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Jó úton indultak A klímaváltozás ellen Nehéz és sokrétű munka volt

Erdei környezetben is 
lehetőség a komfortra
A Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola 36 személy befogadásá-
ra alkalmas vendégházként is működő szálláshelyét és játszóterét a 
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében kapott 
57 441 091 forintos támogatással és 6 800 000 forintos önrész kiegé-
szítéssel újította fel az erdőgazdaság.

„Bakonyerdő Zrt. – egy erdőgazda-
ság, amely a kezelésébe adott állami 

területeken tartamosan gazdálkodik 
úgy, hogy közben védi a természetet, 

megőrzi történelmi emlékeit, ven-
dég- és turistaházai helyet adnak a 
túrázó, pihenni, kikapcsolódni vágyó 
embereknek, erdei iskoláiba, állat- és 
vadas park jaiba hívja a felnövekvő ge-
nerációt.” – fogalmazott az avatóün-
nepségen Varga László vezérigazgató. 
Majd így folytatta: „A Bakonyerdő Zrt. 
fontosnak tartja, hogy az általa ke-
zelt állami erdőket minél sokszínűb-
ben mutassa be a kirándulóknak, 
ezért tudatosan alakította és alakítja 
a jövőben is közjóléti tevékenységét. 
Felismertük, hogy a társadalom ter-
mészetes környezet iránti érdeklődé-
sének felébredésével, a környezettu-
datos gondolkodás formálásában és  
a környezeti nevelésben is fontos sze-
repet kell vállalnunk. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik 
az erdők közjóléti és természetvédel-
mi funkciói iránt, ezért az erdőgazda-
ságunknak kiemelt feladata kifejezni 
elkötelezettségét a társadalmi igé-
nyek minél teljesebb kiszolgálására.”
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Kiszámíthatóbb gazdálkodás, 
növekvő kereslet
Az elmúlt esztendőt a fahasz-
nálat, faértékesítés terén árbe-
vételi és fakitermelési szinten 
terv szerint be tudtuk fejezni. 
Az előző évekhez képest nagy 
különbség, hogy az évet sokkal 
rugalmasabban kellet végrehaj-
tanunk. Többek között erről is 
beszélgettünk Váradi József er-
dőgazdálkodási és természet-
védelmi főmérnökkel.

A 2021-es év tervezése a múlt év 
végén kezdődött, elég nehéz idő-
szak után, de már pont egy olyan 
intervallumban, amikor az év 
utolsó két hónapjában a fatermé-
kek iránt már nagyon erős keres-
let mutatkozott. A fakitermelésre 
bejelentett erdőrészletek átterve-
zését, átütemezését 2020 év so-
rán többször el kellett végeznünk. 
Gyakorlatilag kéthavonta értékel-
tük a helyzetet, és eszerint tervez-
tünk előre, mondta Váradi József. 
Erre azért volt szükség, mert a 
fapiac is így változott, és igyekez-
tünk – amennyire a szakmai fel-
tételek, előírások lehetővé tették – 
mindezt lekövetni. 

Míg korábban az éves fakiter-
melési terv 90-95 százalékát a terv 
szerint végrehajtottuk, az utóbbi 
év arról szólt, hogy végrehajtottuk 
a 70 százalékát, és a maradék 30 
százalékban a változó fafajok és vá-
lasztékok, igények miatt erdőrész-
letek, sőt erdészetek közötti átter-
vezéssel, átütemezéssel éltünk. 

Az utolsó két hónapban majd-
nem egymilliárd forint árbevételt 
realizáltunk, ami 2-300 millió fo-
rinttal több, mint az utóbbi évek 
átlagos árbevétele. Felfokozott volt 
a kereslet. Ezt csak nagyon jó csa-
patmunkában lehetet megcsinálni 
– az erdészetek között kiváló volt 
az összhang. Mindennek köszön-
hető, hogy az évközi nehézségek 
ellenére teljesültek az éves terme-
lési és értékesítési terveink.

A főmérnök közölte, a tavaly 
novemberben indult intenzív ér-
tékesítés ez év első felében is ki-
tartott. Az idei év januárja ugyan 
csapadékosabb volt, de ezt követő-
en az április végéig tartó hűvösebb 
idő kedvező körülményeket biz-

tosított a fakitermeléshez. A fül-
ledékeny fafajainkat április elejéig 
tudtuk termelni, és nem okozott 
minőségromlást a hirtelen bejö-
vő meleg sem – szemben az előző 
évek tapasztalataival. 

Mire az erdősítésekkel végez-
tünk, megérkezett a májusi eső, 
jobban nem is lehetett volna 
időzíteni. Emellett az értékesíté-
si feladatot is tudtuk teljesíteni. 
Erdőgazdálkodás szempontjából 
optimális időszak volt. Viszont a 
nyári többhetes aszály hatásai már 
láthatók az erdeinkben.

Az idei nettó tervünk 299 ezer 
köbméter fakitermelés, ebből az 
első öt hónapban 158 ezer köbmé-
ter meg is történt. Fahasználat, fa-
kitermelés terén az idei évünk üz-
leti árbevétele 4,9 milliárd forint, 
ebből május végéig 2,9 milliárd fo-
rint teljesült. Ez az összeg az el-
múlt hat év átlagához viszonyítva 
is majd 500 millió forinttal több.

A sarangolt választékok piaca 
kiszámíthatóbbá, stabilabbá vált, 
a fűrészipari alapanyagok keresle-
te is jó, melyből már-már hagyo-
mányosan kiemelkedő a tölgyrönk 
iránti kereslet.

Az erdősítési időszakot is si-
keresen zártuk. Minden tervezett 
csemete és makk földbe került. 
Az előző évekhez képest kevesebb, 
mintegy 500 ezer csemete volt a 
társaság igénye. Ez részben an-
nak köszönhető, hogy az elmúlt 
években jelentősen nőtt a makk-
felhasználás, és csemetéből keve-
sebbre van szükség. Tölgy fajokból 
a makkot elsődlegesen az erdősí-
tések során kell elvetni, a cseme-
tekertbe csak a pótlások csemete-
igényének, és esetleges csemete 
tartalékoknak megfelelő mennyi-
ség kerüljön. Hazánk és azon be-
lül a társaságunk által kezelt te-
rület védett értékekben gazdag. A 
Bakonyerdő Zrt. több mint negy-
venezer hektár Natura 2000 vé-
dett területtel rendelkezik, ebből 
húszezer hektár a magyar nemzeti 
védelmi kategóriába tartozik (táj-
védelmi körzet, nemzeti park, ter-
mészetvédelmi terület). 

Fejlesztésekkel a klímaváltozás ellen
2018-ban a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék villámárvi-
zek kialakulását idézte elő, melyek veszélybe sodorták a kis bakonyi 
település, Németbánya lakóházait. Éppen ezért védelmi intézkedések 
indokolták a településvédelmi és vízvisszatartási fejlesztések megva-
lósulását, melynek átadó ünnepségére stílszerűen az egyik érintett, a 
festői Pisztrángos tó partján került sor. A több hónapon át tartó fej-
lesztés megvalósítására 40 millió forint költségvetési támogatást ka-
pott az Agrárminisztériumtól a Bakonyerdő Zrt., melyet 14,15 millió 
forinttal egészített ki.

A klímaváltozás hatása miatt egyre 
gyakoribbak a szélsőséges időjárási 
körülmények, melyre példát jelente-
nek az elmúlt hetek jeges esőzései is. 
A hirtelen lehulló nagy mennyiségű 
csapadék egyenetlen elosztása mi-
att nem tud jól hasznosulni. A rövid 

időn belül lezúduló vizek visszatartá-
sa, az aszályos időszakban a tartalé-
kok biztosítása, szélsőséges hatások 
ellensúlyozása fontos feladat – hang-
súlyozta köszöntőjében Varga Lász-
ló. A Bakonyerdő Zrt. vezérigazgató-
ja hozzátette: hegyvidéki területeken 

a gyorsan lezúduló árvizek jelentik a 
legfőbb problémát, ezen katasztrófa-
eseményeket pedig nem minden eset-
ben lehet ellensúlyozni  erdőgazdál-
kodási módszerekkel, ezért műszaki 
megoldások, vízgazdálkodási fejlesz-
tések válnak szükségessé. Németbá-
nya település védelme és a katasztrófa 
események megakadályozása érdeké-
ben a Bakonyerdő Zrt. fejlesztéseket 
hajtott végre a községhez kapcsoló-
dó vízgyűjtő terület három pontján: 
a Pisztrángos tónál, a Németbányai 
Vendégház melletti látványtónál, illet-
ve a Jáger-réten. 

