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Az elvárt 
eredményt elérjük

A vártnál nehezebb évet 
zárt a Bakonyerdő Zrt., ez 
elsősorban annak a kö-
vetkezménye, hogy kíná-
lati piac alakult kiaz erdei 
választékok értékesítésé-
nek a piacán is. 

Az év végéhez közeledve 
előzetes értékelésre kértük 
Varga László vezérigazga-
tót, mondja el mely terület 
miként teljesített 2019-ben. 
Az eredmények felemásak, 
kezdte Varga László, sajnos 
fennakadás mutatkozott az 
erdei választékok értékesí-
tésének a piacán. Ennek kö-
vetkeztében ma az látszik, 
hogy az erdőgazdálkodási 
ágazat a tervezett árbevé-
teltől mintegy 100 millió 
forinttal elmarad. A vadgaz-
dálkodás megfelelően teljesí-
tett. A faipari üzemek sajnos 
azt az eredményt hozták, 
amire számítottunk.

Összességében elmond-
ható, hogy az erdőgazdaság 
teljesíti a tulajdonosi elvá-
rást, így a 157 millió forintos 
adózott eredményt elérjük.

Az eredményterv teljesü-
lésének köszönhetően úgy 
számolunk, hogy az idei 
évre tervezett keresettöme-
get fel tudjuk használni. Ez 
azt jelenti, hogy a munka-
társaink az év végén szá-
míthatnak a bérkiegészítés-
re.

2020-ról szólva a Ba-
konyerdő Zrt. és a BEFAG 
Parkett Kft. együttesen ösz-
szesen százmillió forintos 
konszolidált eredményt kell 
hogy elérjen. Ebben az eset-
ben a bérfejlesztés mértéke 
az alkalmazottaknál négy, a 
fizikai állománynál hét szá-
zalék lenne. Emellett Cafete-
riát is tervezünk, de annak 
mértéke sajnos a piaci folya-
matok függvénye.

A hatékonyságot növelni kell
Jelentős szervezeti válto-
zások zajlanak a vállalat 
életében. A legfontosabb 
döntés: a jövőben a zala-
halápi parkettagyár ön-
állóan, BEFAG Parkett Kft. 
néven végzi a tevékenysé-
gét. Ez a lépés további át-
alakításokat indukál.

Régóta fennálló probléma, 
hogy a faipar mint vállalko-
zási tevékenység nehéz ter-
het jelent a Bakonyerdő Zrt. 
számára, már jó ideje ter-
veztünk szervezeti változást. 
A fűrészáru és parketta ér-
tékesítését végző munkatár-
saink a központ szervezeti 
egységéhez tartoztak. Úgy 
gondoltuk, a termelés és a 
kereskedelem sokkal haté-
konyabban tud együttmű-
ködni, ha e két tevékenység 
közvetlenül a gyáregységek-
hez kerül, kezdtük a beszél-
getést Varga László vezér-
igazgatóval.

A tavasz végén, nyár ele-
jén azt tapasztaltuk, hogy az 
eddig folyamatosan jól telje-
sítő és növekedést mutató 
erdőgazdálkodási tevékeny-
ségből származó árbevétel 
megtorpant. Ezzel együtt 
erőteljesebben jelentkeztek 
a faipari értékesítési prob-
lémák (amikkel külön cikk-
ben is foglalkozunk). Be kel-
lett látni, a központból nem 
lehet hatékonyan hatni a 
faipari gyáregységekre, hogy 
csak annyit és azt termel-
jenek, amennyit el tudnak 
adni. Eddig a gyárak telje-
síteni akarták a termelési 
feladataikat – úgy tűnt, két 
külön életet élnek. Ez arra 
késztetett bennünket, hogy 
elindítsuk ezt a folyamatot.

Egy önállóan működő 
vállalkozás alapítása akko-
ra horderejű dolog, amihez 
alapítói határozat szüksé-
ges. Átgondolt egyeztetések 
eredményeként jutottunk 
el oda, hogy november 25-
én megérkezett a 13/2019. 
számú Alapítói határozat. 
A tulajdonos engedélyezte a 
BEFAG Parkett Kft. megala-
pítását, amely száz százalék-
ban Bakonyerdő Zrt.-tulaj-
donú társaság lesz. 

Varga László hangsúlyoz-
ta, a faiparban még mindig 
nagyon sok belső tartalék 
van, ezek kezelése érdeké-
ben hoztuk meg a döntést. 
Az új vállalkozás létrejötté-
vel az eddiginél hatékonyabb 
munkát várunk el. Az erdő-
gazdaság szavatolja, hogy 
a munkatársak folyamatos 
jogviszonnyal kerülnek át az 
új társasághoz, senkit nem 
érhet hátrány. Arra is ígére-
tet teszünk, hogy a hűségju-
talom, a felmondási idő sem 
veszik el. Nyilván a leányvál-
lalatnál és a Bakonyerdőnél 
egységesen fogjuk kezelni a 
bérfejlesztés és a Cafeteria 
juttatások mértékét is. 

A BEFAG Parkett Kft. 
ügyvezető igazgatója Pauer 
Károly korábbi főmérnök 
lesz. Az új társaság felügye-
lőbizottságába Czáider Gá-
bor György, Olmosi Mariann 
és Schweighoffer Ottó kerül. 

Somogyi Imre gyárigazgató 
lesz a termelési igazgató, a 
kereskedelmi igazgató pedig 
Kovács Miklós lesz.

A BEFAG Parkett Kft. lét-
rehozása további személyi 
változásokat is indukál. Za-
lahalápra kerül át Steiner 
Zsolt belföldi kereskedelmi 
vezető, valamint az értéke-
sítéssel kapcsolatos ügyinté-
zést ellátó munkatársak is. 

Az egykori faipari terme-
lési és kereskedelmi osz-
tály osztályvezető-helyette-
se, Weiblné Balogh Emese 
a kontrolling osztályon a 
faipari statisztikák elemzé-
sével, a döntések előkészíté-
sével segíti majd a Bakonyer-
dő Zrt. faipari stratégiáját. 
Paluska Tibor faipari tech-
nológusként Zalahalápon 
fog dolgozni, tőle a termelé-
si, kereskedelmi folyamatok 
minél jobb összehangolását 
várjuk. Emellett szeretnénk 

egy olyan kollégát szerződ-
tetni, aki 2020. év elejétől 
Kovács Miklós munkáját 
tudja segíteni.

A Franciavágási Fűrész-
árugyár a jövőben köz-
vetlenül a termelési és 
kereskedelmi vezérigazga-
tó-helyetteshez fog tartozni. 
A fűrészáru-kereskedő Bod-
nár Mihály, a Franciavágási 
Fűrészárugyár munkatársa 
lesz.

A tulajdonosijog-gyakorló 
elvárja, hogy a természetvé-
delem kiemelt szerepe hang-
súlyosan megjelenjen az 
erdőgazdálkodási tevékeny-
ségben. A Bakonyerdő Zrt. 
vezetése úgy döntött, hogy 
Váradi József tevékenységi 
köre kibővül, erdőgazdál-
kodási és természetvédelmi 
főmérnök lesz. Kovács Béla 
természetvédelmi főelőadó-
ként átkerül közvetlen irá-
nyítása alá. 

Patocskai-Lunk Eszter a 
szülési szabadság után is-
mét munkába állt. Elégedet-
tek vagyunk a jelenlegi Ba-
konyi Kisbetyár Erdei Iskola 
vezetőjének, Csiszár Adrien-
nek a munkájával, ezért új 
feladattal bíztuk meg. Tulaj-
donosi elvárás, hogy az elért 
eredményeket kellőképpen 
kommunikáljuk, így a többi 
erdőgazdasághoz hasonlóan 
létrehoztuk a kommuniká-
ciós vezetői státuszt. Ezt a 
pozíciót kapta meg Eszter. 
Neki a jövőben Novákné 
Szőke Anettel kell szorosan 
együttműködnie, Anett a 
jövőben a Bakonyerdő Zrt. 
marketingeseként tevékeny-
kedik.

Az erdészeti tervezési és 
szakfelügyeleti osztály ko-
rábban a termelési és ke-
reskedelmi vezérigazga-
tó-helyetteshez tartozott, 
terveink szerint a jövőben 
vagyongazdálkodási osztály-
ként közvetlenül a vezér-
igazgató hatáskörébe kerül.

Természetesen ezek a 
szervezeti változások ak-
kor lesznek véglegesek, ha 
az erdőgazdaság felügyelő-
bizottsága elfogadja az új 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatot.

Bemutatkoztak a faiparral 
integrált erdőgazdaságok

Rangos vendégeket fo-
gadtunk: az Európai Par-
kettaszövetség (FEP) 
elnöke és főtitkára tett lá-
togatást a BEFAG Parket-
tagyárban.

