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A parkettagyár jövõjét nagyban
meghatározó megrendelést
kapott a vállalat a Domotex ki-
állításon: még idén bemutat-
kozhat Amerikában a Befag-
parketta!

Minden évben Hannoverben
rendezik meg a Domotex kiállí-
tást, amely a világ legnagyobb pad-
lóburkoló-vására. A linóleumtól a
szõnyegen át a parkettáig min-
denféle és -fajta padlóburkoló je-
len van. A Bakonyerdõ Zrt. a
Befag készparkettával évek óta
képviselteti magát ezen a rangos
seregszemlén, ahol van mód ta-
lálkozni a régi vevõkkel és van le-
hetõség bemutatkozni a leendõ
partnereknek.

Idén óriási sikert ért el a válla-
lat. Hannoverben még csak elõ-
zetes tárgyalások folytak egy Egye-
sült Államokból érkezett vevõvel,
ezt a közelmúltban már az értéke-
sítési szerzõdés aláírása követte.
Árban, fafajban, választékban egy-
aránt olyan módon sikerült meg-
egyezni a partnerrel, ami kedvezõ
a gyár számára.

Az USA nagy ország, gazdasá-
gilag erõs, a fizetõképes kereslet

Irány az USA!
Nagy sikert értünk el a hannoveri Domotex kiállításon

rendkívüli. Örömteli és további
lehetõségeket jelent, hogy a ten-
gerentúlon a laminált parketta ára
szinten maradt, miközben a
klasszikus faparketta ára növeke-
désnek indult. Erre az árnöveke-
désre mennyiségi növekedést is
lehet alapozni. Olyan kereskedel-
mi láncról van szó, amelynek csak
a keleti parton 300 üzlete van.
Rajtuk keresztül éves szinten több
tízezer négyzetméter értékesítésé-
re nyílhat mód.

Az európai parkettaértékesítés
a válság óta folyamatosan csök-
ken, ennek mértéke évi 3-4 száza-
lékos. Ezzel szemben a Bakony-
erdõ Zrt. értékesítése emelke-
dik. Ez egyrészt köszönhetõ an-
nak, hogy elkészült a majd egymil-
liárdos felületkezelõ nagyberu-
házás, másrészt pedig a piacnyi-
tásnak.

A vállalat termékei Kínától
Angliáig és most már az Egyesült
Államokban is megtalálhatóak. A
felület minõsége tovább javul az-
zal, hogy 2016 elejétõl egy prémi-
umkategóriás lakkbeszállítóval si-
került szerzõdést kötni. Mindez
további értékesítési lehetõségeket
kínál.

Az állami tulajdonú erdõgazda-
ságok a közelmúltban megkö-
tötték a végleges vagyonkeze-
lõi szerzõdést a Nemzeti Föld-
alapkezelõ Szervezettel.

Az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) tavaly vonta vizsgálat alá a
22 állami erdõgazdaságot. Vizsgá-
latuk azt állapította meg, hogy az
erdõgazdaságok húsz éve ideigle-
nes vagyonkezelõi szerzõdés alap-
ján kezelik az erdõvagyont. Éppen
ezért felhívták a Nemzeti Földalap-
kezelõ Szervezet (NFA), az MNV
Zrt., valamint a társaságok figyel-
mét a végleges vagyonkezelési
szerzõdések megkötésére, vala-
mint a vagyonkezelési díjak éven-
kénti felülvizsgálatára.

Varga László vezérigazgató és
Horváth Iván termelési és keres-
kedelmi vezérigazgató-helyettes
elmondta, az állami erdõgazda-
ságok 1993-ban alakultak át rész-
vénytársasággá, az ideiglenes va-
gyonkezelõi szerzõdéseket 1996-
ban kötötték meg az állammal.
Ráadásul az ideiglenes szerzõdés-
nek hiányoztak mellékletei is, és
idõközben több módosítás tör-
tént, mint például az erdõtelepí-
tés miatt helyrajzi számok osztód-
tak, mûvelési ágak változtak.

A vállalat 51 ezer hektárra kö-
tötte meg a végleges vagyonke-

A Balatonfüredi Erdészet szék-
házának átépítése zökkenõk-
kel indult ugyan, de ezzel együtt
is a kivitelezõk tartani tudják
a menetrendet. Májustól az er-
dészet birtokba veheti a meg-
újult épületet.

Szó mi szó, igencsak ráfért a
Balatonfüredi Erdészet iroda-
épületére a korszerûsítés, hiszen
az iroda korszerûtlen beosztása,
az elavult közmûhálózat nagyban

akadályozta a hatékony munka-
végzést. Arról nem is beszélve,
hogy az épületben található ven-
dégszobákba érkezõk rendszere-
sen az erdészeti irodákon át köz-
lekedtek.

A beruházás tavaly õsszel kez-
dõdött. A munka zökkenõkkel
indult, ami arra vezethetõ vissza,
hogy nem volt száz százalékban
kész a terv, amikor a fõtervezõ
kórházba került, tájékoztatott Var-
ga László. Beugrókkal sikerült át-

hidalni a problémát. Attól függet-
lenül, hogy nem volt kész a terv,
elkezdték azokat a munkákat,
amiket már lehetett. Nagy átala-
kítás zajlik, és mára elmondható,
a kivitelezõk tartani tudják a me-
netrendet.

A villasorba, a városképhez illõ
patinás külsõ megmarad, de ezen
kívül teljesen átépül az erdészet
székháza. Mindig sokkal nehe-
zebb egy meglévõ épületet felújí-
tani és a kor igényeinek megfele-
lõvé tenni, mint újat építeni. Az
épület hátsó traktusában hat
apartmant is kialakítanak.

Az épületben eddig sem csak
a füredi erdészet mûködött, ha-
nem oda szállóvendégek is jöttek
nyáron. Azonban a szállás körül-
ményei a ‘70-es évek színvonalá-
nak megfelelõek voltak: közös
WC, közös zuhanyzó. Ezt is a mai
kor követelményeinek megfelelõ-
en alakítják át.

