptuk az

eur pai unios országok ityen jetteg civileglestileteinek te[-

jes címtistáját, akikkela kapcsolatot felvettiik' Az Eryesrjtt

Áltamokb l pedig kapcsolatba téptilnk Wounded Warrior

Pro1ect (Háborr1s 5ebes lt Katonák Rehabititáci s Projekt)

eurÓpai képviselcÍivel, akik az idei vadászszezonban már

j nnek hozzánk vadászni.

- Az On k felett a tulajdon osi jogokat gyakorl MF B Zrt.

nagy hangs lyhelyeza k zj létitevékenységre. Milyen sze-

repet vállalt ebben a Cy ulaj Zrt. ?

- Cégiink kozjoléti tevékenységében jelentcís lépés volt

a Leng1rel-Annaftjrd n létrehozott erdei iskola, Turisztikai

és Természetismereti Kozpont. Kialakítottuk ennek erd -

pedagogiai rendszerét, aminek vezérfonala az okojelteg

turisztika' Letkes kottégáimnak az otlete nyomán a meg_

julo energiaforrások felhasználásával mutatjuk meg a

gyerekeknek, hogyan lehet kclzmíivek nélkÜlé[ni. Ennek

m kodtetését az erdcÍgazdaság gazdátkodásáb l finanszí_

rozuk. Az elm lt évben éptilt a Mikl svári-parkerd ben a

Szent Hubertus-kápolna, továbbá tervezzÜk egy erdészeti

[átogat kozpont [étrehozását is. Jov év tavaszán pedig át_

adjuk a Benyovszky család valamikori kastélyparkjában fel-

rijításra kert]tcj emlékkápolnát, a Tengelici t és a kornyé-

kén tév parkerd t.

_ T amási város és a Cyulaj Zrt. cÍmerállata is a dámszaruas.

Nyilván nem véletlen...

- Valoban, Cyulajr t mindenkinek a dámvad jut eszébe.

Évszázados felel sséggel arra torekszÜnk, hory a dám meg-

tartása mellett okszerr1j erd gazdálkodást tudjunk foty_

tatni. Ezt rendkívtilnehéz megval sítani, de mindent meg-

tesziink annak érdekében, hogy Cyutaj meg rizze világhí-

rét. A gyutaji terÜletre alapvet en jetlemz k a szabdalt

domboldalak kozott, a mély votgyekben kialakult barco-

gohelyek, szépsége, hogy tegtobbszor erd állomány alatt

torténik a barcogás és a vadászat, ami a ryertyános-cseres
tÖlgyesekben igen nagy étményt jelent. Szakmailag fon-

tosnak tartjuk mÓdosulást az 1:1 ivararányr laz 1,3:1 ivar-

arányra a bikák javára, valamint a helyes korosztályviszo-

nyok megteremtését. A koros, nagy trofeasrityr1 bikákat

vatosan kezeljÜk, kimagasl , 5 kilogramm srilyri és nagy

pontszámrj tr'jfea minden évben csak néhány akad.

A dámpoputácio el térbe helyezése és a sikeres erd fel_

tijítások érdekében a gímáttományt nagyon keményen

visszafogju k cyutajon' Egyértel mien megpr bá lj uk hely-

zetbe hozni a dámá[[ományt, és az é[<Íhely vadeltarto_ké-

pességét és tartamos védetmét ennek rendeljÜk a[á, ami-

nek pozitív hatása már érezhetcj.

_ Minden megnyilvánulásábol látni, hogy megszállott er-

dész, vadászember...

- Akit egyszer kisryermekkorában gy igazáb [ szíven Lit

a vadászat, szerintem az e[téríthetetlen' Ez egy életforma.

Óvon feleségem szerencsére megérti, három glermekem

pedig ebben nevelkedik.

Dr. Kun Edit
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