A Bakonyerdő Zrt. meg-
hívására Zalahalápra, a BE-
FAG Parkettagyárba érke-
zett Lars Gunnar Andersen, 
a FEP elnöke és Isabelle Bro-
se, a FEP ügyvezető igazga-
tója. Az erdőgazdaság és két 
további hazai parkettagyártó 
már jó ideje tagja a Parketta-
gyártók Európai Szövetségé-
nek, a FEP-nek. A vendégek 
között köszöntötték továbbá 
az Egererdő Zrt. vezérigaz-
gatóját dr. Jung Lászlót, a 
FAGOSZ elnökét, Sulyok 
Ferencet (KEFAG vezérigaz-
gató) és főtitkárát, Tóth Já-
nost, valamint Mőcsényi 
Miklóst, a FATÁJ újságíróját, 
akiket a gyárban Varga Lász-
ló, a Bakonyerdő Zrt. vezér-
igazgatója, Somogyi Imre, a 
BEFAG Parkettagyár igazga-
tója és kollégáik fogadtak.

A házigazdák részletes 
bemutatkozását követően 
Isabelle Brose a FEP ügyve-
zető igazgatója ismertette 
a szövetség széleskörű te-
vékenységét, céljait. Kitért 
a parketta, mint padlóbur-
kolat jelenlegi nemzetközi 

helyzetére, megítélésére és 
ezzel kapcsolatos jövőbeli 
célkitűzéseikre. 

A FAGOSZ az erdőgaz-
dálkodás és a faipar közötti 
szakmai kapocs. A 29 éves 
múltra visszatekintő szerve-
zet munkásságának hangsú-
lyos elemeit, ma is kiemelke-
dően fontos tevékenységét 
az elnök mutatta be.

A Mátraparkett parket-
tagyárat dr. Jung László 
vezérigazgató mutatta be. 
Felvázolta a gyárat ért vál-
tozásokat, mai helyzetét és 
megemlítette a faiparral in-
tegrált erdőgazdaságok ne-
hézségeit, amiket az elmúlt 
időszakban tapasztaltak. 
Mőcsényi Miklós újságíró a 
parkettagyártás és a parket-
ta, mint padlóburkolat jövő-
beli helyzetérről, lehetősége-
iről kérdezte a résztvevőket.

A bemutatkozásokat a 
gyárlátogatás követte, ahol 
a vendégek szakmai vezetés 
mellett ismerték meg a Be-
fag Parkettagyár termékeit, 
egyes munkafolyamatait, a 
gyár területét és dolgozóit.

A találkozó részle-
tei bővebben itt olvas-
hatóak: http://www.fataj.
hu/2019/10/211/201910211_
FEP-enok-es-ugyvezeto-la-
togatasa-a-Bakonyerdonel.
php

Varga László fontos változásokról tájékoztatott

A vendégek a gyárlátogatást sem hagyták ki

Boldog karácsonyt!
„Szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
ilyenkor decemberben.”

Juhász Gyula
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Átalakuló fapiac
A fapiacon nehéz helyzet 
alakult ki, és középtávon 
sem számíthatunk jelentős 
változásra.

Társaságunk árbevételének 
jelentős része az erdőgazdál-
kodás során keletkező fater-
mékek értékesítéséből szár-
mazik. A fapiaci változások 
ezért jelentős hatással vannak 
az üzleti életünkre. 

2016–2018 között az erdei 
választékok keresleti piacá-
nak előnyeit élvezhettük, így 
például a folyamatosan emel-
kedő átlagos értékesítési árat, 
illetve a termékek biztonságos 
értékesítési lehetőségeit. A 
tűzifa iránti kereslet is jelen-
tősen megnövekedett abban 
az időszakban. Az értékesíté-
si irányok is változtak, a hazai 
feldolgozók, felhasználók felé 
értékesített mennyiség növe-
kedett, ami egybeesett a tulaj-
donosijog-gyakorló iránymu-
tatásával is.

2019-ben a piaci folyamatok 
megváltoztak. Az értékesebb 
választékok (lemez és fűrész-
ipari rönkök, fagyártmány-
fa) iránti mennyiségi keres-
let érdemben nem változott, 
viszont az árak csökkentek. 
Társaságunkra nézve kedvező, 
hogy a bükkrönk iránti keres-
let stabil, ami az áráról is el-
mondható. 

A papírfa és rostfa, tűzifa 
tekintetében több esemény 
jár negatív hatással. Európa 
több országában jelentős er-
dőkárok tapasztalhatók. Cseh-
országban, Németországban, 
Olaszországban, Ausztriában 
a lucfenyvesek szúkárosítá-
sa több mint 100 millió köb-
méternyi fakészletet érint, 
Németországból a bükkösök 
pusztulásáról érkeznek in-
formációk. A rendszeresen 
jelentkező viharkárok tovább 
rontják a helyzetet. A ká-
rok felszámolásából jelentős 
mennyiségű faanyag keletke-

zik, amely olyan időszakban 
jelenik meg a piacon, amikor 
a végtermékek (forgács és fa-
rost lap, illetve cellulóz) keres-
lete és ára egyaránt csökken. 
Ez a helyzet a magyarországi 
termelőkre is jelentős hatással 
van: a jelentős árcsökkenés 
mellett a korábbi mennyisé-
gek értékesítése is bizonyta-
lanná vált.

Az energetikai célú felhasz-
nálás alapvetően két fő te-
rületre bontható. Egyrészt a 
lakossági felhasználásra, más-
részt az erőművekben történő 
energia-előállításra. 

Az erőművek felhasználása 
mennyiségi tekintetben válto-
zatlan, de tüzelőanyag tekin-
tetében az olcsóbb alapanya-
gok is megjelentek (szelektált 
hulladék, mezőgazdasági mel-
léktermékek). Ez és a faanyag 
kínálati helyzete a faanyag 
árának csökkenését okozza. 

A lakossági tűzifa keres-
lete 2017–18-ban rendkívül 
megemelkedett. Társaságunk 
állta a rohamot, és kiemelt 
ügyként kezeltük a lakossági 
ellátást. Ez a helyzet 2019-
re megváltozott, a lakossá-
gi tűzifavásárlás az előzetes 
adatok szerint mintegy 25–30 
százalékkal csökken az előző 
évekhez képest. 

Összességében kijelenthe-
tő, a fapiacon nehéz helyzet 
alakult ki, és ennek középtá-
von jelentős változására sem 
számítunk. Társaságunk már 
ez év elejétől törekedett új 
partnerek bevonására, illetve 
a meglevő értékesítési lehető-
ségek bővítésére. 2020-ra vo-
natkozóan a szerződéses tár-
gyalások nagyobb része már 
megtörtént. Elmondható, 
hogy szinte minden partne-
rünk kiemelte a Bakonyerdő 
Zrt. megbízhatóságát. Ez ko-
moly elismerés és visszacsato-
lás a Bakonyerdő Zrt. kollektí-
vájának munkájára.

Váradi József

Álmodja meg szobája padlóját 
 egy kattintással! Ki ne esett volna már 

dilemmába, amikor 
például parkettát 
keres: hogy fog az 
kinézni a szobában? 
Nos, mostantól a vá-
lasz egy kattintással 
látható: már elérhe-
tő a Befag parketta 
honlapján egy olyan 
program, ahol mind-
ez megtekinthető. 

A szoftver kimon-
dottan a parkettagyár 
termékeire készült, 
bármelyik BEFAG par-
kettatípus pár kattin-
tással kipróbálható, 
miként is néz ki egy 
helyiségben. 

A programba a par-
kettagyár minden 
egyes terméktípusát 
feltöltötték. Vannak 
fix képek, illetve he-
lyiségek, de mindenki 
fel tudja tölteni a saját 
lakásának, szobájának 
fotóját, és terméktípu-
sonként ki tudja pró-
bálni, melyik hogy is 
mutat. Így aztán min-
denki biztosra mehet!

A jövőben az árak csökkenésére lehet készülni

Nehéz terepen is megállták a helyüket a modern faipari gépek

A hegyekben bizonyítottak  
az erdészeti gépek

Idén októberben rendezték meg az AustroFoma erdé-
szeti kiállítást és gépbemutatót, melynek ebben az év-
ben az osztrák Rosalia-hegységben található, Fraknó 
várost körülölelő hegyek adtak otthont. A térség dom-
borzati viszonyai megfelelő helyszínt biztosítottak az 
új fejlesztésű erdészeti gépek teljesítőképességi hatá-
rainak bemutatására.

Ezen tanulmányút részt-
vevői széles képet kaphat-
tak a napjaink gazdálkodá-
si problémáira megoldást 
nyújtó technológiákról, és 
valós kihívásokat biztosító 
hegyvidéki körülmények kö-
zött figyelhették meg a kü-
lönböző gépek működését. 
A szervezők egy öt kilomé-
ter hosszú útvonal mentén 
alakították ki a kiállítást, 
melyen végighaladva a gyár-
tók standjainál lehetőség 
volt érdeklődni a forgalma-
zott gépek pontosabb para-
métereiről, valamint megfi-
gyelni őket munka közben.