Kívül-belül megújult a Kisbetyár erdei iskola

Meg kell állítani a nagy mennyiségben lezúduló vizet
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A BEFAG Parkett Kft. 2020. évi 
működéséről, az idei tervekről, az 
eddigi tapasztalatokról kérdeztük 
Pauer Károlyt, a BEFAG Parkett 
Kft. ügyvezető igazgatóját, aki 
elmondta, új szervezeti felépítés-
ben, a feladatkörök átszervezé-
sével, de a régi, tapasztalt dolgo-
zókra támaszkodva folytatták a 
munkát.

Mint ismert, a BEFAG Parkett Kft. 
2019. 12. 20.-i bejegyzéssel megala-
kult, és a tevékenységét 2020. feb-
ruár 17-vel kezdte meg. Új szervezeti 
felépítésben, a feladatkörök átszerve-
zésével, a régi, tapasztalt dolgozókra 
támaszkodva folytatódott a munka, 
kezdtük a beszélgetést Pauer Károly-
lyal. A vállalkozás megcélzott felada-
ta volt a kockázatok csökkentése, a 
hatékonyság növelése, a belső tarta-
lékok további feltárása, a termelés és 
a kereskedelem együttműködésének 
szorosabbá fűzése, valamint a rugal-
masabb és gyorsabb döntéshozatal. 

Hangsúlyozta, ma már elmond-
hatjuk, a fenti célkitűzések jelentős 
részét teljesítettük. A beszállítói és 
vevői oldalon egyaránt meg tudtuk 
tartani a korábbi partnereinket. Sike-
res és zökkenőmentes volt az átállás. 
Ugyanakkora a fenti kihívások mellett 
szembe kellett néznünk a koronaví-
russal kapcsolatos hátrányos ténye-
zőkkel. Először a rendelések vissza-
esését, majd a szállítási akadályokat 
tapasztaltuk meg, aztán a kapacitás 
leterhelésének hiányát kellett megél-
nünk. Így a tavasz végén és a nyári 
hónapokban csak 3-4 napos munka-
rendben tudtunk dolgozni. 

Előbb csökkentett bérezéssel, majd 
állami bértámogatás kiegészítéssel 
kezeltük a helyzetet. Ebben a kriti-
kus időszakban bizonyos adminiszt-
ratív területeken a tartós home office 
munka vált általánossá. A nehézségek 
ellenére az év vége kedvezően ala-
kult, a rendelt mennyiségek felszapo-
rodtak, a termelés teljes leterheléssel 
működött, és az értékesítési mutatók 
is jól alakultak. A gyártott parketta 
mennyisége ugyan elmaradt a ter-
vezettől, de a megelőző évit megha-

ladta, és az eredmény is kedvezőbben 
alakult a vártnál.

A 2021. év tervezése és indulása 
optimizmussal, az előző év végi len-
dülettel folytatódott. A gyártási és 
eladási tervünket az előző évi telje-
sítettnél közel tíz százalékkal maga-
sabbra céloztuk. Az első három hó-
napban a teljesített sarokszámaink 
nagyon jól alakultak és meghaladták 
korábbi évek bázisadatait is. 

Sajnos március utolsó napjaiban 
a termelésünk teljesítőképessége 
meggyengült és ez egész május vé-
géig kitartott. Valójában a járványos 
megbetegedések időbeli elhúzódása 
és mértéke nagyon jelentős termelői 
létszám kieséssel járt. A fizikai létszá-
munk csaknem 20 százaléka esett ki 
tartósan a munkából ebben az idő-
szakban. Emiatt keretmunkaidőben 
történő rendkívüli munkavégzéseket 
kellett alkalmaznunk, hogy kicsit csil-
lapítsuk a „termékéhséget” és előbb 
tudjuk teljesíteni a megrendelésein-
ket.

 A beszállítói alapanyag szükségle-
tünk hátterét éves és szezonális szer-
ződéseink keretein belül biztosított-
nak gondoltuk. Viszont a második 
negyedévben kereskedelmi oldalon 
egyre fokozódó mennyiségi igényt, 
folyamatosan szaporodó megrende-
léseket tapasztaltunk a már megle-
vő termelési elmaradásaink mellett. 
Nyugtalanság alakult ki a piacon. A 
viszonteladóink biztosítottnak akar-
ták tudni a forgalmi árualapjukat, hi-
szen érezhető fellendülést tapasztal-
tak a vásárlói oldalon. Így napjainkra 
elértük, hogy a korábban megszokott 
gördülő rendelésállományunk csak-
nem megháromszorozódott, jelen-
tősen megnyúlt a tényleges teljesíté-
si ígéreteink határideje. Különösen a 
lucfenyő alapanyagárak turbulens nö-
vekedését nagyon nehéz követnünk. 
Beszerzési korlátok keletkeznek és az 
árak is kiszámíthatatlan emelkedés-
ben vannak, most a két és félszeres-
nél tartunk. 

Ugyanakkor általánosságban is 
érezzük más fa- és segédanyagok ese-
tében az árak folyamatos emelkedé-
sét. A felsorolt tények rákényszerí-
tettek bennünket arra, hogy árainkat 

megemeljük. A tőlünk nem megszo-
kott módon rövid időn belül kétszer 
is meg kellett ezt tennünk, és ha ma-
rad a tendencia, akkor még a továb-
biakban is szükségünk lesz hasonló 
döntést hozni. A vevőink nehezen 
akarják ezt elfogadni. Sok energiát 
emészt fel az érdekeink érvényesítése. 

A határokon megszüntetett kor-
látozások lehetővé tették, hogy a ke-
reskedő kollégáink külföldi utakat 
szervezzenek, és partnereinket felke-
resve egyeztessenek ebben a témá-
ban is. Az árváltozás érvényesítésé-
ben még ugyan frissek, de láthatóan 
különbözőek a tapasztalatok. A part-
nereink között vannak olyanok, akik 
kivárnak, mások elfogadják. A visz-
szaigazolt termékeikhez ugyanakkor 
szinte valamennyien ragaszkodnak, 
még azokhoz is, amelyek a hosszú 
teljesíthetőség miatt ár nélkül lettek 
befogadva. A hozott intézkedéseink 
ellenére lépéshátrányban érezzük ma-
gunkat ezen a területen.

Több mint egy év telt el az indu-
lás óta. Mit tapasztaltak? – kérdeztük 
az igazgatót. – Mindenképp előny, 
hogy már bejáratott, ismert termék-
kör gyártását vettük át, több évti-
zedes gyártási tapasztalattal, a ren-
delkezésre álló gépi feltételekkel és 
megfelelő szakembergárdával együtt. 
Az alapanyag beszerzésében a koráb-
bi kapcsolatokra épülő szerződések 
adaptálása, újrakötése gyorsan lezaj-
lott, nem okozott fennakadást. A cég 
múltja, a bevitt vagyonelemek nagy-
sága, az erős tulajdonosi háttér bizal-
mat biztosított a velünk kapcsolatban 
lévő partnereknek. A dolgozóinknak 
is próbáltunk folyamatosságot nyúj-
tani, az általuk megszokott feltételek-
kel, munkában, bérben és egyéb jut-
tatások tekintetében. Főleg ezeknek 
köszönhetően zökkenő- és kiesés-
mentes volt az átállás. 

Annak ellenére, hogy a kft.-nek a 
Bakonyerdő Zrt. a szászszázalékos tu-
lajdonosa, a cég teljesen önálló gaz-
dálkodást, valamint termelési és ke-
reskedelmi tevékenységet folytat. 
Természetesen időszakonként tájé-
koztatási és beszámolási kötelezettség 
van a tulajdonos felé. Mivel állami tu-
lajdonú a cég, így egy külső felügye-

lő bizottság is kontrollálja a működé-
sünket. A beszámolók a folyamatokra 
és elsősorban stratégiai kérdésekre 
terjednek ki, a napi operatív munká-
ra nem.

Az átalakulási időponthoz képest 
a létszámunk közel húsz fővel csök-
kent, 140-re fogyatkoztunk. A múlt 
évi nehéz időszak nem tette szüksé-
gessé a távozók pótlását. Ma viszont, 
annak ellenére, hogy egész évben 
két műszakos munkarendben dolgo-
zunk, a szűk keresztmetszetet jelentő 
kulcsgépeken kívül nem minden gé-
pet tudunk mindkét műszakban üze-
meltetni. A határidők betartása érde-
kében átgondolt munkaszervezésre 
van szükség. A jelenlegi létszámot 
szeretnénk megtartani. Sajnos elég 
nagy a fluktuáció. Külön nehézséget 
jelent egy-egy szakemberi státusz be-
töltése így például villanyszerelő, la-
katos, nehézgépkezelő, valamint a 
termelőgép-kezelői munkakörökbe.

A jövő? Jelenleg elsősorban a ki-
sebb költségekkel megvalósuló célo-
kat, elhatározások tudjuk megvalósí-
tani. Ilyenek például a termékeinkkel 
összefüggésbe hozható feladatok. A 
termékszerkezet optimalizálása, a 
termékfejlesztések a piaci igények 
visszajelzése alapján, vagy a gyártás 
további racionalizálása.