A tervek szerint az erdészet
május elsejével vissza tud költöz-
ni az irodaépületbe. Az apartman-
rész pár héttel késõbb készül el,
de mire a nyári idegenforgalmi
szezon indul, már tudják fogadni
a vendégeket. Mivel a körülmé-
nyek jelentõsen megváltoznak,
már nem szociális, sokkal inkább
üzleti alapon lehet bérbe venni az
apartmanokat.

Tartják a menetrendet
Májusban elkészül az erdészet régi-új irodaháza

Ma még állvány takarja el az épületet, amely visszakapja patináját

zelõi szerzõdést, a fennmaradó
11 500 hektáron egyelõre marad
az ideiglenes szerzõdés. Ezek sor-
sát legkésõbb 2017. december 31-
éig rendezik.

Az ÁSZ a vagyonkezelési díjak
felülvizsgálatát is elõírta. Ezért az
NFA a vagyonkezelõi jog ellenér-
tékeként a részvénytársaságok ré-

zatok, valamint a közjóléti tevé-
kenységre vonatkozóan.  Az álla-
mi erdészeti társaságok stabil,
szakképzett munkaereje biztosít-
ja a jövõben is az erdõ hármas
funkciójának (gazdasági, védelmi
és közjóléti) megvalósulását, a vi-
dék boldogulását, hangsúlyozták
a vállalat vezetõi.

Rendezték a helyzetet
Végleges a vagyonkezelõi szerzõdés

Vagyonkezelõi szerzõdés bõrbe kötve

szére hektáronként évi
száz forint vagyonkezelõi
díjat határozott meg,
amit minden évben felül-
vizsgálhatnak. Az NFA a
tartamos, a szakszerû és
eredményes erdõgazdál-
kodás biztosítása mellett
adta vagyonkezelésbe az
állam tulajdonában álló,
a Nemzeti Földalap va-
gyoni körébe tartozó
földrészleteket. A gaz-
dálkodás során tekintet-
tel kell lenni az erdõk
közcélú szolgáltatásainak
érvényesülésére, a kör-
nyezeti és természetvé-
delmi szempontokra.

A Bakonyerdõ Zrt. a
2016–2018. évekre vonat-
kozóan rendelkezik elfo-
gadott stratégiai tervek-
kel, amelyekben a fõ irá-
nyokat meghatározzák az
erdõgazdálkodás, a faki-
termelés és faipari ága-

Kiss Gábor, Horváth Iván, Varga László. Értékelésük szerint jó évet zárt a vállalat

A csökkenõ fakitermelés kö-
vetkeztében valamivel tízmilli-
árd forint alatti árbevétellel zárt
a Bakonyerdõ Zrt. 2015-ben.
Ugyanakkor parkettából az elõ-
zõ évinél többet sikerült érté-
kesíteni. Összességében jó
évet hagyott mögött a vállalat

Ahogy gondolták, a Bakony-
erdõ Zrt. kicsivel elmaradt a tíz-
milliárdos árbevételtõl. Ennek fõ
oka az volt, hogy 2013–2014-ben
az egészségügyi kitermelések
eredményeként még nettó 365
ezer köbméternyi fát vágtak ki. A
2014–15-ös nettó fakitermelés 290
ezer köbméter volt. Ennek a majd
70 ezer köbméter fának az árki-
esése minimum 7–800 millió fo-
rintot jelentett. Ugyanakkor az ár-
bevétel-csökkenés 450 millió forint
volt, ami azt jelzi, hogy az év során
elég sok tartalékot sikerült feltár-
ni. A vállalat adózás utáni ered-
ménye 320 millió forint körül ala-
kul. Mindezt Varga László vezér-
igazgató, Horváth Iván termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettes, valamint Kiss Gábor gaz-
dasági vezérigazgató-helyettes
mondta, amikor az év rövid érté-
kelésére kértük.

Az egyes egységekrõl szólva
kifejtették, a franciavágási fûrész-
áru gyár néhány millió forint hí-

ján elérte az egymilliárd forintos
árbevételt. A korábbi beruházások
eredményeként jóval többet tu-
dott felvágni, mint az elõzõ évek-
ben. A tavalyi éves felvágás elérte
a 27 ezer köbmétert. A zalahalápi
készparkettagyár pedig 753 ezer

négyzetmétert termelt. Az értéke-
sítés 734 ezer négyzetméter volt,
szemben az egy évvel korábbi 690
négyzetméterrel. A 2016. évi vál-
lalati pénzügyi tervet a korábbi
évekkel szemben idén március 10-
éig kellett leadni. A felügyelõbi-

zottság március elején apróbb ki-
egészítésekkel, de elfogadta az
idei évre vonatkozó tervet. A ta-
valyi év hivatalos zárása pedig
március végén megtörtént.

Nagyberuházás indul
Tovább csökken a fakitermelés, nõ a zalahalápi parkettaértékesítés

(Folytatás a 3. oldalon
Halápi beruházás címmel.)
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A Bakonyerdõ Zrt.-nél elõkészí-
tettek egy intézkedési tervet,
amely megoldást jelent az Ál-
lami Számvevõszék által lefoly-
tatott vizsgálatokra.

Az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) ellenõrzései sorozatos és
rendszerszintû szabálytalanságo-
kat tártak fel az állami erdõgaz-
daságoknál, jelentette be év végén
Domokos László, az ÁSZ elnöke.
A társaságok a vagyonkezelési
szerzõdéseket nem aktualizálták,
a vagyonkezelésükben lévõ állami
erdõk értékét nem szerepeltették
a mérlegeikben, a vagyonkezelés-
be vett eszközöket pedig nem
mutatták be a kiegészítõ mellék-
letben mérlegtételek szerinti meg-
bontásban. A Bakonyerdõ Zrt.-
nél elõkészítettek egy intézkedési
tervet, amely megoldást jelent az
ÁSZ által kifogásoltakra, jelentet-
te ki Horváth Iván termelési és ke-
reskedelmi vezérigazgató-helyet-
tes. A végleges vagyonkezelõi szer-
zõdést februárban aláírták. (Er-
rõl külön cikkben számolunk be –
a szerk.)