Minden erdőgazdálkodási 
munkaműveletre találhat-
tunk példákat, melyek közül 
említésre méltó az a hegyvi-
déki körülményekre kialakí-
tott harvester és forwarder, 
mely az alvázhoz rögzített, 
hajtással összehangolt csör-
lőjével képes akár teljes ra-
kománnyal a meredek hegy-
oldalon fölfelé is közelíteni. 
Ez a technológia lehetőséget 
nyújt szabdalt terepviszo-
nyok esetén is egyenes fo-
nalú finomfeltáró hálózaton 
történő közelítésre. Megol-
dást jelenthet a hegyvidéki 
területeken az örökerdő- 
 gazdálkodás nehézségére, 

mivel az köztudottan sema-
tikus közelítő nyomhálóza-
tot igényel. 

A fahasználatban alkal-
mazott gépek között bemu-
tattak a gyártók erdészeti 
traktorokat, melyek sokol-
dalúságát a különböző fel-
szerelhető adapterek adták, 
így nagy volt irántuk az ér-
deklődés a vállalkozók köré-
ben is. Az érdeklődők a mel-
lékvölgyekben a kötélpályás 
közelítéssel és a csörlős von-

szolók munkájával ismer-
kedhettek meg.

A fahasználatban alkalma-
zott gépeken kívül rengeteg 
erdőművelési feladatokat 
ellátó eszközt láthattunk, 
köztük nagy teljesítményű 
traktorokat tuskómaróval, 
talaj-előkészítő gépeket, 
valamint távirányítású gu-
mihevederes szárzúzókat, 
melyeket az alacsony súly-
pontjuk tesz alkalmassá me-
redekebb területen történő 
munkavégzésre.

Az erdészeti útépítés és 
karbantartás gépei közül a 
kiállításon önjáró és von-
tatott grédert mutattak be, 
valamint egy nagy telje-
sítményű traktorra csatla-
koztatott kőverő adaptert, 

mellyel a helyi, nagyobb 
méretű sziklákból, kövekből 
alakítható ki a makadám pá-
lyaszerkezet során kívánatos 
finomabb frakciójú zúzalék.

A kiállítás útvonalának vé-
gén a fa és faanyag-feldol-
gozási lánc utolsó eszközeit 
láthattuk, úgymint a külön-
böző kialakítású és méretű 
hasító-, daraboló- és fűrész-
gépeket. A folyamatosan fej-
lődő eszközök megismerése 
és a közös eszmecsere az új 
technológiák alkalmazásáról 
az erdészetek működési te-
rületén, egyaránt fontos fel-
adat napjaink munkaerőpia-
ci problémáit tekintve.

Meinczinger Gergő
Fotó: Gombási Mónika

Gólyahír 
A elmúlt negyedévben há-
rom kollégánk családja is 
bővült: Waldinger Gergely 
kisfia, Áron 2019. szeptember 9-én; Tóth Péter kol-
légánk kisfia, Bérc Levente 2019. szeptember 21-én; 
Könye András kislánya, Korinna pedig 2019. október 
9-én látta meg a napvilágot.  Gratulálunk!

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.  
vállalati újságja. Felelős szerkesztő:  
Patocskai-Lunk Eszter kommunikációs vezető. 
Kiadja: Bakonyerdő Zrt. Pápa.  
Felelős kiadó: Varga László vezérigazgató. 
Nyomtatás: Pápai Nyomda Kft. Pápa
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Unokák, vadászat, horgászat
Nem fog unatkozni a nyugalmazott erdészeti igazgató

Lassan egy hónapja már, 
hogy a sétálóidejét tölti, 
unatkozni, új napi rutint ki-
találni azonban még nem 
volt ideje. Főállású erdé-
szeti igazgatóból ugyan-
is főállású nagypapa lett, 
három, illetve másfél éves 
unokái jól lefoglalják Sza-
kács István idejét. Ráadásul 
heteken belül háromszoros 
nagypapa lesz.

– „Aki nem hal meg fiata-
lon, az megöregszik” – idé-
zi nevetve feleségét Szakács 
István, a keszthelyi erdészet 
frissen nyugdíjba vonult er-
dészeti igazgatója, amikor a 
Természet házában leültünk 
beszélgetni. Nem készült a 
nyugdíjra, és még nem is 
fogta fel igazán, milyen az a 
klasszikus nyugdíjas szabad-
idő – ezt az unokákkal töltött 
idő mellett az is jelzi, hogy 
érkeztünkkor épp  hosszas te-
lefonbeszélgetésben volt egy 
környékbeli polgármesterrel, 
aki még nem értesült az er-
dészet életében bekövetkezett 
változásról. Mindenesetre Ba-
latongyörökön van egy kis 
telke, és tervezi, hogy  a lehe-
tőségeihez képest vadászni és 
horgászni  is mehessen.

A jelen és a jövő tervei után 
kanyarodjunk vissza egy kicsit 
a múltba, egészen 1979-ig, 
Szakács István ugyanis ekkor 
kezdett dolgozni a Bakonyer-
dő elődjénél.

– Szüleim mérnöknek szán-
tak, de erdész nagybátyámmal 
sokat jártuk a Vas megyei er-
dőket, hamar világos lett szá-
momra, hogy én is az erdé-
szetnél szeretnék dolgozni. 

Keszthelyre a feleségem miatt 
költöztem, és először a zala-
halápi parkettagyárban kap-
tam munkalehetőséget – öt 
évig voltam ott különböző 
beosztásokban, végül főműve-
zető. Bár magától az erdész-
szakmától kicsit távolabb 
kerültem, de nem bánom, 
nagyon sokat lehetett tanulni 
ott a hengeresfa feldolgozásá-
ról, a munkafegyelemről. A 
cégnél szerencsére nem felej-
tették el, hogy engem igazá-
ból az erdészeti munka érde-
kel, így 1984. március elsején 
kerültem a keszthelyi erdé-
szet állományába, aminek na-
gyon örültem – idézte fel a 
kezdeteket.

Hosszú ideig a keszthelyi 
volt a Bakonyerdő legnagyobb 
erdőterületet kezelő erdésze-
te. A területek termőhelyi 
adottságai miatt az erdőgaz-
dálkodásban kiemelt szerepet 

kapott a természetvédelem, a 
talajvédelem és a Balaton víz-
védelme, valamint az erdők 
közjóléti szerepe.

Nyilván nem csak ez az 
egyetlen változás az eltelt 35 
év alatt, de jelentős kihívást 
jelentett az is, hogy ez idő 
alatt négyszer változott az 
erdőtörvény, ezzel az erdő-
gazdálkodás szemlélete is – a 
szakember szerint szerencsé-
re jó irányba. Ennek jelentős 
eleme, hogy a korábban tele-
pített fenyő helyett az ősho-
nos állományokra került a 
hangsúly. S bár már a ’70-es 
években is több kilátó volt a 
társaság területén, a közjó-
léti funkció és az ezzel kap-
csolatos feladatok a 2010-es 
években értékelődtek fel je-
lentősen. Ha már a feladatok-
nál tartunk, pályafutása egyik 
legnehezebbjét is felidézte az 
egykori igazgató. 2012–13-

ban olyan óriási szárazság 
volt, hogy elkezdtek pusztulni 
a fenyőerdők, de a szárazság 
nemcsak ezeket, hanem az 
őshonos állományt is jelen-
tősen megtizedelte. 

– Ennek következtében 
2013–2016 között nagymér-
tékű fakitermelés folyt, eb-
ben az időszakban csak ezt 
a pusztuló állományt termel-
tük le. Újságcikkek, fórumok 
során tájékoztattuk a lakos-
ságot a történtekről, ennek 
köszönhető, hogy tulajdon-
képpen nagyobb felhördülés 
nélkül mehetett végbe ez a 
folyamat. Mégis nehéz volt 
látni és tudomásul venni, 
hogy a lehetséges élettarta-
muknál akár 20–30 évvel ko-
rábban is le kellett termelni 
ezeket a fákat – mondta.

A beszélgetés közben a 
szakmai feladatokon túl óha-
tatlanul felmerül a közösség 
is, hisz az ember napjának 
nagy részét a munkahelyén 
tölti. – Szerintem jól mű-
ködő közösség van az erdé-
szetnél, de nagyon szívesen 
emlékszem vissza egy horvát 
erdészettel kialakított jó kap-
csolatunkra is. Soha nem árt, 
ha a kölcsönös látogatások 
alkalmával képet kap az em-
ber arról, máshol hogy folyik 
a munka, amelynek tapaszta-
latait saját munkánk során is 
hasznosítani tudunk – össze-
gezte, majd miután néhány 
szót váltott minden kollégá-
val a Természet házában, si-
etett is vissza a náluk vendé-
geskedő unokákhoz.

Kollégánknak egészséges, 
hosszú, tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánunk!

Az erdő a szíve csücske
Beszélgetés Hoffmann Pállal, az új keszthelyi erdészeti igazgatóval 

A dédnagyapja és a 
nagyapja is erdőmérnök 
volt, s bár egy generáció 
kimaradt, számára még-
sem volt kérdés, hogy 
ezt a pályát választja. 
Hoffmann Pál az egye-
tem utáni néhány évig 
Ausztriában dolgozott 
erdőmérnökként, azóta, 
éppen kilenc éve a Ba-
konyerdő alkalmazottja. 
November 8-ától a Keszt-
helyi Erdészet megbízott 
igazgatója. 