A piacaink most is elég széleskö-
rűek, hiszen Európa országain kívül 
jelen vagyunk a Baltikumban, Kíná-
ban és Amerikában is. Ettől függetle-
nül tovább szeretnénk növelni eladá-
sainkat elsősorban a hozzánk közeli 
déli országokban (Szerbia, Románia, 

Görögország). Változatlanul az export 
a domináns, ami az összértékesítés 
77 százaléka. A hazai piacon is van-
nak sikereink, a viszonteladói hálóza-
tunkban történő értékesítésen kívül 
egy-egy kiemelt projektnek is részesei 
tudunk lenni, és ezt szeretnénk a to-
vábbiakban is folytatni.

Általában az álmokból, elképzelé-
sekből tervek lesznek, majd megvaló-
suló fejlesztések. Álmaink és terveink 
nekünk is vannak, de realitásuknak 
még nem jött el az ideje. A rövid más-
fél év alatt a figyelmünk elsősorban a 
cég stabilitására, önállóvá válására és 
a jelentkező piaci impulzusokra for-
dítódott. Továbbra is legfontosabb a 
cég számára, hogy pénzügyileg sta-
bil maradjon, és lehetőségek szerint 
minél biztosabb pénzügyi feltételeket 
teremtsen a későbbi fejlesztési elkép-
zelésekhez. Ennek ellenére előkészítő 
fázisban van az egységrakatos alap-
anyag és a csomagolt készáru vonal-
kóddal történő nyilvántartása és nyo-
mon követése.

Természetesen szembe kell néz-
nünk egy-egy majdnem fejlesztéssel 
felérő, nagyobb volumenű karbantar-
tás szükségességével is. Ezek időbeni 
elvégzése működésünk lételeme. Itt is 
prioritásokat kell felállítanunk, ilyen a 
nagy kazánunk rendbetétele; a prés-
lapjaink felújítása; a víz-, levegő- és 
porelszívó hálózatunk felülvizsgálata 
és karbantartása.

Céljaink megfogalmazásában a rö-
vid és hosszabb távú elképzeléseknek 
egyaránt jelen kell lenniük. Ezen dol-
gozunk! 

Megújult a Hubertlaki kulcsosház
Megújult a tizennyolc fő befoga-
dására alkalmas Hubertlaki kul-
csosház is, amelynek fejlesztésé-
re – támogatással együtt – közel  
26 millió forintot fordított az er-
dőgazdaság.

A Veszprém megyei Ugod község kül-
területén, az Öreg-Bakony északnyu-
gati szegletében fekvő Hubertlaki 
kulcsosház 2013-ban nyerte el jelen-
legi formáját. A fejlesztési program 
részeként a tizennyolc fő befogadá-
sára alkalmas turistaház is megújult. 
Az épülethez kapcsolódó fejlesztés, 
teljes költségigénye 25 998 000 Ft 

volt. A felmerült költséghez az AOFK 
23 millió forint támogatást adott. A 
fennmaradó összeget a Bakonyerdő 
Zrt. saját forrásból egészítette ki. A 
fejlesztés két ütemben zajlott. Első 
lépéseként 2019-ben megépült a nap-
elemes rendszer a főépület északnyu-
gati oldalán található tisztásra. Ezt 
követően 2020-ban további fejlesztés 
során 122 méter mély, a talajvizet 
acélcsővel kizáró fúrt kút telepítési 
munkálatai zajlottak. 

A helyszínen dr. Kovács Zoltán or-
szággyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy a program jó helyen kezdődik: 
a fiataloknál. Azok a diákok, akik több 

időt töltenek erdei iskolában, nem-
csak közösségben vannak, hanem 
természetközeli élményekhez juthat-
nak. A Bakony egyik legszebb részén 
van az erdei iskola és a kulcsosház is. 
Aki gyermekként megismeri az erdei 
közösség életét, felnőttként ugyan-
csak megbecsüli a természetes kör-
nyezetet. Aki túrázik, a fizikai állóké-
pessége is nő. A turistaházak ehhez 
járulnak hozzá. 

Úgy vélte, az állami erdőgazdasá-
gok által végrehajtott társadalmi kö-
telezettségvállalás egyben a termé-
szetközeli élmények megszerzéséhez 
nyújtott szerepvállalás.

Pauer Károly ügyvezető igazgató

Újabb kulcsosházat modernizált az erdőgazdaság 
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A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vállalati újságja • Felelős szerkesztő: 
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Az Erdőgazdaság Révész Máriusz Ak-
tív Magyarországért felelős kormány-
biztos támogató döntésével négy hely-
színen valósított meg erdei szálláshely 
fejlesztési és felújítási munkálatokat 
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Program keretében. Teljesen 
megújult a Bakonyi Kisbetyár Erdésze-
ti Erdei Iskola épülete, az Erdei Ván-
dortábor legkedveltebb útvonalának 
egyik táborhelye, a Hubertlaki Kul-
csosház a környezettudatosság jegyé-
ben szigetszerű napelemes rendszerrel 
és a ház vízellátásának kiegészítését 
szolgáló fúrt kúttal bővült. A Bakony-
szentlászló Hódoséri Vendégháznál 
lezajló fejlesztéssel egy, a hálózatra 
termelő napelemes rendszer került 

kiépítésre, melynek eredményeként a 
vendégház villamos energia fogyasztá-
sa csökkent, megújuló energiafelhasz-
nálás mellett. A Németbányai Vendég-
házon az energiahatékonyság javítása, 
a téli fűtési hőveszteség, a nyári hőter-
helés elkerülése, valamint a magasabb 
komfortfokozat biztosítása érdekében 
homlokzati hőszigetelést és külső nyí-
lászáró cseréket hajtottunk végre.

A Bakonyi Kisbetyár Erdésze-
ti Erdei Iskola az ország számos 
pontjáról érkező baráti és családi 
társaságok, erdei iskolás gyermek-
csoportok által kedvelt, népszerű 
szálláshely. A társaság környezettu-
datosságának megfelelően az ener-
giatakarékosság és költségcsökken-
tés jegyében a korábbi cserépkályhás 
fűtési rendszer biztonságosabbá 
tétele, automatizálhatósága, az épület 
energetikai korszerűsítése homlokzati 
hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, 
megújuló energia felhasználásával, 
hőszivattyús fűtés kiépítésével és a 
tetőn elhelyezett napelemrendszer 
segítségével valósult meg. Új eszkö-
zök beszerzésére is sor került, a szo-
bákban teljes egészében kicserélődtek 
a berendezési tárgyak, bútorok, az er-
dei iskolához kapcsolódóan bővültek 
a játszótéri elemek. 

Zambó Péter erdőkért felelős ál-
lamtitkár kijelentette, az elmúlt évek-
ben az állami erdőgazdaságok a kor-
mány támogatásával azért dolgoztak, 

hogy a korábbi évtizedekben uralko-
dó félnomád körülményeknek véget 
vessünk, és az erdei szálláshelyek ne 
a kompromisszumokról szóljanak, 
hanem a kényelemről, a környezettu-
datosságról, a 21. századi igényeknek 
megfelelő szolgáltatásokról. Az erdő-
gazdaságok ökoturisztikai fejlesztései 
mára nemcsak az ország minden tér-
ségét hálózzák be, de alapvetően át-
alakították az erdei turizmushoz kap-
csolódó szolgáltatásokat is. Az erdők, 
és azon belül az ökoturisztikai beru-
házások szerepe – a kilátóktól a szál-
láshelyekig, a látogatóközpontoktól 
az erdei iskolákig – mindinkább fel-
értékelődik a belföldi turizmusban, 
hozzájárulva egy-egy régió látogatott-
ságának fellendítéséhez, a gazdaság 
növekedéséhez. 

A fejlesztéseknek azonban nem-
csak idegenforgalmi céljaik vannak: 
a modern, igényes szálláshelyek a 
környezeti neveléshez is helyszíne-
ket teremtenek. Évente százezer óvo-
dást, alsó és felső tagozatos iskolást 
fogadnak az erdőgazdasági cégcso-
port intézményei, melyek közül a Ba-
konyerdő Zrt. erdei iskolái élen járnak 
a természet szeretetére történő neve-
lésben.

Révész Máriusz kormánybiztos kö-
zölte, a kormány által elindított Téry 
Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program 2018 óta 98 turistaház fej-
lesztéséhez járult hozzá. Ma már olyan 
turistaházak állnak a túrázók rendel-
kezésére, amelyek egész Európában 
megállnák a helyüket. Néha már nem 
is fér bele a turistaház kategóriába, 
amit tapasztal az ember, mert szinte 
szállodai színvonalat tudnak nyújtani.

Örömmel nyugtázta, hogy a 
Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei 
Iskolában nagyon jelentős változások 
történtek. Nem kis összeget kaptak 
erre a fejlesztésre, de úgy tapasztalta, 
a pénz jó helyre került.

