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L

assan magunk mögött hagyva a
2020-as évet, megpróbáltunk mérleget vonni az eltelt esztendőről.
A vírusháború áldozataként nem csupán a tokiói olimpia, hanem az Országos
Erdészeti Egyesület éves vándorgyűlése is halasztást szenvedett 2020-ban.
A mi házunk táján hat idei rendezvény esett
kútba a COVID-19 támadása miatt. Sajnos
elmaradtak a szakszervezetünk által eddig
hagyományosan megrendezett országos
sportnapok. Ez nagy „érvágás” szakszervezetünk életében, hisz’ a spartakiád lehetőséget ad a kollégák számára a találkozásra,
ismerkedésre, nemzetközi tapasztalatcserére, és arra, hogy megmutassuk magunkat, létezünk, dolgozunk. A mozgalmi élet
egyébként sem bővelkedik rendezvényekben, így egy fontos, az összetartozásunkat
erősítő élménnyel lettünk szegényebbek
mindannyian. Reméljük, jövőre!
De folytatva a sort a nemzetközi kapcsolatokkal, elmaradt a tervezett román
erdészeti szakmai találkozó 2020 májusában (Magyarországon), a mi küldöttségünk sem utazhatott el a horvátországi
sportnapokra és szakmai tanulmányútra 2020 júniusában. Halasztást szenvedett a már említett országos sportnapok
2020. augusztus 27–29-én a Verga Zrt.
szervezésében, egybekötve az Európai Erdészek Tanácsa (CEF) ülésével.
Nem rendezhették meg a román kollégák az Európai Erdészek Tanácsa (CEF)
soros ülését és a sportnapokat Félix-fürdőn (Románia), 2020 szeptemberében.
Elmaradt a lengyel–magyar Erdészeti
Szakmai Találkozó, 2020 októberében
(Magyarországon), és végül meghiúsult
a – lapunk más helyén részletezett – hazai
szervezésű nemzetközi erdészeti szak-

mai és szakszervezeti konferencia is.
Sportnyelven szólva, innen szép nyerni,
márpedig nem kétséges, hogy mi fogunk
győztesen kikerülni a koronavírussal folytatott küzdelemből.
Még nem tudjuk pontosan, hogy a
jövőben mennyire változtatja meg életünket és a tömegrendezvényeket a pan
démia, de az események ez évi előkészítésébe, szervezésébe fektetett energiák
– melyben partnereink voltak az erdőgazdaságok menedzsmentjei, élükön a
vezérigazgatókkal, illetve külföldi testvérszervezeteink képviselői – nem vesznek el. Reméljük mindezek az erőfeszítések a 2021.évben „gyümölcsözni” fognak
szakszervezetünk életében. Bízunk benne,
hogy a pályázati források is rendelkezésre
állnak majd 2021-ben, s nem lesz akadálya egyik rendezvényünk megvalósításának sem. Ez a nehéz év alaposan próbára tette az erdészeti társaságokat is, de a
többségük, ha nem is megerősödve, de
meg nem rokkanva vészelte át a drámai
időszakot. Ez évben is tovább erősítettük
kapcsolatunkat az Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkársággal, melynek
eredményeként sikerült elérnünk, hogy a
munkavállalói érdekek a pandémia ellenére is kevésbé sérüljenek. Magunk mögött
hagyva ezt a nehézségekkel teletűzdelt
évet, reménykedéssel várjuk a karácsonyi
ünnepeket és az új évet.
Legyen 2021 a beteljesült remények
éve!
Jó egészséget, áldott Karácsonyt és
boldogabb új esztendőt kívánunk a szerkesztőség nevében.
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Halmágyi János – Zétényi Zoltán
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XI. Kongresszusát tartotta
szakszervezetünk

A

z EFDSZ kongresszusára 2020.
szeptember 15én került sor
Budapesten, a
Thököly úti
OKISZ Székházban.
A kongresszus határozatképes volt.
A küldöttek első napirendi pontként az
alapszabály módosítását tárgyalták meg,
illetve, egyhangúlag el is fogadták a következőket: a főtitkári poszt megszűnik és az
elnöknek három alelnöke lesz. Közöttük
felosztják régiókra a 16 alapszervezetet,
ami remélhetőleg javítja a kapcsolattartást,
és szorosabb együttműködést eredményez.
A következő napirendi pontokban a
kongresszus meghallgatta és egyhangúlag elfogadta az EFDSZ 2019. évi gaz-