– Kilenc éve dolgozol itt, 
a terület nem ismeretlen 
számodra. Milyen új kihí-
vásokkal jár az új feladat-
kör?

– Az erdőgondnok alap-
vetően szakmai kérdésekkel 
foglalkozik, igazgatóként 
pedig egyéb feladatokat is el 
kell látni.  Új feladatkör szá-
momra a szállítási ágazat 
irányítása, de fontos, nem 
kifejezetten szakmai fela-
dat  a közjólét, a helyi ön-
kormányzatokkal, vadász-
társaságokkal, bányákkal 
való kapcsolattartás és az 
egység irányításából fakadó 

teendők. A közjólét az erdé-
szetnél kiemelt súlyú, hisz 
egy frekventált turisztikai 
régióban vagyunk. Van egy 
állatparkunk, látogatóköz-
pontunk, számos kilátónk. 
Turistautakat, tanösvénye-
ket, esőbeállókat, erdei pi-
henőket üzemeltetünk. Az 
erdeinket látogatják kirán-
dulók, természetjárók, lo-
vasok, biciklisek, vadászok, 

de sokan gyűjtenek gombát, 
medvehagymát vagy épen 
fát területünkön. 

Alapvetően természetesen 
az erdő miatt választottam 
ezt a szakmát, ez a szívem 
csücske, ugyanakkor ezeket 
a járulékos feladatokat is szí-
vesen ellátom, továbbá tulaj-
donosi elvárás is a közjóléti 
szolgáltatások magas szín-
vonalú biztosítása.

– Mik a sarokpontok a 
jövő évre vonatkozóan?

– Cégünk éves tervek alap-
ján működik, ennek az egy-
ségünkre történő elkészí-
tése és a teljesítése kiemelt 
feladat, főleg a jelenlegi, 
kedvezőtlen fapiaci környe-
zetben. Azonban ez csakis a 
szakmai elvek szigorú betar-
tása mellett képzelhető el. 
Minden tevékenységünket 
az erdő érdekeit szem előtt 
tartva kell végeznünk. 

Több folyó közjóléti beru-
házásunk van, három GI-
NOP pályázatban is érintett 
az erdészet. Ezek megvalósí-
tása, a szigorú pályázati fel-
tételeknek megfelelő módon 
történő kivitelezése a követ-
kező évek feladata. Ezen fe-
lül a 2021-ben Magyarorszá-
gon megrendezésre kerülő 
Vadászati világkiállítás apro-
póján a BEFAG lövészklub 
központi épületének felújí-
tása is fontos kérdés a cég 
számára.

– Az erdőgazdálkodási 
feladatokkal kapcsolatban 
mit tartasz irányadónak?

– Természetes dolog, hogy 
szakmai elképzeléseim nem 

egyeznek elődömével. Azért 
is kaptam megbízást, hogy 
az általam fontosnak tartott 
elveket ne csak gondnoksá-
gom területén, de az egész 
erdészetnél igyekezzek meg-
valósítani.

Számomra a természetes 
folyamatokra alapozott er-
dőgazdálkodás az egyetlen 
járható út. Az erdő önálló 
működését alapul véve, azt 
céljaink elérése érdekében 
finoman irányítva, terelve 
kell gazdálkodnunk.

Ha így teszünk, a „munka” 
nagy részét elvégzi a termé-
szet. Nemcsak számunkra 
értékes és természetközeli 
erdőket kapunk, de ez a leg-
költséghatékonyabb megol-
dás is, és talán a fokozódó 
munkaerőhiány is kevésbé 
érint minket. Nem elhanya-
golható körülmény továbbá, 
hogy az erdészet nemzeti 
parki területen fekszik.

Nagy kihívást jelent a klí-
maváltozás, a rá való felké-
szülés lehetőségei szintén a 
természetesség felé mutat-
nak. Ilyen a többkorú, elegyes 
erdők létrehozása, hiszen fel-
tételezzük, ezek az ökológi-

ailag stabilak. Fontos kérdés 
továbbá az előrelátó fafajpo-
litika. Látva azonban a 2011-
2012-es aszályos éveket, illetve 
ezek hatására a komoly erdő-
pusztulást a Keszthelyi-hegy-
ségben, vagy akár a tavalyi 
Németországi, Csehországi 
csapadékviszonyokat, félek at-
tól, hogy eszköztárunk véges, 
és közép-, vagy hosszútávra 
tekintve lesznek olyan klíma-
katasztrófák, amikre nem tu-
dunk felkészülni. 

– Az íróasztal mögül 
mennyi idő jut arra, hogy 
kimenj a területre?

Akik ezt a szakmát vá-
lasztják, az erdő szeretete 
miatt teszik. Tehát szíve-
sen vagyok kinn az erdőn. 
Törekedni kell arra, hogy a 
számos adminisztratív fel-
adat mellett szakítsak időt 
a terepi munkára. Az erdő 
állapotát, az erdő dinamiká-
ját, erdőben folyó munkákat 
figyelve, ellenőrizve, esetleg 
azokban részt is véve jutok 
csak kellő tudás birtokába, 
hogy helyes döntéseket hoz-
hassak. Ezek íróasztal mel-
lett töltött idővel nem pótol-
hatóak.

Édesapja 
nyomdokaiban

Kiskora óta kötődik a 
szakmához, hisz édesapja is 
erdőmérnök. Éppen ezért a 
pályaválasztáskor nem volt 
kérdés, hogy ő is ezt a szak-
mát választja. Meinczinger 
Gergely 2018 szeptembere 
óta gyakornok volt a Ba-
konyerdőnél, egy évvel ké-
sőbb pedig már főállásban 
dolgozik a társaságnál. Egy 
pár hónapos erdőfeltárá-
si előadói munka után no-
vember elsejétől a keszthe-
lyi erdészet erdőgondnoka. 

Bár sok feladatot örökölt, 
láthatóan nagy lelkesedés-
sel veti bele magát azokba 
a pályája elején járó erdő-
mérnök. Jól érzi magát, jó 
a csapat is, de a beszélge-
tés közben nem mulasztja 
el többször is megemlíteni: 
még sokat kell tanulnia. Fő-
leg az egyetemen szerzett 
elméleti ismeretek gyakor-
lati oldalát. 

Gyakornokságát a füredi 
erdészetben, majd a pápai 
központban végezte, előbbi-
nél az ottani erdőgondnok 
munkáját segítette, utóbbi-
nál a cég úthálózata nyil-
vántartásának elkészítése 
volt a feladata. 

– Novembertől a keszt-
helyi erdészet nyugati er-
dőgondnokságát vettem át 
Hoffmann Páltól. Elég vál-
tozatos az állomány, min-
den erdőtársulás megta-
lálható, ezeket pedig az itt 
dolgozó kollégák tapaszta-
lataiból tudom leginkább 
megismerni. Úgyhogy az 
adminisztratív, irodai mun-
ka mellett próbálok a terü-

letre menni, amennyit csak 
lehet – mesélte.

Egyelőre igyekszik „kép-
be” kerülni, hogy idén mi-
lyen fakitermelési és er-
dőművelési munkák vannak 
még hátra, de már javában 
folyik a jövő évi feladatok 
előkészítése is. A fakiterme-
lési terv már megvolt, mire 
ő érkezett, de az erdőműve-
lési terv összeállítása már az 
ő érdeme is. Mindezek mel-
lett pedig maga a terület 
minél alaposabb megisme-
rése is a fő feladata. 

– Nagyon szeretek a te-
repen lenni: részben mér-
nöki feladatokat kell el-
látni, de mégis ott van 
közben a természet, amely 
nagyon fontos számomra 
– mondja Gergő, aki cél-
irányosan választotta a Ba-
konyerdőt, hiszen az édes-
apja is a cég munkatársa.  
Az ajkai fiatalember egyéb-
ként tíz évig kézilabdázott, 
az sok idejét elvette más 
hobbiktól, most pedig leg-
inkább arra vár, hogy Málna 
nevű vizslája is vele tarthas-
son az ajkai otthonból a hé-
vízi szolgálati lakásba.

BEMUTATJUK ERDŐGONDNOKAINKAT

Szakács István jól működő közösséget hagyott utódjára

Meinczinger Gergő

Hoffmann Pálnak az erdő a szíve csücske
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A közjólét az erdőgazdálkodás marketingje
A közjóléti tevékenység az 
erdőgazdaság marketingje, 
azon egyszerű oknál fogva, 
hogy akik az erdőt látogat-
ják, azt is megtapasztalhat-
ják, hogy az erdőgazdál-
kodás milyen színvonalú, 
milyen természeti folyama-
tokat segítve végzi a mun-
káját. 

A Bakonyerdő Zrt. három 
GINOP (Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Prog-
ram) pályázatban vesz aktívan 
részt. Mindháromban konzor-
ciumi tagok vagyunk. Stubán 
Zoltán közjóléti osztályvezetőt 
arra kértük, foglalja össze a 
pályázatok projektelemeit és 
előrehaladását.