Kifejtette, a közvélemény-kutatá-
sok azt mutatják, hogy az életszín-
vonal javulásával az emberek egyre 
jobban odafigyelnek az egészségükre. 
Sokan a nyaralásukat is úgy szerve-
zik, hogy aktív módon tudjanak ki-
kapcsolódni. Ehhez nagyon jó lehető-
séget kínál a természetes környezet.

Mindez jelentős hatással van a Ba-
konyerdő Zrt. mindennapjaira. Vára-
di József határozott véleménye, hogy 
az erdőben a természeti értékek meg-
óvása az erdész feladata is. Nem fel-
tétlenül korlátozásként kell megélni a 
természeti értékek jelenlétét és védel-
mét, hanem feladatként: azaz miként 
tervezzük meg és hajtsuk végre az er-
dők kezelését ilyen környezetben?

„A közeljövő fontos feladata szá-
munkra az, hogy a természeti értékek 
megőrzését miként integráljuk még 
jobban a napi gyakorlatunkba”.

Az erdőgazdálkodás legfontosabb 
„terméke” az erdő, Az erdővel kapcso-
latos társadalmi igényeket több évszá-
zada az erdész valósítja meg. Az igé-
nyek változnak. Az erdőkezelés során 
a hagyományos erdőgazdálkodás mel-
lett ma már a társadalom egyre több 
elvárását is ki kell szolgálni, a közjó-
léti funkciókat el kell látni, teret ad-
ni az ökoturisztikai törekvéseknek, 

meg kell óvni a természeti értékeket, 
a kultúrtörténeti és természetesen az 
erdészettörténeti emlékeket is. Erde-
inknek kiemelt szerepe van a klíma-
változás hatásainak mérséklésében.

Ezekhez a feladatokhoz tovább kell 
bővíteni az ismereteinket, több eset-

ben meg kell újítani a szemléletmó-
dunkat, és alkalmaznunk kell a na-
pi gyakorlatunkban. Ezt központilag 
szervezett előadásokkal, terepi bemu-
tatókkal és az informatikai rendszer 
ilyen irányú bővítésével is támogatni 
fogjuk.

– A 2018-as árvíz rámutatott, hogy 
a Pisztrángos-tó völgyzáró gátjának 
megerősítése halaszthatatlan fela-
dat. A Jáger-réten álló Németbányai 
Vendégház mellett az 1900-as évek-
ben létrehozott tavat újítottuk meg, 
ami mintegy tíz éve kiszáradt. Az át-
alakítással kialakult ez első lépcsős 
puffer tároló, de elvégeztük a szük-
séges karbantartási feladatokat is a 
tó környezetében a megfelelő műkö-
dés biztosítása érdekében. A Jáger-ré-
ti záportározó kialakítása során pe-
dig a rét szűkületében egy egyszerű 
terméskő töltetű gabion szerkeze-
tű műtárgy megépítésével lehetőség 
volt a szűkülethez érkező árhullám 
lassítására és az árhullámcsúcs csök-
kentésére, szétzúzására – ismertette 
a beruházás részleteit a vezérigazga-
tó. Hozzátette, büszkeséggel tölti el 
a természetszerű és minden klimati-
kus hatás ellenére megújuló erdők és 
rendezett környezet láttán. Jó szem-
besülni azzal, hogy a Bakonyerdő Zrt. 
gondos gazdaként bánik a rábízott ja-
vakkal.

Dr. Kovács Zoltán országgyűlé-
si képviselő szerint a pandémia ide-
je alatt egyre inkább felértékelődik 
ennek a természeti környezetnek a 
szépsége. A bezártságból minden-
ki igyekezett kiszabadulni, és olyan 
helyeket felfedezni Magyarországon, 
amelyeket korábban nem látott. 

– Egyre népszerűbb lett ez a kör-
nyék is, melynek nemcsak termé-
szeti szépsége van, hanem időnként 
nehézségei is. Van itt egy kistelepü-
lés, ami komoly veszélynek volt ki-
téve több alakalommal is. S hogy a 
képviselő hogy kerül a képbe? Úgy, 
hogy a lakosok hívják, hogy baj van 
Németbányán – mondta az ország- 
gyűlési képviselő, és a három év-
vel ezelőtti villámárvizet felidézve 
elmondta: volt olyan ház, ahol egy 
méter volt a vízállás, belül. – Min-
dig a legfontosabb az emberi élet és 
vagyon védelme, ezért is gratulálok 
a Bakonyerdőnek, hogy több mint  
50 millió forintból az említett lé-
tesítmények elkészültek, ez ad 
egy biztonságot a település lakói-
nak, illetve egy látványtó kiépítésé-
vel tovább fokozza a táj szépségeit.  

A műszaki paraméterek reményeink 
szerint minden váratlan természeti 
nehézség ellen megvédi a település 
lakóit és a környezetet is – fogalma-
zott köszöntőjében.

Eleinte sokan kétkedve fogadták 
a klímaváltozás témakörét, de az el-
múlt évek időjárása, a kilengések 
meggyőzhettek mindenkit – mond-
ta Kovács Ferenc. Az Agrárminiszté-
rium Vadgazdálkodási Főosztályának 
vezetője szerint mindenkinek fele-
lőssége, hogy a klímaváltozás folya-
matát csökkentsük. Gondoljunk ar-
ra, hogy a különféle erőforrásokat 
otthon ésszel, spórolva használjuk, 
de a tudatos vásárlással is megaka-
dályozhatjuk a túltermelést. Termé-
szetesen nemcsak egyén, hanem ál-
lami, kormányzati szinten is komoly 
tevékenységek irányulnak a klíma-
változás folyamatának lassítására, 
melyben az államtitkárság is komoly 
szerepet vállalt. 

Takács Szabolcs kormánymegbí-
zott számára fontos volt ez a nap, 
hiszen elkötelezett volt ezen fejlesz-
tések megvalósulása mellett. Mint 
elmondta: kormánymegbízottként 
minden Veszprém megyei fejlesztést 
üdvözöl, de különösen kedvesek szá-
mára azok, amelyek kisebb települé-
sek környezetében valósulnak meg. 
A megyei védelmi bizottság elnöke-
ként egyébként 2018 augusztusában 
személyesen is meggyőződött a vil-
lámárvíz okozta károkról, és hozzá-
tette, hogy a Bakonyerdő azonnal jó 
partnerként állt a fejlesztés mellé. 
Bízik benne, hogy ezek következté-
ben még többen keresik fel ezt a kör-
nyéket, amely a pandémia ideje alatt 
folyamatosan tele volt biciklisekkel, 
kirándulókkal. 

Elszabadult a kereslet

Zambó Péter: Az erdei szálláshelyek ne a kompromisszumokról szóljanak

A Pisztrángos-tó völgyzáró gátjának megerősítése halaszthatatlan feladattá vált

A klímaváltozás ellen

Erdei környezetben is 
lehetőség a komfortra

 Folytatás az 1. oldalról 

 Folytatás az 1. oldalról 

 Folytatás az 1. oldalról 

Váradi József erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnök
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Nehéz és sokrétű munka volt
Nehéz és sokrétű feladat volt a parketta-
gyártási tevékenység önálló kft.-be törté-
nő kiszervezése. Ennek a munkának volt 
a motorja Kovács Zoltánné gazdasági ve-
zérigazgató-helyettes, aki a BEFAG Par-
kett Kft. alapítása során a gazdasági tevé-
kenységek területén végzett kiemelkedő 
szakmai munkájának elismeréseként az 
Erdők Világnapja, március 21-e alkalmá-
ból Miniszteri Elismerő Oklevelet vehe-
tett át a közelmúltban. 
Nagy megtiszteltetés számára, hogy a 
miniszter elismerésre méltónak tartot-
ta a munkáját, ami egyben a kollégák 
elismerését is jelenti. A munkatársakkal 
együtt mindent megtettek, hogy a ki-
szervezés az előírásoknak megfelelően, 
problémamentesen, a megfelelő ütem-
ben valósuljon meg. 

A parkettagyár a Bakonyerdő Zrt. 
szervezetén belül egy jól körülhatárol-
ható és elkülöníthető szervezeti egy-
séget alkotott. A BEFAG Parkettagyár 
tevékenysége a társaság alaptevékenysé-
geitől jól elválasztható volt, hiszen a par-
kettagyártás és az ezzel összefüggő tevé-
kenységek is önálló telephelyen folytak. 
A központ bevonása az önálló szervezeti 
egység gyártási és értékesítési folyama-
tába csekély volt, ami megkönnyítette a 
BEFAG Parkettagyár önálló jogi személy-
ként történő kiszervezését a társaság 
szervezetrendszeréből. Az önállósódást 
követően továbbra is feladata a gazdasági 
tevékenység segítése és a működés, tevé-
kenység folyamatos ellenőrzése.