Az ÁSZ szóvá tette, hogy bizo-
nyos közzétételi kötelezettségek
csak részlegesen teljesültek. Az
észrevétel jogos, fogalmazta meg
Horváth Iván. Éppen ezért már
közzétették a vezetõi fizetéseket,
az éves terv, a szerzõdések jó ré-
sze is fent van már a honlapju-
kon. A további közérdekû adatok
nyilvánosságra hozataláról sza-
bályzatot kell alkotni: ha valaki
ilyen ügyben keresi a vállalatot,
meg kell határozni, ennek milyen
eljárásrend szerint tesznek, tehet-
nek eleget. Elõször is meg kell vizs-
gálni, valóban közérdekû adatot

Rendszerszintû probléma?
A vállalat intézkedett a hiányosságok mielõbbi megszüntetésérõl

kérnek-e. Ha igen, akkor ki lesz
az, aki ezt összegyûjti, és a többi.

Az ÁSZ rendszerszintû hiba-
ként említette, hogy az erdõk ér-

téke nem szerepel a mérlegben.
Horváth Iván szerint ezzel olyan
dolgot követelnek, amit szinte le-
hetetlenség megvalósítani. A

számviteli törvénynek van egy
olyan elõírása, hogy a kezelt va-
gyon értékét – ami az erdõgazda-
ságok esetében az erdõt jelenti –
a mérlegben ki kell mutatni. Azon-
ban az erdõ értékével az a problé-
ma, hogy már a faállomány érté-
két is csak 10–12 százalékos pon-
tossággal lehetne megmondani!
Ki tudja forintosítani, hogy
mennyit érnek a közjóléti funkci-
ók, a madárfütty, a jó levegõ, a
folyamatosan változó vadállo-
mány? Ráadásul az erdõ értéke
évszakról évszakra, az erdõállo-
mány évrõl évre gyarapszik és vál-
tozik. De mennyit? Ugyanakkor
kitermelés is van. Sajnos olyanra
is van példa, hogy rajtunk kívül álló
okok miatt elszárad, kipusztul a
fél hegyoldal, mint legutóbb a
Keszthelyi-hegységben. Ezzel mi
legyen? Ez esetben egy olyan bo-
nyolult életközösségnek az érté-
két akarják meghatározni, ami
gyakorlatilag lehetetlen. Egysze-
rûen mérleghamisítást követnénk
el, ha valamilyen értéket beírnánk
az erdõre, fogalmazott a vezérigaz-
gató-helyettes.

Jelezte, az erdõállomány válto-
zását az erdészeti hatóság folya-
matosan nyomon követi, amirõl
évente igazolást adnak ki. Esze-
rint a vállalat szakszerûen, az er-
dõtörvény elõírásai szerint kezeli
a rá bízott erdõvagyont.

Az átláthatósággal és a közzé-
tételi kötelezettséggel kapcsolat-
ban született vállalati intézkedési
tervet elfogadta az ÁSZ, de hiány-
pótlást és az intézkedési tervhez
kiegészítést kértek. A vállalat ve-
zetése már ennek is eleget tett, így
a vizsgálat valószínûleg még az
elsõ félévben lezárható lesz.

Pelsõczy Csaba (FM) fotóján Jagicza Attila Fazekas Sándortól veszi át az elismerést

A Bakonyerdõ Zrt. vezetésével,
a város közremûködésével
megújul a külsõ Várkert. A je-
lenlegi elvadult környezetet pár
év múlva árnyas, ligetes sza-
badidõpark váltja fel.

A külsõ Várkert régóta terve-
zett felújítása végre sínen van. A
vállalat vezetésének tavaly év vé-
gén sikerült megkötnie az együtt-
mûködési megállapodást Pápával.

A városnak az volt a kérése,
hogy a Bakonyerdõ Zrt. ne kizá-
rólag a saját vállalkozóival készít-
tesse el a projektet, hanem a kivi-
telezésbe vonják be a Városgond-
nokságot és a Batthyány Lajos
Mezõgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképzõ Iskolát is.

Az intézményben erdész- és
vadászképzés folyik, ez egyfajta
gyakorlati lehetõség lesz a diákok
számára. A fizikai munkavégzés
mellett a terület képzési helyszín
is lesz, ahol a szakemberek meg-
mutatják a tanulóknak, mit és mi-
ért csinálnak.

A külsõ Várkert jelenleg na-
gyon elhanyagolt, fás, bozótos, nö-
vényzettel borított terület, amely

ráadásul igen szemetes is. Ezt ala-
kítják át parkerdõvé, méghozzá
úgy, hogy a tájnak és a termõhely-
nek megfelelõ fafajokat hoznak.
Az erdõs részen rövid tanösvé-
nyek, kisebb közjóléti létesítmé-
nyek lesznek.

Az egész átalakítás során figye-
lemmel lesznek arra, hogy maga a
fakitermelés, a faállomány átala-
kítása természetkímélõ módszer-
rel történjen. Törekednek arra,
hogy a város lakossága ne érzé-
kelje a nagy területû fakitermelést,
mert akkor joggal lehetne felhá-
borodásra számítani. Éppen ezért
nagyon pici, apró beavatkozások-
kal hajtják végre az átalakítást. Kis
területen vágják ki a száraz, nem
odavaló fákat, amiket rögvest pó-
tolnak is.

Többéves projektrõl van szó, a
munka ez év elején kezdõdött sze-
métszedéssel, bozótirtással. Re-
ményeik szerint napokon belül
megkapják a fakitermelési enge-
délyt a várostól, és akkor nekilát-
nak a legveszélyesebb, a legron-
dább fák eltávolításának. Az erdõ-
sítés pedig õsszel kezdõdik, akkor
pótolják a kivágott fákat.

Megújul a külsõ Várkert
Pár év múlva rá sem lehet majd ismerni a pápai külsõ Várkertre

Jagicza Attila az erdészeti szak-
igazgatásban és a gazdálkodásban
egyaránt alapos, az erdõ által
megtermelt javak összhangban
történõ hasznosítása elõsegítését
tekinti alapelvének. Tapasztalata-
ival elõsegíti a gyakorlati erdõgaz-
dálkodás minõségi fejlesztése
mellett a jogalkotási munkálatok,
valamint az erdõgazdálkodási ter-
vezést és nyilvántartást megalapo-
zó rendszerek minõségi fejlesz-
tését.