1.GINOP-7.1.9-17-2018- 
00016 „Balaton madártávlat-
ból”, kilátók és kilátópontok 
hálózatba kapcsolása című 
pályázat. Érintett erdészet: 
Keszthely és Balatonfüred. A 
pályázat keretében a szigligeti 
Óvár kilátó felújítása, festése, 
gyermekbarát játékelemek-
kel történő bővítése, erdeibú-
tor-garnitúra kihelyezése, a 
Keszthelyi-hegységben a Bél 
Mátyás kilátó, a Batsányi kilá-
tó és a Szépkilátó összeköté-
se „meseösvénnyel”, valamint 
négy kilátóba látogatószámlá-
ló elhelyezése tervezett. A lá-
togatószámlálókat a Festetics, 
a Batsányi, a szigligeti óvár 
és a tihanyi Őrtorony kilátó-
ba novemberben beépítettük. 
A többi elemre is beérkeztek 
az ajánlatok, a kivitelezésekre 
2020 tavaszán kerül majd sor. 

A támogatási összeg 15 336 
eFt.

2.GINOP-7.1.9-17-2018- 
00015 „A Festetics-örökség 
bemutatását és hálózatba kap-
csolását célzó termék- és inf-
rastruktúrafejlesztés” című 
pályázatban csak a Keszthelyi 
Erdészet érintett. A támoga-
tási összeg 15 674 eFt. A pá-
lyázatban az alábbi projekte-
lemek szerepelnek: Festetics 
Imre Állatpark táblázásának 
fejlesztése, játszótérfejlesztés – 
új játszóelemek létrehozása a 
meglévők felújítása mellett, ál-
latbemutató helyek (karámok) 
felújítása. A Természet Háza 
Látogatóközpontba VR reality 
szoba kialakítását tervezzük, 
komplett VR rendszerrel és 
attrakciókkal. A kivitelezők ki-
választása megtörtént, a meg-
valósítás 2020 tavaszán lesz.

3.  GINOP-7.1.2-15-2017- 
00021 „Bakancsos barangolás 

Bakonytól a Balatonig” című 
pályázat mind helyszíneiben, 
mind összegében a legna-
gyobb. A támogatási összeg 
157 899 eFt. A konzorcium-
vezető a Magyar Természetjá-
ró Szövetség. 15 helyszínen, 
melyek mind a hét erdészetet 
érintik, a fejlesztések során 
erdei védőházak, erdeibútor-
garnitúrák, erdei tűzrakóhe-
lyek, erdei padok, tájékoztató 
táblák, erdei tornaszerek, ját-
szóeszközök felújítása, cseré-
je, illetve kihelyezése valósul 
meg, néhány egyéb biztonsági 
elem (korlát, lépcső) mellett. 
Ezenfelül gyalogos útvonal 
profiligazítása, nyomvonal 
tisztítása, erdei pihenőhelyek, 
tisztások tereprendezése, vala-
mint egy négy évszakos mene-
dékház megépítése szerepel a 
projektben. 

A pályázat a fejlesztési sza-
ka szában van. Jelenleg a köz-

beszerzési eljárások elő ké-
szítése, lebonyolítása zajlik. 
Összesen négy közbe szer zé si 
eljárás kerül lebonyolításra. 
Ezek közül eddig az erdei vé-
dőházak esetében volt aján-
lattétel. A két rész közül az 
Ödön-forrási rönkház meg-
építésre érkezett egy ajánlat, 
a többi védőház esetében meg 
kell ismételni a közbeszerzési 
eljárást. December hónapban 
sor kerül az infrastrukturális 
elemek, a torna- és játszóesz-
közök, valamint az erdeibú-
tor-garnitúrák közbeszerzé-
si eljárásainak közzétételére.  
Eredményes eljárások esetén 
jövő tavasszal kezdődhetnek a 
kivitelezési munkák, melyeket 
2020 szeptember végéig kell 
befejezni.

A megvalósítási helyszínek 
és projektelemek az alábbiak:
• Koloska-völgyi kirándulóer-

dő rekonstrukciója; 

• magyarpolányi Ödön-forrá-
si rönkház felújítása; 

• Csurgó-kúti pihenő felújí-
tása; 

• Cuha-völgyi gázlók, pihenő 
felújítása; 

• Kupi erdőtömb turisztikai 
fejlesztése; 

• Festetics turistaút kialakítá-
sa a Keszthelyi-hegységben; 

• Nagymező erdei pihenő fel-
újítása; 

• öt információs tábla kihelye-
zése a tanúhegyekre; 

• Gerence-völgyi túraút, erdei 
tornapálya kialakítása a Ba-
konyban; 

• Hubertlaki-tó gát és környe-
zetének rendbetétele, 

• Pisztrángos-tavi pihenő fel-
újítása; 

• Németbánya Jágerréti pihe-
nő kialakítása; 

• Szűcs Pálné pihenő kialakí-
tása; 

• Zoltay-forrás erdeibútor-
gar ni tú ra kihelyezése; 

• Vonyarci négy évszakos pi-
henőház, kilátó terasszal 
építése.
A GINOP pályázatok jórészt 

a Keszthelyi-hegységben való-
sulnak meg, de ezeket a beru-
házásokat a központ is segíti 
azzal, hogy Gerencsér Zoltán 
közjóléti főelőadó hetente 
több napot is ott tölt majd – 
tette hozzá Varga László. Ér-
demes odafigyelni ezekre az 
egységekre, hiszen az állatpark 
idei látogatottsága meghalad-
ta a 25 ezer főt, a Természet 
háza forgalma pedig megköze-
lítette a tízezret. Mindez kivá-
ló eredménynek számít.

A vezérigazgató arról is 
tájékoztatott, hogy a bada-
csonytördemici Rodosto-há-
zat megkapjuk vagyonke-
zelésre. Ennek a felújítása 
akkor kezdődik meg, ha a 
tulajdonos biztosítja az eh-
hez szükséges összeget. A 
rekonstrukció hosszabb időt 
vesz igénybe és szakaszosan 
zajlik majd, hiszen több mint 
egymilliárd forintos munká-
ról van szó. 

A gyenesdiási lőtérre is 
megújulás vár. Az eddigi forfa 
épület helyén téglaépület kap 
helyet. Annak a felső szintjén 
egy hat lőállásos lőtéet alakí-
tanak ki. 

– Az alsó rész többfunk-
ciós: igény szerint egyfajta 
klubhelyiségként üzemelhet, 
de akár ez is lőtérré alakítha-
tó át. Igyekeztünk olyan épü-
letet emelni, ami jól szolgál-
ja a minőségi versenylősport 
feltételeit. Az ott folyó mun-
ka szimbóluma Major Vero-
nika és az ő sikerei. Nagyon 
büszkék vagyunk az eredmé-
nyeire, az elért tokiói olimpiai 
kvótájára – szögezte le Varga 
László.

A 2021-es vadászati világki-
állításnak az egyik külső hely-
színe Keszthely, a Vadászati 
Múzeum. Ehhez az esemény-
hez a Bakonyerdő Zrt. is csat-
lakozik. A Természet Házában 
szeretnénk a régi vadász, íjász 
eszközökből tárlatot kialakí-
tani; a lőtéren nemzetközi 
versenyt szervezünk; a Nagy-
mezőre terep íjász versenyt 
álmodtunk.

Zöldebb jövőkép
Az Agrárminisztérium őszi 

Országfásítási Programját, a 
22 állami erdőgazdaság 86 te-
lepülésen 550 hektár új erdő 
telepítésével indította el. A 
munkák ez év őszén és a jövő 
év tavaszán zajlanak, mely 
során, a mintaprogram ke-
retében az erdőgazdaságok 2 
millió csemetét és 100 tonna 
makkot vetnek el. Ez jelenti 
az első lépést ahhoz, hogy a 
következő 3-5 évben 25 ezer 
hektárral bővüljön Magyaror-
szág erdőterülete.

A programot országszerte 
faültetési akciókkal népsze-
rűsítették. Így került sor no-
vember 6.-án Balatonfüred vá-
rosában a Kovászna parkban, 
majd november 26.-án Pápa 
városában a Petőfi Gimnázi-
um előtti zöld területen há-
rom-három darab sorfa elül-
tetésére. A rendezvényeken az 
Agrárminisztériumot Zambó 
Péter földügyekért felelős ál-
lamtitkár és Kis Miklós Vidék-
fejlesztésért felelős államtit-
kár képviselte.

Zambó Péter államtitkár 
beszédében elmondta, három 
pillére van az Országfásítá-
si Programnak: a meglévő 2 
millió hektár erdő szén-dioxid 
megkötő képességének meg-
őrzése; a fásítás és erdőtelepí-
tés, az ország erdősültségének 
növelése, melyben nemcsak 
az állami erdőgazdaságokra 
számítanak, hanem gazdálko-

dókra és önkormányzatokra 
is; és az erdőgazdaságok által 
elindított szemléletformálás, 
környezeti nevelés folytatása, 
erősítése.