Az állami erdőket kezelő állami erdő-
gazdaságok között a Bakonyerdő Zrt. a 
legösszetettebb gazdálkodási és szolgál-
tatási tevékenységet végző gazdasági 

társaság, úgy gondolja, hogy az elisme-
résben az eltelt évek munkáját is érté-
kelték.  

Kovács Zoltánné gazdasági vezér-
igazgató-helyettes 2017 óta tölti be ezt a 
pozíciót. A konkrét feladatnak előzmé-
nye is volt, hiszen korábban már részt 
vett a gyáregységek önköltség-számítási 
rendjének teljes körű felülvizsgálatában, 
a kalkulációs egységek körének bővíté-
sében és az ehhez kapcsolódó felosztási 
rendszer átdolgozásában. A bevezetett 
rendszer nagyban hozzájárul a gyártott 
termékek rentábilitásának elemzéséhez, 
segítséget nyújtva az egységek döntés-
hozóinak.

Kovácsné Erzsi elmondta, hogy ami-
kor a Bakonyerdő Zrt. faipari ágazatá-
nak kiszervezése elindult (2019. év ele-
jén), úgy gondoltuk, hogy a munkát az 
év végéig be tudjuk fejezni. Számtalan 
egyeztetés előzte meg és kísérte végig a 
folyamatot, mikor is a parkettagyártási 
tevékenység 2020. február 17-én a 2019 

decemberében alapított BEFAG Parkett 
Kft.-be került át.

Külön nehézség volt, hogy a parketta-
gyárban az ügyvitelen dolgozó kollégák 
(nyugdíjazás, munkaviszony-megszűnés 
okán) teljesen kicserélődtek. A kiszerve-
zés gondolatának megszületésétől már 
tudatosan kerestük azokat a kollégákat, 
akik a gyár termelési, gazdasági vonalát 
a kezdetektől kialakítják. Sikerült tapasz-
talt, termelő cégeknél már bizonyított 
munkatársakat megnyerni a feladatnak.

Az ügyviteli rendszer, annak szabá-
lyozása kompatibilis az anyavállalat, a 
Bakonyerdő Zrt. rendszerével. Legalább 
fél évig a központban dolgozó kollégák 
ugyanúgy rögzítettek, könyveltek, mint-
ha az üzem még mindig a részvénytársa-
sághoz tartozna. Mára e téren is leváltak, 
fokozatosan vettek át minden feladatot. 
A bérszámfejtésben, a hozzá kapcsolódó 
bevallási kötelezettségek teljesítésében, 
és az informatika területén közreműkö-
dik még a Bakonyerdő Zrt.

A likviditásunkat végig megőriztük
Nem lehet elégszer hangsúlyozni: 
olyan évet, éveket zártak a gazda-
ság szereplői, amire nem lehet(ett) 
felkészülni: a járvány elleni védeke-
zés alapjaiban rengette meg a min-
dennapjainkat. De mára elmond-
hatjuk: az élet lassan visszatér a 
normál kerékvágásba, a családok-
ban és a munkahelyen is.

Amikor a járvány berobbant, alaptevé-
kenységünkre egy alapvetően kínálati 
piac volt jellemző, mely az árak csökke-
nését eredményezte. A fapiacon a világ-
járvány nyilván nem segített, de véle-
ményem szerint a jelentkező problémák 
nem csak a járványnak tudhatók be. A 
pandémia elsősorban a határokon át-
nyúló távolsági értékesítéseknél okozott 
problémát és rendezte át a piacokat. Az 
export helyett, ahol csak lehetett, elő-
térbe került a belföldi értékesítés. A 
vadgazdálkodást ugyancsak érzékenyen 
érintette a COVID elleni intézkedésso-
rozat, hiszen a vendégek korlátozottan 
jöhettek be az országba. A szálláshelye-
ink, erdei iskoláink bezártak, csak üzle-
ti céllal volt lehetőség vendéget fogadni 
– ismertette Kovács Zoltánné gazdasági 
vezérigazgató-helyettes, amikor a tava-
lyi évről kezdtünk beszélgetni.

A gazdasági vezérigazgató-helyettes 
hangsúlyozta, a kormány járványügyi 

intézkedéseit a társaságon belül mindig 
lekövettük. A munkavállalók egészsé-
gének megőrzése érdekében számtalan 
intézkedést tettünk márciustól. A jár-
vány 3. hullámában a már alkalmazott 
otthoni munkavégzést további intézke-
désekkel (pl.: hetente váltsák egymást 
a kollégák, pénztári nyitvatartás csök-
kentése) egészítettük ki. Jellemzően a 
dokumentum kezelésre korlátozódott 
az irodai jelenlét.  

Az a tapasztalata, hogy az otthoni 
munkavégzés során mindenki maxi-
málisan helytállt. Munkatársaink a fel-
adataikat becsülettel elvégezték, még 
akkor is, ha ez adott esetben több időt 

vett igénybe, mint normál körülmé-
nyek között. 

– A járvány kezdetétől, a veszély-
helyzet ideje alatt is kéthavonta előre-
metszés készült, amiben elemeztük, 
hogy milyen pénzügyi kötelezettsége-
ink vannak, és várható követeléseink 
milyen ütemben várhatók, hogy likvi-
ditásunk ne kerüljön veszélybe. Csak 
hogy érzékeltessem, a Bakonyerdő 
Zrt.-nél havonta többszázmilliós nagy-
ságrendű bér, vállalkozói díj és egyéb a 
napi működéshez kapcsolódó kifizeté-
si kötelezettségünk van. Ha a kezdeti 
megtorpanás tovább folytatódik, akár 
ezek is veszélybe kerülhetettek volna. 

Szerencsére a költségtakarékossági in-
tézkedéseknek köszönhetően a likvidi-
tásunkat végig megtartottuk. Mi több, 
az idei évünket is jó pozícióból indítot-
tuk. A társaság stabil pénzügyi helyzet-
ben van, minden kötelezettségünknek 
időben eleget tudunk tenni, és megta-
karítással is rendelkezünk.

– Az erdőgazdaság éves gazdálkodá-
sában nagy jelentőséggel bír, hogy az 
évet hogyan tudjuk indítani, a szakmai 
feladatokat ellátni – mondta a 2021. évi 
gazdálkodással kapcsolatos kérdésünk-
re válaszolva Kovács Zoltánné gazdasá-
gi vezérigazgató-helyettes.

Összeségben elmondható, hogy az 
év elejét egy jó rajttal teljesítettük. A jól 
előkészített szakmai elvárások végre-
hajtása megalapozta a terv teljesítését. 

Indulnak a vándortáborok, tervez-
hetjük a vadászatokat, emelkedik a fa 
ára. Mindez optimizmusra ad okot, bí-
zunk benne, hogy nem történik várat-
lan esemény, és az éves tervünk is tel-
jesülni fog.

A tulajdonos májusban adta ki a 
2021. évi tervet elfogadó alapítói ha-
tározatát. A munkavállalókat érintő 
2021. évi keresetfejlesztést a tervezési 
irányelveknek megfelelően készítettük 
el. A 2021 évi bérgazdálkodási terv az 
irányelveknek megfelelően 5,6 százalé-
kos bérfejlesztést tartalmaz. Tudni kell, 

az előző évben kiadott irányelvek sze-
rinti bérfejlesztést nem tudtuk kihasz-
nálni, mivel a gazdálkodási, valamint a 
járványhelyzet bizonytalanságai miatt 
nem láttunk rá fedezetet.

A 2021. évi bérfejlesztés végrehaj-
tásakor állománycsoportokat alakítot-
tunk ki. Erdőgazdasági szinten igye-
keztünk egy szintre hozni a hasonló 
munkakörök bér besorolását. A május 
1-től végrehajtott bérfejlesztés ez évben 
8,4%-ot jelent. Ez a következő évekre is 
hatással lesz.

Az idei évben az előző évektől el-
térően 60 százalákkal magasabb, 
400 000 forintos keretösszegű cafeté-
ria juttatásban részesülnek a munka-
vállalók. A tavalyi évben választható 
cafetéria elemek az idei évben kiegé-
szültek az egészségpénztári fizetéssel. 
Azonban továbbra is az illetményfa + 
szépkártya csomagot választják jellem-
zően a munkavállalók. 

A tavaszi járványhelyzetet követő-
en a visszarendeződés fokozatos. Mára 
elmondhatjuk, hogy az élet visszatért 
a normál kerékvágásba. Részlegesen 
megmaradt a home office, elsősorban 
racionális és költségtakarékossági indo-
kok miatt. 

Úgy fogalmazott, a kollektíva egysé-
ge is kellett ahhoz, hogy átvészeljük a 
nehézségeket. 