Jagicza Attila okleveles erdõ-
mérnök 1992-ben a diploma meg-
szerzése után, rövid faipari vállal-
kozói tevékenységet követõen ke-
rült az akkori FM Erdõrendezési
Szolgálathoz erdõtervezõ munka-
körbe. Hat éven keresztül az er-
dõtervezés terepi és feldolgozási

folyamatait teljes körûen megis-
merve  elkötelezõdött az informa-
tikai fejlesztések területén. A kez-
deti próbálkozásokat követõen
hamar felismerte, hogy az erdõ-
leltározási feladatokban a térké-
pek, légifelvételek számítógépes
feldolgozása nagyban javítja az
erdõállomány adattárának minõ-
ségét, segítõ eszközt biztosít az
erdõtervezõk számára, gyorsítja
az adatok elemzését. Aktívan köz-
remûködött abban, hogy a digitá-
lis térképek használata az erdé-
szeti ágazatban segítse a napi fel-
adatok ellátását, adjon lehetõsé-
get térinformatikai elemzések el-
végzésére.

Elõdeitõl, munkatársaitól elsa-
játította, hogy az erdõgazdálkodás
megalapozója a hivatásszerû er-

Varga László vezérigazgató úgy vélte, a helyzet rendezõdött

Erõsíti a szakigazgatási jelleget
Miniszteri Elismerõ Oklevélben részesült Jagicza Attila

dõrendezés, amely szakszerû er-
dõleltározás és felelõs erdõterve-
zés egysége, így olyan erdõtervek,
kezelési tervek készítésében vett
részt, amelyek révén Zala megye
erdei ma is kiemelt értéket képvi-
selnek. Hatósági vezetõként alap-
elve volt, hogy az erdészeti igaz-
gatásban a szakigazgatás jelleget
kell erõsíteni, a leginkább ügyfél-
barát módon.

A Bakonyerdõ Zrt. felelõs er-
dõgazdálkodásában, korábbi ta-
pasztalatait felhasználva, az erdõ-
tervek és kezelési tervek készíté-
sében, a klímaváltozás hatására
bekövetkezõ erdõpusztulások
vizsgálatában, az ezekre adandó
válaszok keresésében jelentõs
részt vállal. A hosszú évekig elma-
radt, de 2015. évben újra megren-

A Bakonyerdõ Zrt. biztosította
azt a hatalmas méretû vörös-
fenyõt, melybõl a 2014-ben ki-
dõlt sólyi fakard helyén új, a
korábbi világrekordnál is ma-
gasabb kardot állítanak fel az
államalapítás ünnepén, a köz-
ség temploma melletti domb-
oldalban, ahol a legendák sze-
rint István és Koppány csatája
zajlott.

Iharkút község határában egy
tölgyes erdõ elegyfájaként nõtt az
a gyönyörû, 38 méter magas és
közel 90 centiméteres mellmagas-
sági átmérõt elérõ vörösfenyõ,
melynek 18 méteres, 7-8 tonna
tömegû törzsdarabjából fog elké-
szülni a kard.

A fa kitermelése és még inkább
az erdõbõl való kiszállítása komoly
feladat elé állította az erdészeket
és a fakitermelõ, szállítást végzõ
vállalkozókat, hiszen a döntés, a
mozgatás gondos elõkészítést és
több gép összehangolt munkáját

Pótolják a sólyi kardot
igényelte. A gyakorlott szakembe-
reknek köszönhetõen a törzs
megérkezett Bakonybélbe, ahon-
nan rendõri felvezetéssel vitték
tovább Hajmáskérre. Itt kezdik

A fa kitermelése, szállítása komoly feladat elé állította a szakembe-
reket. Nyárra kard lesz a vörösfenyõbõl

meg a feldolgozását, majd egy
ösküi fafaragómester munkája
nyomán készül el az új kard, mely
a keresztény magyar államiság
születésének állít emléket.

dezett Erdõrendezé-
si napok szervezésé-
ben jelentõs részt vál-
lalt. Javaslataival köz-
remûködik a jogalko-
tási munkában, kép-
viselve, hogy az erdõ-
gazdálkodás megfe-
lelõen biztosítja az
erdõk fenntartható-
ságát. Ma is aktívan
tesz érte , hogy az er-
dõgazdálkodás meg-
alapozottságát olyan
erdõtervek biztosít-
sák, amelyek nem
hagyják veszendõbe
menni az erdõ által
biztosított javakat, le-
gyenek azok faanyag-
ban, közjóléti szolgál-
tatásokban, termé-
szetvédelmi értékek-
ben. Az elismerést
március 21-én a Föld-
mûvelésügyi Minisz-
tériumban, az erdõk
világnapja kapcsán
tartott ünnepségen
Fazekas Sándor mi-
nisztertõl vehette át.
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A 2016-os évben további 20
ezer köbméterrel csökken a faki-
termelés. A két faipari gyár kö-
zött még szorosabb lesz az együtt-
mûködés. Évek óta tudatosan
olyan technológiai beruházásokat,
fejlesztéseket hajtott és hajt vég-
re még az idei évben is a vállalat,
hogy a két gyár minél inkább együtt
tudjon dolgozni. Egyre jelentõ-
sebb mennyiségû az a tölgy par-
kettafríz, ami Franciavágásról
Zalahalápra kerül. Reményeik
szerint a második félévtõl kezdõ-
dõen minden realitása megvan
annak, hogy az egysávos dealen
fedõréteg-alapanyaggal is ki tud-
ják szolgálni a parkettagyárat.

Mindez azt jelenti, hogy a fa-
használat és a franciavágási gyár
árbevétele tovább csökken, ezzel
szemben a zalahalápi parketta-
gyár árbevétele kisebb mértékben
növekedni fog. Mindezzel együtt
vállalati szinten 9,5 milliárdot
meghaladó árbevétellel számol-
nak 2016-ban.

Mivel a fahasználat nagy meny-
nyiségben szállít a franciavágási
fûrésziparba, a fûrészipar pedig
továbbszállít nagy mennyiségben
Zalahalápra – ez még inkább in-
dokolja a kapacitásnövelõ beru-
házások végrehajtását. Az év elsõ
félévben be kell fejezni a folyamat-
ban lévõ Franciavágási beruházá-
sokat, Zalahalápon pedig a fedõ-
rétegsor, valamint a prés teljes
rekonstrukcióját még  idén el kell
kezdeni. Függetlenül attól, lesz-e
pályázati lehetõség, lesz-e tulajdo-
nosi tõkeemelés, ez utóbbi fejlesz-
tés tovább nem halasztható. Ha
másból nem, kedvezményes kama-
tozású hitel igénybevételével meg
fogják kezdeni.