A kormány annak érde-
kében, hogy a gazdák és az 
önkormányzatok erdősítési 
kedvét növelje, az elmúlt hó-
napokban 80–130 százalékkal 
emelte az erdőtelepítési pá-
lyázatok forrását. A pályázati 
lehetőség ráadásul minden ön-
kormányzat számára is nyitott. 
Az országfásítási programhoz 
iskolák, óvodák, önkormány-
zatok és civil szervezetek is be-
csatlakozhatnak majd. Erre a 
célra a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat forrásinak felhaszná-
lásával hamarosan kiírnak egy 
pályázatot 500 millió forint ke-
retösszeggel.

A Bakonyerdő Zrt. a prog-
ram több elemében is részt 

vesz, az erdőtelepítési tervek 
készítésétől kezdve a gyakor-
lati megvalósításig. Az idei 
évben Veszprém megye négy 
településének határában (Pá-
pasalamon, Berhida, Bakony-
szűcs és Porva) 26 hektár új 
erdőt telepít. Közreműködik 
az erdőtelepítésben gondolko-
dó gazdák telepítési terveinek 
elkészítésében. Az erdőtelepí-
tési pályázatot elnyert földtu-
lajdonosok, magánszemélyek, 
önkormányzatok támogatá-
sában, vállalkozóként is részt 
kíván venni a telepítések elő-
készítésében, kivitelezésben, 
hiszen ehhez megvan a szak-
emberbázisa és vállalkozói 
kapcsolatrendszere - mondta 
el Varga László a Bakonyerdő 
Zrt. vezérigazgatója.

Patocskai-Lunk Eszter
Fotó: Mesterházi József

Csodaszarvas Családi Nap
Több száz érdeklődő rész-

vételével zajlott le idén ősszel 
az első alkalommal megren-
dezett Csodaszarvas Családi 
Nap, melynek a Bakonyerdő 
Zrt. Természet Háza Látoga-
tóközpontja adott otthont. 

A Csodaszarvas Családi Nap 
célja az volt, hogy vendége-
inkkel megismertessük erde-
ink élővilágát, eloszlassuk a 
tévhiteket, és erdész kollégák 
segítségével új, hasznos isme-
retekkel bővítsük a látogató 
gyerekek és felnőttek tudását. 
Mindezt természetesen játé-
kos formában.

A bátrabbak öt helyszínből 
álló vetélkedőn próbálhatták 
ki magukat, ahol állomásról 
állomásra járva pecséteket 
gyűjthettek a feladatok sikeres 

teljesítéséért. Azok a családok, 
amelyek az összes pecsétet be-
gyűjtötték, jutalomban része-
sültek. 

A vetélkedő hazai nagyvad-
jainkkal kapcsolatos kérdé-
sekből, távcsöves vadfelisme-
résből, nagyvadak és nyomaik 
összepárosításából és a látoga-
tóközpont kiállításában meg-
búvó állatok megtalálásából 
és meghatározásából állt, 
emellett légpuskás céllövészet 
is színesítette a feladatokat, 
melyben Major Veronika fu-
tócéllövő világbajnok volt az 
indulók segítségére.

A szomszédos Festetics 
Imre Állatparkban a nyáron 
született két dámborjú néva-
dására pályázatot hirdettünk. 
A vendégek leadott ötleteiből 

választva azóta Pocak és Kati-
ca büszkén viseli nevét.

További élményekben gaz-
dag program színesítette a 
rendezvényt. Kisteleki Ger-
gely remek solymászbemu-
tatót tartott, madarai a lá-
togatók feje felett suhantak 
ámulatot és kacajokat csalva 
a szép számmal összegyűlt 
nézők arcára. Fekete Róbert 
kollégánk mesélt a vadászkürt 
történetéről, használatáról, 
vadászati vonatkozásáról, meg 
is szólaltatva a hangszert. Va-
dászkutya-bemutató zárta a 
napot, főszereplője a 1,5 éves, 
Bátor névre hallgató német 
vizsla, melynek gazdája Trefeli 
Péter, a Dél-Zselic vadásztár-
saság hivatásos vadásza. A Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság képviseletében 
Héri János érdekes természet-
ismereti játékokkal készült a 
gyerekeknek.

Novemberben Barkácso-
ló napon várták az érdeklő-
dőket, ahol madárodúkat és 
ötletes eleségeket készíthet-
tek a látogatók. Az Európai 
Hulladékcsökkentési Héthez 
kapcsolódóan a „Nyisd ki a 
szemedet és csökkentsd a sze-
metet” jeligéjű programhéten 
számos játékos, kreatív meg-
oldást igénylő feladat várt az 
érdeklődőkre Gyenesdiáson a 
Természet házában.

Szöveg: Rosta Katalin, Pa-
tocskai-Lunk Eszter, Sali Éva

A fásítási programba a jövő generációja is bekapcsolódott

A fiatalok örömmel vettek részt a programokon

A közjóléti beruházások nagy része a Keszthelyi-hegységben valósul meg
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Ünnepnapok 
Huszárokelőpusztán

A novemberi ősz közepén három napon át kürtszó 
hangja harsant a bakonyi völgyekben. Kürtszó, mely 
gyülekezőre hív, csendre int és tiszteletre szólít. Id. 
Fuchs Antal egykori ugodi fővadász emléke előtt tisz-
telegve többnapos rendezvénysorozatra került sor no-
vember 15–17-én Huszárokelőpusztán. 

Immár hatodik alkalom-
mal rendezte meg a Ba-
konyerdő Zrt., a Verga Zrt. 
és a Veszprém Megyei Va-
dászkamara hagyománnyá 
nemesült megemlékezését 
Hubertlakon, a Hivatásos 
vadászok emlékoszlopánál. 
Varga László, a Bakonyer-
dő Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy erdőgazda-
ságunk szakszemélyzete 
erdészként és vadgazdálko-
dóként is, hivatása szerint 
rá ruházott felelőséggel és 
küldetéssel fáradozik azon, 
hogy a természetes táj mint 
életközösség részeként a 
vadállományt és minősé-

gét folyamatosan javítva 
fenntartsa. Ezen munkához 
járulnak hozzá hivatásos 
vadász kollégáink szakér-
telmükkel, szorgalmukkal, 
elhivatottságukkal, kitartó 
lelkesedésükkel ebben a fo-
lyamatosan változó, rohanó 
világban.

Ugron Ákos, a Verga Zrt. 
vezérigazgatója és dr. Szek-
rényes Tamás, a megyei 
vadászkamara hivatásos 
vadász elnöke is hasonló 
szavakkal méltatta a vadgaz-
dálkodásban dolgozó szak-
emberek törekvéseit.

A köszöntő beszédek el-
hangzása után adták át a 
Hubertlaki Kereszt kitünte-
téseket. A kitüntetést min-
den évben az arra érdemes, 
munkáját kiemelkedően vég-
ző hivatásos vadász számára 
adományozzák. Az idei év ki-
tüntetettjei:  Süveges György, 
a Bakonyerdő Zrt. Pápai Er-
dészetének magyarpolányi 
vadászkerületének kerület-
vezető vadásza, Johanidesz 
Péter a Verga Zrt. Királyszál-
lási Erdészetének kerületve-
zető erdésze, kerületvezető 
vadásza és Maróti Béla, aki 
jelenleg a Felhő Veszprémi 
Vadász és Környezetvédelmi 
Egyesület elnöke, okleveles 
vadgazda, fél évszázadon át 
hivatásos vadász.

A megemlékezés zárása-
ként a hubertlaki emlékosz-

lopnál koszorút helyeztek el 
az erdőgazdaságok vezetői, 
az Országos és Megyei Va-
dászkamara képviselői.

*
Az emléknap eseménye-

inek sorozatában a huszá-
rokelőpusztai vadászháznál 
az idősebb Fuchs Antal tisz-
teletére emelt emléktáblát 
avatták fel  két dédunokája 
jelenlétében. Reviczky Gá-
bor színművész, „a magyar 
erdők nagykövete” ismer-
tette a néhai ugodi fővadász 
életútját és szakmai sikereit. 
Dr. Jámbor László, az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara 
elnöke pedig elhelyezte az 

ünnepi koszorút az emlék-
táblánál.

*
Dr. Jámbor László köszön-

tő szavaival nyitotta meg a 
szakmai nap záróprogram-
jaként az V. Vadászkamarai 
Trófeaszemlét, ahol Takács 
Szabolcs kormánymegbízott 
kiemelte a vadászati főidény 
eredményeit és az elhivatott, 
távlatokban gondolkodó, 
összefogni képes szakembe-
rek munkáját.

*
Márai Sándor gondolatai-

val nyitotta meg Varga Lász-
ló november 16-án, szom-
baton az eddig egyedülálló, 
többfajtás utánkereső vadá-
szati alkalmassági vizsgát a 
Huszárokelőpusztai Vadász-
házánál „Ne szégyelld te azt, 
ha szereted az állatokat. Ne 

röstelld, ha egy kutya köze-
lebb van lelkedhez, mint a 
legtöbb ember, akit szemé-
lyesen ismersz.”