Kovács Zoltánné: Az év elejét egy jó rajttal teljesítettük

Kovács Zoltánné Nagy István és Zambó Péter társaságában az oklevél átvételekor

ETA a Bakonyban!
„Kislépés az emberiségnek, de 
nagy lépés az erdészeknek.” – 
mondattal nyitotta meg Vára-
di József erdőgazdálkodási és 
természetvédelmi főmérnök 
az Erdészeti Terepi Adatrögzí-
tő (továbbiakban ETA) oktatást 
június közepén a Huszárokelő-
pusztai vendégháznál. 

Az ETA3 alkalmazás az Erdészeti 
Szakmai Rendszer (ESZR3) mo-
biltelefonos készletkezelője. A fa-
anyag készletkezelést érintő fel-
adatok, mint például a bevételezés, 
kiadás, és átminősítés dokumen-
tációja végezhető el vele, kiváltva 
ezzel a napi papír alapú adatrög-
zítést. 

A program működéséről és a 
tesztelési feladatokról a főmér-
nök mellett Bán Gábor fahaszná-
lati osztályvezető tartott családias 
hangulatú bemutatót és tájékozta-
tást szabad téren. Kiemelte, hogy 

az elsődleges célok között szere-
pel az erdészek munkájának meg-
könnyítése, valamint, hogy az adat 
egy rögzítéssel kerüljön a társaság 
készletnyilvántartási rendszerébe 
(LIBRA).

Több, mint 30 fős szakmai cso-
port (erdőgondnokok, erdészek) 
vette át az alkalmazás megfelelő 
működéséhez szükséges mobiltele-
fonokat és kezdte meg a munkát 
terepen. Tapasztalataikat, javasla-
taikat a következő héten várta a 
fahasználati osztály, hogy a teszt 
üzemben futó applikációt a fejlesz-
tővel tovább alakíttassák, a rend-
szer széleskörű bevezetésére opti-
malizálják.

A tervek szerint a nyár folya-
mán minden készletkezelő kollé-
ga megismeri és használni kezdi 
az ETA-t, októbertől pedig az al-
kalmazás kiváltja a papíron töltött 
bizonylatokat.

Czirfusz Csilla

Erdészeti Terepi Adatrögzítő (ETA) oktatás
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Megújuló erdei játszóterek
A Bakonyerdő Zrt. által fenntartott 

több erdei játszótér és tornapálya is 
megújulva várja a gyerekeket és a spor-
tolni vágyókat. Teljesen megújult a Pá-
pához közeli kupi erdőben található Es-
terházy Erdészeti Erdei Iskola játszótere 
is. Többek között mókuskerék, mérleg-
hinta, rönkfa, valamit köteles egyensú-
lyozó áll a kirándulók rendelkezésére, 
akik továbbra is szabadon használhatják 
a változatos játékokat.

A Keszthelyi-hegységben ezentúl 
játszóvár és hinta is várja a Gyenes-
diástól nem messze fekvő, népszerű 
Nagymező kirándulóhelyre érkező-
ket. A két fejlesztés több mint 11 mil-
lió forintból, a Magyar Természetjáró 
Szövetséggel konzorciumban, a GI-
NOP-7.1.2-15-2017-00021 pályázati for-
rásból valósult meg. A Huszárokelő-
pusztán működő Bakonyi Kisbetyár 
Erdészeti Erdei Iskola udvarán lévő 

játszótér a Téry Ödön Nemzeti Turis-
taház-fejlesztési Program keretében, 
játékvár, hinta és kötélcsúszda játékele-
mekkel is bővült, a vendégeskedő gyer-
mekek örömére.

További fejlesztések valósulnak meg 
a Bakancsos Barangolás Bakonytól a 
Balatonig GINOP pályázat keretében. A 
Németbányai Vendégház közelében, Já-
gerréti pihenő kialakítása zajlik. Az or-
szágos kéktúra útvonala mentén egy 
erdei „tornapálya” került kialakításra, 
mely tovább bővül egy védőházzal és er-
dei bútorgarnitúrákkal. 

A vadregényes Gerence-patak men-
tén hét kilométer hosszan húzódó nép-
szerű Gerence-völgyi túraút 10 elemből 
álló erdei tornapályával gyarapodott. A 
természetkedvelő erdőjárók mellett az 
erdei környezetben aktívan sportolók is 
megtalálhatják számításaikat a bakonyi 
és Balaton-felvidéki erdőkben.

Bemutatjuk erdőgondnokainkat

Minden vágya 
teljesült ezzel
Mindenáron hegyvidéki erdőgazda-
ságnál kívánt dolgozni Hoffner Ta-
más, akinek kis kitérő után teljesült 
is az álma: ma ő a Bakonyszentlász-
lói Erdészet egyik erdőgondnoka.

Hoffner Tamás 2017-ben végzett az 
egyetemen, már friss diplomásként is 
próbált a Bakonyerdő Zrt.-hez kerülni. 
A pilisi Csobánkáról származik, ezért 
mindenképpen hegyvidéki erdőgazda-
ságnál kívánt elhelyezkedni, és Buda-
pesttől is próbált távolabbra kerülni. 
Akkor azonban nem volt üres pozíció 
a vállalatnál, így az Ipolyerdő Zrt.-nél 

vállalt munkát. A Salgótarjáni Erdészet-
nél töltött egy évet gyakornokként, de 
aztán felmondott. Átment az Egererdő 
Zrt.-hez, annak a központjában műsza-
ki és erdőtervezési előadóként dolgo-
zott kettő évet. Hiába volt máshol, ar-

ról soha nem tett le, hogy a Bakonyerdő 
Zrt.-hez kerüljön. 

– Jókor voltam, jó helyen. Éppen ak-
kor érdeklődtem a társaságnál, amikor 
átszervezések történtek, így megürese-
dett egy erdőgondnoki állás a Bakony-
szentlászlói Erdészetnél. 

Azt gondolhatnánk, hogy Tamás 
azért ilyen céltudatos, mert kötődése 
van a Bakonyhoz, és az erdész szülők 
is támogatják ebben. Nos, tévúton já-
runk! Ő elsőgenerációs erdőmérnök, a 
szülei pedig más területen dolgoztak. 
Ő ragaszkodott a bakonyi erdészethez, 
a falusias környezethez, így Bakony-
szentlászló, a Bakonyerdő Zrt. minden 
tekintetben megfelelő számára. Minden 
vágya így teljesüljön!

A munkában ugyancsak megtalálta 
számításait, bár a papírmunka nem a 
legkedvesebb időtöltése… Korábban is 
foglalkozott erdőtervezéssel, térképé-
szettel, nagy pontosságú GPS-t kezelt, 
ezeket a tapasztalatokat az erdőgond-
noki munkában hasznosítani tudja. A 
terepi munka máshoz nem fogható! 

A feladatait komplexen szereti, 
nincs kedvenc területe. A fahasznála-
tot éppen olyan lelkesedéssel tudja vé-
gezni, mint az erdőművelést. Minde-
gyik ugyanúgy érdekli. A vadászat is 
kedvenc. A cégszintű útkarbantartá-
sok felügyelete hozzá tartozik, ez szin-
tén közel áll hozzá. Érdekli, hogyan 
lehet minél költséghatékonyabban, mi-
nél tartósabb erdei utakat létrehozni. 
Ahogy fogalmazott, élvezi a munkát, 
panaszra semmi oka.

Bemutatjuk erdőgondnokainkat

Nem volt kérdés, hogy 
erdész lesz belőle
Somogyi Balázs nem az a kivétel, 
amelyik erősíti a szabályt. Hisz 
nemcsak édesapja, hanem bátyja 
is erdész, ezért számára sem volt 
kérdés kisgyerek kora óta, hogy 
ezt a szakmát választja. 

Csaknem két éve van a Bakonyer-
dőnél, egy év gyakornokság után 
tavaly november óta a Keszthelyi 
Erdészet erdőgondnoka. Gondnok-
sága Sümegtől Balatongyörökig 
tart, benne többek között a Bada-
csonnyal és a tanúhegyekkel, szó-
val lehet mondani, hogy csodaszép 
munkahelye van. 

– Alsós korom óta jártam az er-
dőt apukámmal, vadászni is mentem 
vele, később pedig a nyári munkái-
mat, gyakorlataimat is itt töltöttem. 
Én már kisiskolás koromban tudtam, 
hogy erdész leszek – kezdte Balázs. 

A beszélgetés alatt tehát hamar 
kiderült, hogy egy elégedett, álmát 
megvalósító emberrel van dolgom, 
soha rosszabbat. Balázs az erdész-
technikusi oklevél megszerzése után 
2019 júniusában diplomázott Sop-
ronban erdőmérnökként, és követve 
az édesapját és testvérét, ő is a Ba-
konyerdőnél szeretett volna elhelyez-
kedni. Családja és ő is Hegyesden él, 
így – mint ahogy mesélte – azért is 
volt jó a gyakornoki év a Balatonfü-
redi Erdészet Agár-tetői erdőgond-
nokságának területén, mert itt töl-
tötte a gyerekkorát is. De jelenlegi 

munkahelye, Keszthely sincs innen 
messze. A csapat fiatalos, a kollégák-
ra lehet számítani, úgyhogy jól érzi 
magát.