A szárítókkal együtt, amelyek-
nek a fejlesztése már elkezdõdött,
a három beruházás együttes érté-
ke tízmillió eurós nagyságrendû.
Mindezek eredményeként a halá-
pi termelékenység nõ, a kibocsá-
tott mennyiség teljes kapacitás el-
érése esetén megközelíti az egy-
millió négyzetmétert.

A gyártósorok felépítését úgy
kell elvégezni, hogy közben termel
az üzem, ami igen nagy fokú szer-
vezettséget igényel. Mivel a fahasz-
nálatból származó árbevétel csök-
ken, a parkettagyári bevétel bizto-
sítja az erdõgazdaság zökkenõ-
mentes mûködését.

Varga László jelezte, a közjólét
továbbra is kiemelt figyelmet él-
vez. 2016-ban az eddig megépített
közjóléti létesítményeket tovább-
ra is magas színvonalon kell üze-
meltetni és mellettük újabb attrak-
ciókat kell létrehozni. Ennek ele-
get téve a Bakonyerdõ Zrt. a pá-
pai Várkertben egy lombkorona-
tanösvényt hoz létre. Ennek a
koncepcióját március 21-éig be
kellett jelenteni, és az idei évben
meg is kell valósítani.

Ez egy olyan objektum lesz,
amely a fák koronájában húzódik,
és az érdekes jegyekre hívja fel a
figyelmet. Ugyanakkor rettentõ
biztonságosnak kell lennie, hiszen
az objektumot elsõsorban a gye-
rekek fogják használni. Mindez
komoly kihívás elé állítja a vállala-
tot. Mivel ennek az állapotát fo-
lyamatosan ellenõrizni kell, meg-
állapodást kell kötniük a Város-
gondnoksággal.

Emellett ebben az évben ismét
várható országos közjóléti pályá-
zat megjelenése, melynek kereté-
ben újabb feladatokat kell megol-
dani.

Halápi beruházás

A közmunkaprogram egyik
megfogalmazott célkitûzése,
hogy a régóta segélyen élõket
megpróbálják visszavezetni a
munka világába. A Bakonyerdõ
Zrt.-nél erre több példát is ta-
lálunk.

A közmunkát azért találta ki a
kormány, hogy az évek óta állás-
talanok ezzel a lehetõséggel is
közelebb kerüljenek a munka vi-
lágához. A Bakonyerdõ Zrt. in-
dulása óta részt vesz a közmun-
kaprogramban, a vállalat a 2015.
március 3-án kezdõdött és 2016.
február 29-éig tartó országos köz-
foglalkoztatási programban átla-
gosan 400 személy foglalkoztatá-
sát vállalta, tudtuk meg Stubán

Zoltán közjóléti osztályvezetõtõl.
Az elmúlt idõszakban azt tapasz-
talták, hogy megyénkben az em-
bereket egyre nehezebb bevon-
ni a programba, ezért induláskor
több mint 450 ember felvételével
számoltak. Így is voltak nehézsé-
geik, a kiközvetítettek közül több
mint ötvenen meg sem jelentek.

A fõ hangsúlyt az erdõmûve-
lési, vadgazdálkodási, turisztikai-
közjóléti munkákra fektették.
Több területen katasztrofális mé-
retû fenyõ-, valamint cserszáradás
lépett fel. Ezen természeti kárt
szenvedett területek rehabilitáci-
óját, a területek vágástakarítását,
a talaj elõkészítését, valamint szük-
ség szerint erdõsítését a közfog-
lalkoztatottak segítségével próbál-

ták megoldani. A programhoz
kapcsolódóan öten kisgépkezelõi
tanfolyamot végezhettek el.

A Bakonyerdõ Zrt. a közfog-
lalkoztatási programban mint az
állami tulajdon kezelésével és
fenntartásával megbízott gazdál-
kodó szervezet vesz részt. A ne-
hézségeket figyelembe véve a 2016.
március 1-je és 2017. február 28-a
közötti idõszakban már csak átla-
gosan 250 személy alkalmazásával
számolt a vállalat vezetése. A prog-
ramban 80 település érintett,  az
összes költség 375 millió forint,
amelybõl 335 milliót az állam fi-
nanszíroz.

A vállalat mind a nyolc erdé-
szete részt vesz a programban. A
közfoglalkoztatás célja a többlet-

A vállalat mind a nyolc erdészete részt vesz a programban, melynek célja a többletfoglalkoztatás. Túlnyomó részt közjóléti munkákat végeznek

Segély helyett munka
Évrõl évre több száz ember vesz részt a meghirdetett programokban

foglalkoztatás, így a közmunkások
túlnyomó részt közjóléti munká-
kat végeznek. Elsõsorban turista-
utak, tanösvények kijelölésében,
karbantartásában, tûzpászták ké-
szítésében, határjelek karbantar-
tásában, valamint az illegális sze-
métlerakók felszámolásában, köz-
jóléti eszközök kihelyezésében,
karbantartásában kapnak felada-
tokat. Emellett az elõzõ évhez ha-
sonló arányban számítanak rájuk
az erdõfelújításban is, elsõsorban
a gyomnövények visszaszorításá-
ban, valamint a talaj-elõkészítések-
ben, makkvetésekben, befejezett
ápolásokban.

A program keretében három
személy kisgépkezelõi képzésen
vehet részt.

A mezei szil a legjobb regenerálódóképességgel rendelkezõ fafaj

(Folytatás az 1. oldalról.)

Hatvan Város Együttmûkö-
dõ Partnere Különdíjat kap-
tunk a Hatvan Város Partnere
Program kereteiben megren-
dezett ünnepélyes díjátadón.

A Bakonyerdõ Zrt. a hat-
vani állatpark tervezési és kivi-
telezési munkáihoz nyújtott
szakmai segítséget a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Kft.-nek.

Az együttmûködés eredménye-
képpen tavaly át is adták a
Szunyog-szigeten található
Kastélykert Állatparkot.