Régről összeforrott már a 
Bakony a vaddal, vadászat-
tal, vadászkutyázással. A Ba-
konyerdő Zrt., a Verga Zrt., 
és az „Egy a természettel – 

Vadászati és Természeti Vi-
lágkiállítás 2021” Nonprofit 
Kft. azért fogott össze a 
vadászkamarával, hogy egy 
olyan vadászkutyás rendez-
vénynek adjon otthont, ami 
nagy elődöknek állít emlé-
ket, szemléletét formálva a 
jelen vadászainak és vadász-
kutyásainak.

Dr. Sándor Gyula, az Or-
szágos Vadászkamara Kin-
ológiai Szakbizottságának 
elnöke megfogalmazta: nem 
egy személy, hanem egy csa-
lád munkásságának tisztele-
te hozta össze a résztvevő-
ket. Maróti Béla vezető bíró, 
a Veszprém Megyei Vadász-
kamara Kinológiai Szakbi-
zottságának elnöke köszön-
tőjében felidézte id. Fuchs 
Antal munkásságát, sikereit 
majd bemutatta az indu-

lókat és a kialakított bírói 
köröket. Ismertette a vizs-
gázókkal a részleteket és az 
utánkereső munkák kisorso-
lása következett.

A megmérettetésre nyolc 
kutyát neveztek gazdáik, két 
bajor vérebet, két hannove-
ri vérebet, két szálkásszőrű 
tacskót és két tacskókopót. 
A környékbeli vadászatra jo-
gosultak együttműködésé-
nek köszönhetően minden 
résztvevő természetes vér-
csapán bizonyíthatta ráter-
mettségét. 

Az esemény zárására va-
sárnap került sor. Az ered-
ményhirdetés előtt a részt-
vevők a vizsga során elejtett 
vadnak kürtszó kíséretében 
megadták a végtisztességet, 
majd az esemény szervezői 
fogalmazták meg záró gon-
dolataikat.

Maróti Béla vezető bíró 
foglalta össze a vizsga során 
tapasztalt észrevételeket, 
eseményeket. Reményét fe-
jezte ki, hogy ez az alkalom 
nemcsak egyszeri különle-
ges volt, hanem egy rendsze-
res találkozó első állomása.

A vizsga pontszámai alap-
ján az eredmények a kö-
vetkezőképpen alakultak. 
I. Buckalaki Prof. Hunter 
Herta, bajor véreb, vezetője 
Nagy Károly; II. Rábapar-
ti Nyomkereső Arany, bajor 
vér eb, vezetője Perjési Ba-
lázs; III. Göröci Ugrasztó 
Hamvas, szálkásszőrű tacs-
kó, vezetője Üveges György.

– Méltó módon sikerült 
emlékezni Fuchs Antal fő-
vadászra, ami a széles körű 
összefogással, körültekin-
tően megrendezett ese-
ményeknek köszönhető – 
mondta el dr. Sándor Gyula.

Patocskai-Lunk Eszter
Fotó: Mesterházi József

Ambiciózus, 
eredményes vadász

Hubertlakon, a Hivatásos 
vadászok emlékoszlopá-
nál tartott hagyományos 
megemlékezésen Hubert-
laki Kereszt kitüntetést 
vehetett át munkatár-
sunk, Süveges György.

Süveges György pályafutá-
sát sportvadászként kezdte. 
Vadászat iránti szenvedé-
lye az évek során elkötele-
zettséggé nemesedett, ezért 
- miután megszerezte er-
désztechnikus minősítést 
- eredeti szakmáját elhagy-
va, 47 évesen élethivatásá-
vá választotta a vadászatot. 
Jól döntött. Személyében a 
munkáját magas színvona-
lon végző, nagy munkabírá-
sú, lelkiismeretes, ambició-
zus, és rendkívül eredményes 
vadász szakembert, jó kol-
légát ismertünk meg.

Jelenleg a Bakonyerdő Zrt. 
Pápai Erdészete Magyarpolá-
nyi-vadászkerületének kerü-
letvezető vadásza, 2006 júni-
us 1-e óta látja el e feladatát. 
14 évvel ezelőtt nagy len-
dülettel vetette bele magát 
munkába, és ez a lendület 
a mai napig tart, nem törte 
meg a fásultság vagy a rutin. 
Határozott, szókimondóan 
őszinte, a munkából részét 
kivevő személyiségét hamar 

megkedvelte mind a kollek-
tíva, mind az akkor kialaku-
ló bérvadász vendégkör. Ez 
a vendégkör másfél évtized 
elteltével is megvan, sőt erő-
södött, és ebben a jó esély-
lyel kecsegtető, pedánsan 
rendben tartott vadászterü-
leten kívül az ő személye is 
meghatározó. Nem csak az 
eredményessége, hanem a 
nyelvtudása, közvetlensége 
és segítőkészsége; érthető, 
hogy mind a mai napig ra-
gaszkodnak hozzá.

Süveges György óriá-
si munkabírású: vadászkí-
sérőként 14 év alatt 1756 
nagyvad elejtését segítette! 
Ez évente 125 darab; azaz 
háromnaponta egy teríték-
re hozott vad, beleszámítva 
a hétvégéket, ünnepnapo-
kat… Ehhez a kimagasló, 
roppant teljesítményhez va-
lóban szükség van szakérte-
lemre, és talán még többre 
is; elköteleződésre és hiva-
tástudatra.

Szerencsés ember – 
mondhatnánk –, hiszen 
élete szenvedélyével tölti a 
munka és szabadidejét. De 
nála ez nem szerencse kér-
dése, hiszen egy tudatos 
döntéssel választotta élethi-
vatásává a vadászatot. 

Nagy Gergő

Néma főhajtás
A Bakonybéli Erdészet munkatársai nem feledik el-

hunyt kollégáikat. Halottak napja kapcsán rövid meg-
emlékezést tartottak Huszárokelőpusztán a kopjafánál.

„Bükkfák smaragdja sápadoz halk őszi lombokon.
Ha ballag már a vén idő az ősi dombokon.
Eltávozóban int felém szerelmem s életem.
Örökre nyugodalmat ád az erdő énnekem.”

(Erdész Himnusz)

Varga László köszönti Süveges Györgyöt

Megkoszorúzták a hivatásos vadászok emlékhelyét

Reviczky Gábor mondott köszöntőt Fuchs Antal emléktáblájánál

A vadásztársadalom bízik benne, az eseménynek lesz folytatása
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Személyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói létszámában 2019. szep-

tember 21-től 2019. november 22-ig változások voltak:
Belépők, szellemiek: Bata Józsefné (Devecser, 11. 

12.); Belépők, fizikaiak: Kárpáti Réka (Bakonybél, 10. 
01.), Cséplő László, Horváth Márton, Márkus Ingrid, 
Vámosi Tímea, Vámosi Zoltán, Vörösné Lovász Erika 
(mind BEFAG Parkettagyár, 10. 21.) Gábor Emil (Fran-
ciavágási Fűrészáru Gyár, 11. 04.); Kilépők, szellemi-
ek: Ernst-Hoffmann Ágnes (BEFAG Parkettagyár, 11. 
05.), Mikóczi Zsolt (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 11. 
06.); Kilépők, fizikaiak: Berdán Péter (Balatonfüred, 
09. 24.), Kocsis Zoltán (BEFAG Parkettagyár, 09. 30.), 
Szabó Richárd, Szabó Sándor (mindkettő Franciavá-
gási Fűrészáru Gyár 09. 30.); Nyugdíjazás, fizikaiak: 
Németh Imréné (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 09. 
27.), Krámli Antal (Balatonfüred, 10. 06.). Hűségju-
talmasok, szellemiek: 44 év: Takács Károly (Balaton-
füred); 40 év: Szakács István Csongor (Keszthely); 30 
év: Somogyi Imre (BEFAG Parkettagyár); 20 év: Bata 
Zsolt (Bakonyszentlászló); 15 év Kristóf Csaba (Bakony-
szentlászló), Farkas Zsuzsanna (Devecser); Hűségjutal-
masok, fizikaiak: 35 év: Valdhauser Richárd (BEFAG 
Parkettagyár), Üvegesné Molnár Anita (BEFAG Parket-
tagyár), Putz Tibor (Franciavágási Fűrészáru Gyár); 30 
év: Domonkos Zoltán (Farkasgyepű), Klauzné Takács 
Judit (Franciavágási Fűrészáru Gyár), Nagy Sándor 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár); 25 év: Simon Tiborné 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár), Molnár Flóriánné (BE-
FAG Parkettagyár), Pintér Attila (Franciavágási Fűrész-
árugyár), Fülöpné Csomor Györgyi (BEFAG Parketta-
gyár); 20 év: Gróf József (BEFAG Parkettagyár); 15 év: 
Pápai Istvánné (Keszthely)

A természet szeretetére nevelnek
Az Iskola a természetben 
kezdeményezés célja, hogy 
a természet szeretetére és 
védelmére neveljék a fel-
növekvő generációkat, be-
leértve az állatvilág mellett 
az erdők, az élőhelyek és 
növényzet védelmét is.

A Veszprém Megyei Vadász-
kamara és a Pápai Tankerületi 
Központ együttműködésével, 
a Bakonyerdő Zrt. bevonásával 
közel százharminc gyermek 
látogathatott el a huszárok-
előpusztai Bakonyi Kisbetyár 
és a kupi Esterházy Erdészeti 
Erdei Iskolába.