– A munkám erdőgondnokként 
elég összetett, a fahasználatot, az er-
dőművelést és az ezekhez kapcsoló-
dó hatósági ügyintézéseket is magá-
ban foglalja, de hozzám mégiscsak 
az erdőművelés áll közelebb. Ezen kí-
vül napjainkban egyre nagyobb teher 
hárul az erdőgazdálkodókra a köz-
jóléti feladatokkal, amelyeket szin-
tén el kell végezni. A gondnokságom 
területe egyébként igen változatos, 
sokféle erdőtársulás megtalálható 
itt, szóval igazán jó hely egy fiatal er-
dőgondnok számára. A munka elég 
nagy részét teszik ki az irodai felada-

tok, de egy erdésznek sosem kérdés, 
hogy jobban szeret kint lenni a terü-
leten – mondta. – Az első félévben 
sokat voltam az erdőkben, hisz meg 
kellett ismerni a gondnokságot. Va-
dászat nálunk nincs, viszont elég sok 
a közjóléti létesítmény, a turisták ál-
tal frekventáltan látogatott a terület, 
akiket mindenféle értelemben jól el 
kell navigálni az erdőben.  

Balázs tapasztalata is azt mutatja 
egyébként, hogy a pandémia, illetve 
a karantén ideje alatt jóval többen 
fordultak meg a Keszthelyi-hegy-
ségben, sokan választották kikap-
csolódásul az erdőt. A Bakonyerdő 
is próbál átállni a természetes felújí-
tásokra, és fontosnak tartják megis-
mertetni ezt az erdőjárókkal. Mint 
ahogy Balázs fogalmazott: szeren-
csére sikerült is megtalálni velük a 
közös hangot. 

A fiatal erdőgondnokot pedig – 
nem meglepő – a hobbija is a termé-
szethez köti. 

– Vadászok én is, illetve fotózok 
néhány éve. Viszem magammal dol-
gozni a gépemet, hogy meg tudjam 
örökíteni, ha vaddal, madarakkal ta-
lálkozom, de azért ahhoz több idő 
kellene, hogy igazán komoly szinten 
tudjam művelni. Mivel a munkám és 
az életvitelem is szorosan kapcso-
lódik a természethez, egyelőre csak 
természetfotók vannak a repertoá-
romban, mással még nem próbálkoz-
tam – mesélte.

Iskola lett a természet házából
Jelentős fejlesztést hajtottak 
végre a gyenesdiási Kárpáti Já-
nos Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában. A mun-
ka idejére a diákok kiköltöztek 
az intézményből. Egy részük 
a Természet Házát foglalta el 
iskolaként.

A Nagykanizsai Tankerületi Köz-
pont által elnyert „Test és Lélek” 
EFOP pályázat keretein belül a gye-
nesdiási Kárpáti János Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nagy összegű támogatást nyert az 
intézmény infrastrukturális, vala-
mint egészség- és művészeti fej-
lesztésére.

 A jelenlegi alapterületet meg-
duplázó beruházás keretében egy 
új, nagyobb tornaterem és hozzá 
kapcsolódóan egy táncterem, 4 új 
szaktanterem, egy külső iparmű-
vészeti oktatásra alkalmas épület, 
korszerű oktatási eszközfejleszté-
sek és új parkolók létesültek. Az is-
kola minden évfolyamát érintette a 
beruházás. Az osztályokat a környe-
ző települések iskoláiban helyezték 

el a tanévre. Ekkor kereste meg a 
Nagykanizsai Tankerületi Központ 
a Bakonyerdő Zrt. vezetőségét, 
hogy a tanévük zavartalan lebo-
nyolításának érdekében a két első 
évfolyamos osztály részére bérbe 
vennék a Természet Háza Látoga-
tóközpont épületét. 

A két fél által kötött szerződés 
határozott időre szólt: 2021. február 
1. napjától 2021. június 15. napjáig, 
amely tartalmazta, hogy az intéz-
mény a tanév során zárva tart a lá-
togatók előtt, így az 54 gyermek és a 
tanító nénik a 2020-2021-es tanévre 
birtokba vették a Természet Házát. 

A létesítmény foglalkoztató- és 
vetítőterméből osztálytermek, a 
kiállítótérből néptánc parkett, a 
parkolóból tornapálya lett. A ház 
megtelt élettel: hangosan számoló, 
betűző és éneklő, eleven gyerekek 
népesítették be. Kizárólag pozitív 
tapasztalataink voltak erről az idő-
szakról. A gyerekek és tanító nénik 
visszajelzései alapján bizton állítha-
tom, hogy jól érezték magukat a 
tanév során, sok új élménnyel gaz-
dagodtak.

Gyenesdiás önkormányzata jú-
lius végén nyári gyermekfelügyele-
tet biztosít a gyenediási lakcímmel 
rendelkező általános iskolás gyer-
mekek számára, melynek helyszí-
néül szintén a Természet Háza Lá-
togatóközpont szolgál. Az Általános 
Iskola tanulói között a fent említett 
első évfolyamos gyerekek is szíve-
sen jönnek vissza a nyári szünet-
ben.

A nyár folyamán további há-
rom egyesület táboroztatja nálunk 
a hozzájuk jelentkező gyerekeket: 
a Varázshangok az Egészségért 
Egyesület, a Gyenesdiási Lovassport 
Egyesület és a Kerékpáros Vándor-
tábor. 

A fentiek közül kettő napközis 
tábor, míg a Kerékpáros Vándortá-
bor a helyszínen, sátorban tölti az 
éjszakát. Kétnaponta váltják egy-
mást a turnusok, egészen augusz-
tus végéig.

A nyári szünetben a táborokon 
kívül több nagy rendezvényt is 
szervezünk a Természet Háza ud-
varán és a hozzá tartozó Festetics 
Imre Állat- és Vadaspark területén.
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Gólyahír
Az ellmúlt időszakban is gyarapodott 

a bakonyerdős család: Gombási Árpád 

kisfia, Gombási Magor 2021. 03. 29-én, 

Stilet Alíz, Stilet Tamás kislánya 2021. 04. 

16-án, míg Ritecz Botond, Horváth Eszter 

kisfia 2021. 06. 05-én született.

Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!

Személyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói lét-
számában 2021. 03. 20-tól 2021. 
06. 30-ig az alábbi változások 
voltak:

Belépők, szellemiek: Németh Esz-
ter (Balatonfüred, 04. 01.), Bencs 
Csaba (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 04. 12.), Márton Tamara (De-
vecser, 04. 12.)

Belépők, fizikaiak: Szálinger Pé-
ter (03. 24.), Szalai Adrienn (04. 06.), 
Polgár Imre (04. 06.), Nagy Norbert 
(04. 12.), Kenyeresné Lovas Zsuzsan-
na (05. 19.), Fekete Zoltán (06. 01.), 
Kondrák Sándor (06. 07.), Pál Ti-
bor (05. 17.), Mórocza Judit (06. 07., 
mind BEFAG Parkettagyár), Karvas 
Bence (05. 05.), Horváth Zoltán (05. 
10., mindkettő Franciavágási Fűré-
száru Gyár), Pozsgainé Révész Dóra 
(05. 18.), Takácsné Dovicsin Tímea 
(05. 18., mindkettő Bakonybél), Ber-
csik Péter (Balatonfüred 06. 01.)

Kilépők, szellemiek: Gábriel 
Béla (Franciavágási Fűrészáru Gyár 
04. 09.)

Kilépők, fizikaiak: Illés Ferenc 
(03. 31.), Fraller Ágoston (04. 23.), 
Béres Bálint (04. 25.), Borocsik Pál 
(05. 30.), Kondrák Zsófia (05. 31.), 
Vámosi Zoltán (06. 13.), Dely And-
rás (06. 30.), Németh Attila (06. 14.), 
Vincze Tamás (06. 14., mind BEFAG 
Parkettagyár), Török Péter (04. 13.), 
Gábor Emil (04. 19.), Péter Krisz-
tián (04. 28.), Németh Roxána (05. 
25., mind Franciavágási Fűrészáru 
Gyár), Horváthné Ivánkovics Mó-
nika Mária (06. 09.), Papp Marian-
na (06. 09., mindkettő Bakonybél), 
Kresanics-Prodan Magdaléna Mária 
(06. 30., Balatonfüred)

Nyugdíjazás, szellemiek: Hutter 
Bertalan (05. 26., Bakonyszentlász-
ló), Világos Gáborné (05. 30.), Hor-
váth Róbert Gábor (05. 30., mind-
kettő Farkasgyepű).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Albrecht 
László (04. 13., Bakonybél), Mrena 
József (04. 24., Farkasgyepű), Oláh 
Zoltán (05. 08., Bakonyszentlászló), 
Szabó Imre (06. 25., Franciavágási 
Fűrészáru Gyár)

Hűségjutalmasok, szellemiek: 
45 év Zolnay László (BEFAG Par-
kettagyár); 30 év Szabó István (BE-
FAG Parkettagyár); 15 év Mozdény 
Viktória (Balatonfüred), Renner Ti-
borné (Pápa).