A február 4-én immár ha-
gyományosan megrendezett
gazdasági konferencia után ün-
nepélyes keretek között adták
át a Hatvan Város Együttmû-
ködõ Partnere Különdíjat, az el-
ismerést Varga László vezérigaz-
gató vett át.

Különdíj Hatvanból

Immár hagyomány a vállalat-
nál, hogy nõnap alkalmából a
Bakonyerdõ Zrt. egységeinél kö-
szöntik a hölgy munkatársakat és
programokat is szerveznek ré-
szükre: idén többen valamelyik
társerdészetnél tettek látogatást,
a központ dolgozói pedig Tatára
és Esztergomba kirándultak.

A pápai központban a reggel
Varga László vezérigazgató kö-
szöntõjével indult, aki elmondta:

Nõnapi kirándulás
A vállalat mindennapjaiban megnyilvánul a tisztelet

március 8. a nõk iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja,
amelyet 1917, Magyarországon
pedig 1948 óta tartanak meg.
Hozzátette, ez a vállalat minden-
napjaiban is megnyilvánul, de a
mai nap kifejezetten ennek jegyé-
ben zajlik.

A központi kollektíva a XIV–
XV. század fordulóján épült tatai
várat tekintette meg, majd a mel-
lette fekvõ Öreg-tó partján tettek

sétát. Esztergomban a bazilikát
nézték meg, melynek kupolájába
fel lehetett kapaszkodni. Innen
gyönyörû kilátás nyílt a városra és
a mellette kanyargó Dunára. A ki-
rándulás alkalmat adott arra,
hogy az irodai munkával telõ min-
dennapokból egy kicsit kiszakad-
janak és az egyes osztályok kollé-
gái jobban megismerjék egymást.
Pápára visszatérve baráti beszél-
getéssel zárult a program.

A központ munkatársai a tatai várkapunál. Kiszakadtak a mindennapokból

Az Országos Erdészeti Egye-
sület éves szavazásán az egyik leg-
sokoldalúbban felhasználható fa-
fajunk, a hajdanán szent faként is
tisztelt mezei szil gyõzedelmeske-
dett és lett a 2016-os év fafaja.

A kezdeményezés célja a figye-
lemfelkeltés és a megóvás, olyan
fafajok elõtérbe helyezése, me-
lyeknek komoly erdészeti jelentõ-
ségük van, ám a figyelem elterelõ-
dött róluk. Az Országos Erdésze-
ti Egyesület 20 éve indította útjá-
ra az Év fája mozgalmat, amelyet
2013 óta online szavazás kereté-
ben bonyolít le erdész tagtársak,
erdész kollégák és szakmán kívüli
érdeklõdõk részvételével.

A mezei szil Európa nagy ré-
szén õshonos fafaj, magas hõigé-
nye miatt elsõsorban a sík- és
dombvidékeket kedveli, emiatt
középhegységekben csak az ala-
csonyabb régiókban található
meg. Jellemzõ élõhelye a kemény-
fás ligeterdõ, ahol a kocsányos
tölggyel, a magyar kõrissel és a
vénic-szillel alkot állományokat.
Magassága akár a 30 métert is el-
érheti. Rendkívül kemény, rugal-
mas, nehezen hasadó és szívós
fáról van szó, mely tulajdonságai
miatt a mezei szil hajóácsolásra,
víz alatti építkezésre és – a tölgy-
fával vetekedve – épületfának is
kiváló. Kocsigyártók, asztalosok,
tímárok és csõkészítõk is szívesen
dolgoztak vele s belõle, de népi
gyógyászatra is alkalmazták, míg
lombja kérõdzõ állatoknak szol-
gált takarmányul.

A mezei szil az év fája

Ám bármennyire is szívós, a
hazai szilfajok közül a legjobb
regenerálódóképességgel rendel-
kezõ fáról van szó, a mezei szil, ez
az igen fontos és hasznos faj a szil-
favész miatt napjainkra Európa-
szerte visszaszorult. Az 1918-ban
megjelent, majd az 1960-as évek-
ben Észak-Amerikából sajnálato-
san ismét visszakerült szilfavész
megtizedelte az európai szilfajo-
kat, melyek közül legjobban a me-
zei szilt sújtotta. Ez a probléma-

kör is rávilágít arra, hogy az ide-
genbõl bekerült invazív fajok
mennyi gondot okozhatnak õsho-
nos növény- és állatfajaink ese-
tében.

A 2016-os év fájának választott
mezei szil a magyar táj eltûnõfél-
ben lévõ, egykor igen megbecsült
eleme, mely megõrzése és ápolá-
sa fontos erdészeti feladat. Eöt-
vös Károly a szilt egyenesen a
magyarság nemzeti fájának tekin-
tette.
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Személyügyi hírek

A vártnál korábban köszöntött
ránk a tavasz. A napos idõjá-
rás pedig sokakat csábít a sza-
badba, egy kis mozgásra, spor-
tolásra. Arról kérdeztük mun-
katársainkat, hogy szabadide-
jükben szoktak-e sportolni.

Szelestei Péternek a mozgás éle-
te szerves részévé vált. Régebben
– ugyan ritkábban – szokott úszni,
gyakrabban futni, de miután volt
egy porcsérülése, a futás elma-
radt. Annak idején még triat-
lonversenyeken is indult. Ma leg-
inkább kerékpározik. Az utóbbi 2-
3 évben úgy alakította az életét,
hogy lehetõség szerint egy héten
többször is nyeregbe pattan. Nyá-
ron rendszeresen teker, ilyentájt
általában hétvégenként biciklizik.
Keszthely mellett, Cserszegtoma-
jon lakik. Nemegyszer elõfordult,
hogy Pápáról hazakerekezett.
Reggel hozza a kerékpárt a kollé-
gákkal, aztán munka után bicikli-

re pattan s azzal megy haza. El-
mondta, tavasszal még nehezebb
ezt a távot megtenni, aztán, mire
jön a nyár, belelendül. A 80 kilo-
métert átlagosan 2,5 óra alatt le-
het megtenni.