Huszárokelőpusztán a diá-
kok a növény- és állatvilággal 
kapcsolatos hasznos informá-
ciókkal gazdagodtak, majd egy 
rövidebb túra során felkeresték 
a Hubertlaki-tavat, és elláto-
gattak a hivatásos vadász em-
lékhelyhez is. Kutyabemutató 
színesítette a tartalmas prog-
ramot, ahol megismerhették a 
vizslák munkavégzését.

A kupi Esterházy Erdészeti 
Iskolában kihelyezett környe-
zetvédelmi óra során hatodik 
osztályos diákok az állat- és 

növényvilág tanulmányozá-
sára alkalmas műszerekkel, 
többek között mikroszkóppal 
ismerkedhettek. Az elméleti 
tudnivalóikat a gyakorlatban 
is kamatoztathatták, egy erdei 
körtúra keretében.

Pap Gyula, a Veszprém me-
gyei Vadászkamara elnöke el-
mondta, hogy hosszú távú 
céljuk megyeszerte a fiatalok 
széles körben történő meg-
mozgatása, nyári táborok, er-
dei iskolás kirándulások, több-

napos programok szervezése, 
mit a vadgazdálkodók, vala-
mint az állami erdőgazdasá-
gok is támogatnak.

Patocskai-Lunk Eszter
Fotó: Mizsei Bernadett

Játszadozó bikák
Immár 27. alkalommal 
írta ki a naturArt – Ma-
gyar Természetfotósok 
Szövetsége Magyaror-
szág és Közép-Európa 
legrangosabb termé-
szetfotós pályázatát. 
Kollégánk, Mesterházi 
József ezúttal is értékes 
fotóval jelentkezett be, 
egy második díjat hozott 
haza.

A „Lenergy – Az Év Ter-
mészetfotósa 2019” a koráb-
bi megmérettetésekhez ha-
sonlóan ezúttal is izgalmas 
versengést hozott. A zsűri 
összesen több mint 3300 
képből válogatott, és az ér-
tékes, komoly szakmai elis-
merést jelentő díjakért az 
utolsó fordulóban 103 mű 
versengett. 

A díjakat november elején 
adták át a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban, 
ahol egyúttal megnyitották 
a pályázat legjobb képeiből 
rendezett kiállítást, és be-
mutatták a döntőbe jutott 
fotókból összeállított, Az év 
természetfotói – Magyaror-
szág 2019 című kötetet is, 
amely idén is két nyelven, 
magyarul és angolul jelent 

meg az Alexandra Kiadó 
gondozásában.

Dr. Kalotás Zsolt, a zsű-
ri elnöke elmondta: „Több, 
mint két évtizede veszek 
részt a naturArt – Az Év 
Természetfotósa pályázat-
ra beérkezett képek zsűri-
zésében, és az ott szerzett 
tapasztalataim alapján, va-
lamint zsűritársaim velem 
megegyező véleményét is 
tolmácsolva bízvást állítha-
tom, hogy a 2019. évi pályá-
zatra beérkezett fotóanyag 
minden eddiginél színvona-
lasabb.”

Nos, ebben az erős me-
zőnyben kollégánknak, Mes-
terházi Józsefnek ezúttal is 
sikerült díjjal hazatérnie. A 
11. kategóriában (Napnyug-
tától napkeltéig) második 
helyezést ér el a Játék a ha-
von című fotójával. „A ropo-
gó hó, a messziről hallható 
agancs kopogása reményt 
adott arra, hogy találkoz-
hatok a játszadozó bikákkal. 
Fától fáig, óvatos lépésekkel, 
az utolsó pillanatban értem 
ki az erdő szélére, ahol nagy 
örömömre megpillantottam 
a szarvasokat” – mondta a 
kép születésének körülmé-
nyeiről Mesterházi József.

Nagy kihívás volt a fapusztulás kárfelszámolása
A Bakonyerdő Zrt. és az 

Országos Erdészeti Egyesü-
let Pápai Helyi Csoportja er-
dőgazdálkodási szakmai na-
pot tartott október közepén. 
A változatos és színvonalas 
programokhoz a helyszínt a 
Keszthelyi Erdészet szolgál-
tatta.

A szakmai nap a Béla-
pi-pihenőtől indult, ahol dr. 
Szekrényes Tamás, a Pápai 
Helyi Csoport elnöke meg-
nyitotta a rendezvényt. Be-
szédében megköszönte Sza-
kács Istvánnak, a Keszthelyi 
Erdészet nyugdíjba vonuló 
igazgatójának 40 éves szak-
mai munkáját, elhivatottsá-
gát. 

Szakács István bemutat-
ta az erdészet adottságait, 
működését, majd a csoport 
elindult a Bél Mátyás kilátó-
hoz, ahol a Keszthelyi-hegy-
ség erdeit őszi színpompás 
állapotukban csodálhatta 

meg. A kilátónál szó esett 
a 2012-ben kezdődő fekete-
fenyő- és cserpusztulásról, 
aminek a kárfelszámolása 
nagy kihívást jelentett az er-
dészet számára.

A Vékonycseri-platón 
magról történő erdőfelújí-
tást tekintettünk meg, va-
lamint az időben elvégzett 
és a megkésett erdőnevelési 

beavatkozások hatásait ele-
meztük két erdőrészlet ese-
tében.

Ezután – szintén cseres 
állományban – kidöntött 
faegyedeken gombakárosí-
tások nyomait vizsgáltuk, 
amelyek feltételezhetően a 
csapadékhiányos időszakban 
másodlagos kórokozóként 
jelentek meg.

A frissítőpont után folyta-
tódott a szakmai program: 
cser magról történő termé-
szetes felújítását néztünk 
meg, ahol az utolsó fahasz-
nálat óta nem történt siska-
nád elleni védekezés, az ápo-
lások során csak szeder ellen 
vegyszereznek.

A rendezvény szakmai 
része a Zalaszántó 52 E er-
dőrészletben zárult, ahol a 
szla vón tölgy természetes 
úton gyönyörűen újul. A 
2015-ös rendkívüli makk-
termést sikerült megfogni, 
majd odafigyelve a liszthar-
mat, szeder és elegy fafajok 
elleni védekezésre, az újulat 
azóta szépen fejlődik.

A sokszínű program után 
a résztvevők a várvölgyi 
Szent Domonkos étterem-
ben finom ebéddel zárták a 
napot.

Cikk és fotó: Gombási Mó-
nika

Szánhúzó kutyák
Magyarpolány és környé-

ke adott otthont a FISTC 
kutyafogathajtó Európa-baj-
nokságnak, melyet 17 or-
szág részvételével novem-
berben rendeztek meg. 

Európa minden tájáról ösz-
szesen közel háromszáz ver-
senyző, illetve ezer kutya 
érkezett a versenyre, a szép-
számú magyar csapat 29 fő-
ből állt. A szibériai husky, 
alaszkai malamut, samojéd 
és grönlandi fajtákkal rajthoz 
álló indulók kutyafogathaj-
tás, kutyás futás, kutyás ke-
rékpározás és dogscooterezés 
kategóriákban mérték össze 
tudásukat és ügyességüket. 

A nehéz időjárási körül-
mények komoly kihívás elé 
állították a versenyzőket, 

akik sárban és esőben is si-
kerrel vették az akadályokat.

Az Európa-bajnokság jól 
megmutatta, hogy ezek a 
sportágak ember és kutya 
összhangjáról, az együtt és 
egymásért dolgozásról és 
közös sportolásról szólnak. 
A magyar csapat sikeresen 
szerepelt, összesen 19 érmet 
gyűjtött be a magas színvo-
nalú versenyen.

Az eseményt a harminc-
éves múltra visszatekintő 
Északi Kutyások Szánhúzó 
Sportklubja Magyarpolány 
önkormányzatával és a Köz-
ségi Sportegyesülettel kö-
zösen szervezte. A verseny-
helyszínek erdei útvonalait a 
Bakonyerő Zrt. biztosította a 
rendezvény számára.

Mikulás, Mikulás...
Hagyományossá vált Miku-

lás ünnepség, idén ismét meg-
rendezésre került a Bakonyer-
dő Zrt. Központjában. Az idei 
évben több, mint 60 gyerkőc 
várta csillogó szemmel, vágya-
kozó szívvel és hangos dallal a 
Mikulást. A dolgozók gyerme-
kei, unokái a Szó és Kép társu-
lat mesejátékát követően, han-

gos énekkel hívták a Mikulást, 
akitől minden gyermek sze-
mélyesen vehette át ajándékát. 
Az ünnepség zárása egy forró 
csokis, pogácsás vidám, beszél-
getős, játékos zsúr volt. Kö-
szönjük kollégáinknak, hogy a 
Mikulás megbízásából minden 
évben mosolyt csalnak gyer-
mekeink arcára.

A diákok az erdei növényekkel ismerkedhettek meg

A résztvevők számára hasznos volt a szakmai nap

Mesterházi József díjazott fotója