Hűségjutalmasok, fizikaiak: 35 
év Babics Mátyás (Franciavágási 
Fűrészáru Gyár); 30 év Major Zol-
tán (BEFAG Parkettyagyár); 25 év 
Gajdacsik Karolina (Franciavágási 
Fűrészáru Gyár); 15 év Bakos József 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár)

Több helyen is dobogón
A nyár folyamán a Bakonyerdő Zrt. lövészcsapatát számos verseny vár-
ta. Fiatalos lendülettel és lelkesedéssel vettek részt kollégáink a gye-
nesdiási sportlőtér-centrumban május 28-án megrendezésre kerülő, a 
Magyar Erdőgazdálkodásban Dolgozók Vadász Többtusa Lőbajnoksá-
gának első fordulóján.

A versenyzők az ország különböző 
pontjairól érkeztek a nyitó fordulóra, 
hogy sörétes fegyverrel trap- és par-
cour lövészetben, valamint kisgolyós 
fegyverrel futóvad, szabadkezes és lő-
botos állócélban mérjék össze felké-
szültségüket. 

A hazai csapat tagjai kiváló teljesít-
ménnyel állhattak a dobogó legfelső 
fokára úgy, hogy Vízi Norbert egyéni 

teljesítménye az összetettben harma-
dik legjobbnak bizonyult a 64 fős me-
zőnyből, 4. Fekete Róbert, 5. helyezett 
pedig Szabó Csaba kollégánk lett. Az 
eseményen 12 erdőgazdaság dolgozói 
mellett vadászkamarai vendégek, va-
lamint meghívott egyéni versenyzők 
is részt vettek.

Az elmúlt időszakban a Kamarai 
Nagydíj elnevezésű lövészversenyen 

ismét dobogóra állhatott a Bakonyer-
dő Zrt. csapata. Az Országos Vadász-
kamara Veszprém megyei Területi 
Szervezete 24. alkalommal rendezte 
meg a versenyt. Megyei vadászokból 
álló csapatok nevezhettek a Balaton-
fűzfői Lőtéren kialakított megmé-
rettetésre, ahol 4 pályán összesen 
100 korongra tehettek lövést. A szép 
számmal megjelent nevezők kiváló 
hangulatban és nagyszerű pályán ver-
senyeztek a nap során. A Bakonyerdő 
Zrt. csapata a II. helyet hozta el a Vízi 
Norbert, Szabó Csaba, Hüll László fel-
állással. Egyéniben szintén második 
helyen végzett Vízi Norbert. 

„Június 26-án nagy érdeklődés kí-
sérte a 7. Kos Fashion Kupa lövész-
verseny napját Ravazdon. A közel 
száz jelentkező a Kisalföldi Erdőgaz-
daság Magyalosi Lőterén versengett 
egymással korongvadászat mellett 
nagygolyós fegyveres lövészetben. Ez 
utóbbival 10 lövést kellett 100 méte-
res lőlapra leadni támasztékból és sza-
badkézből, majd három pályán tech-
nikás korongokra kellett vadászniuk 
a jellemzően vadászokból álló indu-
lóknak. Jó hangulatú, szinte családias 
környezetben zajlott az esemény, és a 
verseny létrehívójaként a Kos Fashion 
Vadászbolt hirdetett eredményt a nap 
végén. A Bakonyerdő Zrt. lövészcsa-
pata elhozta az első helyet sportkate-
góriában a Vizi Norbert, Szabó Csaba, 
Hüll László, Pölöskei Balázs összeál-
lítással, egyéniben pedig Vizi Norbert 
harmadik helyezett lett. 

Gratulálunk kollégáinknak!

Olimpikonokat nevelnek
Bakonyerdő Zrt. szorosan kötődik 
a lövészsporthoz. Ez nem megle-
pő, hiszen aki erdőgazdálkodással 
foglalkozik, az magától értetődő-
en az erdőben élő vad védelmével, 
gazdálkodásával és vadászatával 
is kell hogy foglalkozzon, annak 
pedig elengedhetetlen eszköze a 
vadászfegyver, amit biztonságo-
san kell tudni használni.

Gyenesdiáson közel 60 éve kezdődött 
a lősport felkarolása a gazdaság ál-
tal. 1962-ben létrejött lőtere Gyenes-
diáson a Csider-völgyben található, 
mely egyedülálló gyöngyszeme a ma-
gyarországi lőtereknek. A 10 méteres 
sportlövészettől egészen a 100 méte-
res precíziós lövészetig minden szá-
mot felvonultat és nemzetközi minő-
sítéssel rendelkezik

Eleinte golyós fegyverekkel gya-
koroltak az erdészekből, vadászokból 
álló lelkes csapatok. Hamarosan ki-

derült, hogy a sörétes fegyverrel va-
ló bánás is gyakorlást kíván, így hát 
agyaggalambpályát is alakítottak ki. 
Így történt a 25 méteres pálya létre-
hozása a maroklőfegyver gyakorlásá-
ra, valamint, a nagygolyós fegyverek 
precíziós belövését elősegítő 100 mé-
teres lőpályával is.

Napjainkra az állandó fejleszté-
seknek köszönhetően hazánk egyik 
legszebb, vadászias lőterét látogat-
hatják meg az érdeklődők, gyakorol-
ni kívánók. Gyenesdiás nagyközség 
„attrakcióként” ajánlja még a turis-
ták számára is. A csodálatos termé-
szeti környezetben található modern 
Sportlőtéren szakszerű irányítás mel-
lett nyílt napokon az amatőrök is ki-
próbálhatják az agyaggalamb-lövé-
szetet, valamint pisztollyal és sörétes 
fegyverekkel is lehet lőni.

Ezzel párhuzamosan a lövész ver-
senysport is előtérbe került, hiszen 
a pályák felszereltsége nemzetközi 

szintű. Futócéllövészetben a lőtéren 
dolgozó egyesület már három Euró-
pa-bajnokságot is rendeztett.

Az utánpótlásképzésre nagy hang-
súly fektetünk, hiszen a lőtéren tör-
ténik a vadászjelöltek oktatása, vizs-
gáztatása, valamint mintegy 140 fő 
klubtag rendszeres képzése. A múlt, a 
jelen és a jövő találkozója a napi edzés!

Jelenleg az ország legjobb utánpót-
láskorú légpisztolyosa Kálóczi Regina, 
és a legjobbak között szerepel Lenner 
Vanda, valamint Soós Bendegúz is.

A klubban 1962-től versengtek a 
sportlövők honi és nemzetközi erő-
próbákon, egyre több sikerrel. A klub 
lövészei fennállása óta több Európa- 
és világbajnoki érmet szereztek. Már 
1985-ben volt nemzetközi eredmé-
nyük, hiszen Keczeli Zoltán, a jelen-
legi vezetőedző Európa-bajnok címet 
szerzett futóvadlövésben.

Ezen a lőtéren készült fel Füle 
Szilveszter olimpikon futóvadlövé-
szetben a müncheni 1972-es olimpi-
ára, Ángyán József futócéllövészet-
ben a 2000-es sydney-i olimpiára, és 
itt koptatta a céltábla közepét Major 
Veronika olimpikon sokszoros Euró-
pa- és világbajnok, hogy sikeresen fel-
készüljön a mostani tokiói olimpiára, 
sportpisztoly és légpisztoly verseny-
számokban.

2021. 07. 29. Bakonyerdő Erdészverseny; Huszárokelőpuszta
2021. 07. 30 – 08. 01. XVI. Jakab Napok Fesztivál; Sümeg

2021. 08. 18. Böjte Csaba testvér szabadtéri szentmiséje a Koloska-völgyben és Eukarisztikus 
kereszt szentelés, Balatonfüred

2021. 08. 24–25. Év Erdésze Verseny 2021. évi országos döntője; Kunfehértó,
2021. 08. 26–27. OEE Vándorgyűlés, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.; Bugac

2021. 09. 04. Vadgasztronómiai Fesztivál és Fejér Megyei Vadásznap; Pákozdi Pagony Vadaspark 
és Arborétum

2021. 09. 18. Csodaszarvas Családi Nap; Természet Háza, Gyenesdiás
2021. 09 25. – 10. 14. Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás; Budapest

A Magyar Erdőgazdálkodásban dolgozók többtusa lőbajnokságán lövészetben első helyet szerzett a Bakonyerdő Zrt. csapata

Vizi Norbert
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Major Veronika olimpikon