Szabó Adrienn  ugyancsak
rendszeresen mozog. Régebben a
futást versenyszerûen ûzte, ma
már csak hobbiszinten, ami nála
azt jelenti, hogy így is majd min-
dennap fut. Gyermekkora óta fo-
lyamatosan sportol, nagyon sok
sportágat kipróbált, köztük példá-
ul a kézilabdát, a kosárlabdát is. A
Bakonyerdõ színeiben az erdésze-
ti sportnapon is indul, bow-
lingban és futásban. Tavaly pedig
részt vett az európai tájfutó-baj-
nokságon. A futás mellett ma a
lovaglás jelenti számára a fõ el-
foglaltságot.

Mennyi idõt vesz el az életébõl
a sport? Semennyit, mert nem
vesz el! – volt a válasz. Napi egy
órát mindenképpen a mozgásra

szán, ami feldobja a napját. Az el-
múlt három hónapot tanulással
töltötte, a sportot háttérbe kellett
szorítania, mostantól azon dolgo-
zik, hogy behozza a kiesést.

Rendszeresen mozog, a kollé-
gákkal heti egyszer kosárlabdázik
Németh Tamás. Gyermekkorában
természetesen focizott, akárcsak
a fiúk általában. Ma a kosárlabda
mellett még futni szokott, feltéve,
hogy az idõjárás engedi.

Számára is nagyon fontos a
mozgás: a napi nyolcórás irodai
munka után jó kis kikapcsolódást
nyújt, de egészségügyi szempont-
ból is hasznos, fejtette ki. Maga a
játék élvezhetõ, hiszen nem mo-
noton, hanem társas játék a ko-
sárlabda. A munkatársait is szok-
ta agitálni, ha nem jön össze a csa-
pat, akkor körbejárja az irodákat,
toborozza az embereket. Próbálja
rávenni a többieket is a mozgásra.
Az erdészeti sportnapokon is pá-
lyára szoktak lépni a csapattal.

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Szelestei Péter Szabó Adrienn Németh Tamás

Szokott-e szabadidejében sportolni?

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában az alábbi változások
történtek 2015. december 4-e és 2016. március 10-e között:

Belépõk, szellemiek: Véber Arnold (Bakonybél, 03. 01.)
Belépõk, fizikaiak: Major Dávid (Zalahaláp, 01. 13.), Könye

András (Devecser, 01. 19.), Máté Nikolett (Zalahaláp, 01. 19.),
Németh Imréné (Franciavágás, 01. 28.), Tárkányi Norbert
(Zalahaláp, 02. 02.), Dobainé Somogyi Henriett (Zalahaláp, 02.
04.), Molnár Ferenc (Zalahaláp, 02. 16.), Illés Gergely (Monos-
torapáti, 03. 01.), Szabó Géza (Franciavágás, 03. 01.), Szalai
Józsefné (Zalahaláp, 03. 01.), Banai Gábor (Pápa, 03. 01.)

Kilépõk, szellemiek: Fódi Zoltán (Franciavágás, 12. 22.), Ko-
vács Lajos (Keszthely, 02. 29.)

Kilépõk, fizikaiak: Márton Zoltán (Franciavágás, 12. 04.), Nagy
Géza (Devecser, 12. 17.), Kamarás Richárd (Zalahaláp, 12. 31.),
Veiland Ákos (Franciavágás, 12. 31.), Szakács Tibor (Zalahaláp,
01. 04.), Szakácsné Körmendi Piroska (Zalahaláp, 01. 04.), Kárpi
Róbert (Zalahaláp, 01. 06.), Lakatos Martin Dániel (Zalahaláp,
01. 06.), Németh Zsanett (Zalahaláp, 01. 07.), Kéri Géza
(Zalahaláp, 01. 27.), Pintér Zsoltné (Zalahaláp, 02. 05.), Fenyvesi
János (Franciavágás, 02. 12.), Tamás Tímea (Zalahaláp, 02. 12.),
Riba Norbert (Zalahaláp, 02. 15.), Láncos Szabolcs (Zalahaláp,
02. 26.), Lendvai Péter (Franciavágás, 03. 03.), Kálovics Ferencné
(Franciavágás, 03. 08.)

Nyugdíjazások: Molnár József (Zalahaláp, 02. 02.), Nagy
Károly (Zalahaláp, 01. 20.), Scheibenhoffer János (Bakonybél,
02. 15.)

Hûségjutalmasok, szellemiek: 35 év: Nagy Károly (Zalahaláp)
Hûségjutalmasok, fizikaiak: 40 év: Németh György (Franciavá-

gás), Kormányos Mihály (Zalahaláp)
35 év: Molnár József (Zalahaláp)
30 év: Sárfi Béla (Franciavágás), Takács Tibor (Monostor-

apáti)
25 év: Román András (Zalahaláp)
20 év: Kankó György (Zalahaláp), Scheibenhoffer János

(Bakonybél)

Dr. Fazekas Sándor miniszter
fõvédnöksége alatt március
20-án hagyományteremtõ cél-
lal rendezték meg az I. Magyar
Agrár Kupát, melyre a hazai ag-
rárszektorhoz kapcsolódó mi-
nisztériumok, közigazgatási és
oktatási intézmények, erdé-
szeti és erdõgazdálkodási tár-
saságok, nemzeti parkok, illet-
ve további mezõgazdasági vál-
lalatok kaptak meghívást.

A rendezvény két részbõl állt,
labdarúgásból és fõzõversenybõl,
a Bakonyerdõ Zrt. mindkét ver-
senyszámban megmérette magát.

A focikupa közigazgatási szek-
ció csoportjába összesen 23 csa-
pat nevezett. Az állami erdészeti
részvénytársaságok közül tízen
jöttek el a tornára, melyekbõl a
legjobb négy közé csak a Ba-

Hagyományteremtõ
magyar agrárkupa
Tovább öregbítették a Bakonyerdõ nevet

A legnagyobb érdeklõdés hagyományosan a labdarúgást övezi

A tavasz kezdetével elindult
az erdei melléktermékek gyûj-
tésének szezonja is. Az erdõ-
ben egyre többen szedik a szá-
mukra tetszõ növényeket, gyü-
mölcsöket, gombákat. Néhány
fontos dologgal azonban ér-
demes tisztában lenni, mielõtt
megkezdenénk a gyûjtést.

A 2009. évi, az erdõrõl, az
erdõ védelmérõl és az erdõ-
gazdálkodásról szóló törvény
értelmében állami tulajdonú
erdõkben (nem védett terüle-
ten) mindenki csak saját szük-
ségleteinek megfelelõ mennyi-
ségû – naponta személyenként
legfeljebb kettõ kilogramm –
gombát, gyógynövényt és vad-
gyümölcsöt gyûjthet külön en-
gedély nélkül. Ha valaki ennél
nagyobb mennyiséget kíván
szedni, illetve kereskedelmi
forgalomba kívánja hozni, azt
csak az erdõgazdálkodó enge-
délyével teheti meg. Védett
természeti területen való gyûj-
tés az illetékes megyei kor-
mányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Fõ-
osztálya engedélyezõ határo-
zatának birtokában végezhetõ.

A medvehagyma gyûjtési
ideje a levelek megjelenésétõl
a növény virágzásának kezde-
téig tart. A gyûjtésre vonatko-
zó legfontosabb szabályok,
hogy kizárólag a növény leve-
lei szedhetõk,  föld alatti hagy-
májának kiásása tilos. A nö-
vényt tépni nem szabad, a tõ-

Gyûjteni csak
engedéllyel

A korábbi idõszakban megszo-
kottaknak megfelelõen ezúttal
is mozgalmas évet zárt az Or-
szágos Erdészeti Egyesület
Pápai Helyi Csoportja. És az
idei esztendõben sem tervez-
nek változást.

Mozgalmas éven van túl az
OEE PHCs, hiszen tavaly majd
minden hónapra jutott valami
esemény. A legfontosabbakat Hor-
váth Iván elnökkel és Stubán Zol-
tán titkárral vettük számba.

Április 16-án közjóléti szakmai
napot tartottak Keszthely környé-
kén, amelynek során bejárták a
hegységben az ökoturisztikai fej-
lesztések helyszíneit.

Május 19-én volt a hagyomá-
nyos erdõmûvelési szakmai nap,
amelynek ezúttal a Devecseri Er-
dészet adott otthont.  Ugyaneb-
ben a hónapban tartották Ma-
gyarpolány térségében az erdei tel-
jesítménytúrát.

Júniusban a szomszédos Ver-
ga Zrt. szakmai delegációját fo-
gadták, a vendégeket a Tapolcai
Parkettagyárba és a Keszthelyi-
hegységbe vitték.

A kilencedik erdész–pedagó-
gus párok találkozóját július 7-én
rendezték a Monostorapáti Erdé-
szet területén. Megtekintették az
erdei iskolát, a történelmi emlék-

helyeket, valamint a tapolcai
tavasbarlangot is. A csoport tag-
jai augusztus végén a Szombathe-
lyi Zrt.-hez látogattak szakmai ta-
nulmányútra. Ugyanebben a hó-
napban a Pilisi HCs-t fogadták,
akikkel Keszthely, Szigliget és
Devecser térségét járták be.

A Bakonyerdõ Zrt. az Erdõk
hete rendezvénysorozat kapcsán
gazdag programot kínált az ér-
deklõdõknek.

Október közepén zalai kultu-
rális és szakmai tanulmányúton
jártak, a Zalaerdõ Zrt. és magán-
erdészek vendégszeretetét élvez-
hették. November végén  a Verga
Zrt. és az FM Veszprém HCS kö-
zös szervezésében szakmai prog-
ramot tartottak Alsóperén, ahol
a klímaváltozás idõszerû erdésze-
ti, erdõgazdálkodási vonatkozása-
it járták körbe.

Idén hasonlóan izgalmasan
alakul a program. Az áprilisi er-
dõgazdálkodási szakmai nap Mo-
nostorapátiban lesz. Májusban
gemenci szakmai tanulmányútra
készülnek, és nagykanizsai vendé-
geket fogadnak.

A nyár nagy eseménye lesz az
erdélyi vándorgyûlés. Júliusban
tartják a jubileumi, tizedik erdész–
pedagógus párok találkozóját,
ezúttal a Verga Zrt.-nél. Augusz-
tus közepén közjóléti szakmai
napjuk lesz Balatonfüreden.

Októberben a Vértesi Erdõ
Zrt.- rendezi az erdésznõk orszá-
gos találkozóját. Ebben a hónap-
ban fafeldolgozó üzemeket láto-
gatnak Heiligenkreuzban és
Szombathelyen. November köze-
pén a 150 éves jubileum jegyében
szakmai és kulturális elõadásokat
szerveznek a Verga Zrt.-vel és
Veszprémi HCs-vel közösen.

Velük mindig
történik valami
Mozgalmas évet zárt a csoport

A csoport tagjai a Szombathelyi Erdészet területén

A májusi pereszke – nevével
ellentétben – április közepé-
tõl, néha már március
végétõl is megtalálható

tõl való elválasztáshoz olló
használata kötelezõ. A gyûjtés
során mindig maradjon ele-
gendõ levél vagy virág az egyed
túléléséhez, szaporodásához.
Az indokolatlan mértékû ta-
posás kerülendõ.

A gyûjtési engedélyek ki-
adásának díja és a gyûjtési te-
rületekre vonatkozó informá-
ciók a www.bakonyerdo.hu
honlapon olvashatók.

konyerdõ Zrt. csapata verekedte
be magát úgy, hogy a csoportmér-
kõzések során a torna késõbbi
gyõztesével – a Nemzeti Földalap-
kezelõ Szervezettel – döntetlent
ért el.

Csapatunk a bronzmérkõzé-
sen a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium elsõ csapatával szemben szo-
ros küzdelemben maradt alul.

A fõzõverseny minden részt-
vevõjének azonos feltételek mel-
lett gulyáslevest kellett készítenie.
Vállalatunk csapata, a Bakonyi
Betyárok erdei gombával, burgo-
nyagombóccal és szarvasnyakkal
megbolondított betyárgulyása fö-
lényesen végzett az elsõ helyen.

A huszárokelõpusztai fõzõcsa-
pat megérdemelt gyõzelmét a fo-
cicsapat tagjai teljes mértékben
alátámasztották.Csapatunk bakonyi betyáros étellel hozta el az elsõ díjat