A

Több küldött is jelezte, hogy a járvány
miatt meghozott államtitkársági és vezérigazgatói intézkedések súlyosan érintették a munkavállalókat, többek között a
kafetéria, a kollektív szerződésben rögzített juttatások felfüggesztése, a bércsökkentés, a bérfejlesztés elmaradása, a létszámcsökkentés, a munkaidő-csökkentés
hátrányai, a munkaruházat-juttatás elmaradása, és egyes helyeken a párbeszéd
részleges kimaradása miatt. A küldöttek
egyetértettek abban, hogy tovább kell
erősíteni a szakszervezet érdekvédelmiérdekképviseleti tevékenységét, együttműködve más szakszervezeti szövetségekkel.

Ülést tartott az EFDSZ Elnöksége

2020. október 14én
megtartott határozatképes elnökségi ülés
meghallgatta és elfogadta Pintér
Szilvia könyvelő beszámolóját az
EFDSZ 2020. év 1–9. hónapjának
a gazdálkodásáról.
Dr. Halmágyi János elnök
javaslatot terjesztett elő a tagszervezetek felosztására az alelnökök
és az elnök között, amit a testület
egyhangúlag el is fogadott. Így az
egyes alapszervezetek az alábbiak szerint tartoznak az elnökhöz,
illetve az alelnökökhöz:
1-es régió: Észak-Magyarország:
Ipoly Erdő, Egererdő, Északerdő és
Nyírerdő; régiófelelős: Ivádi László
alelnök
2

dálkodásáról Pintér Szilvia könyvelő
beszámolóját. Az elmúlt év gazdálkodása
pozitív eredménnyel zárult. Ezt követően
Battáné Császár Erika PEB-elnök beszámolóját, valamint a 2020. évi gazdálkodási terv ismertetését hallgatták meg.
Dr. Halmágyi János elnök tájékoztatta
a küldötteket, hogy az ITM/ÁPB pályázat
keretében a korábbra tervezett öt program
elmaradt a járvány miatt.
Az EFDSZ nemzetközi konferenciát szervezett szakszervezeti és szakmai
témában 2020 novemberére. Sajnos a
koronavírus miatt hozott kormányzati
intézkedések következtében ez a tervezett
rendezvény is elmaradt ebben az évben.

2-es régió: Alföld: NEFAG, KEFAG,
KAEG és a budapesti NFK Erdőgazd.
Főosztály; régiófelelős: Benei Béla
alelnök

3-as régió: Közép-Dunántúl:
VADEX, Bakonyerdő, Gyulaj
és Gemenc; régiófelelős: Górász
László alelnök
4-es régió: Dél- és NyugatDunántúl: Mecsekerdő, Zalaerdő,
SEFAG és TAEG; régiófelelős:
dr. Halmágyi János elnök.
Dr. Halmágyi János tájékoztatta az elnökséget, hogy a közelmúltban személyes találkozás keretében
tájékoztatta Zambó Péter államtitkárt a 2020. november 25–26-ra
tervezett Nemzetközi Erdészeti és
Szakszervezeti Konferencia előkészítéséről és tervezett programjáról. Egyúttal átadta az EFDSZ-MÉDOSZ levelét,
mely a soron következő egyeztető megbeszélés témaköreit tartalmazza.
Erdészeti és Faipari Híradó
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Az eredménytől függ a béremelés
Szentpéteri Sándor fogadta a szakszervezeti vezetőket
Az EFDSZ és a MÉDOSZ képviselői (dr. Halmágyi János
elnök, Ivádi László alelnök, dr. Huiber Tibor elnök) 2020.
november 13-án megbeszélést folytattak Budapesten az
állami erdészeti részvénytársaságok foglalkoztatási bér- és
cafetéria juttatási kérdéseiről Szentpéteri Sándor helyettes államtitkárral. A megbeszélésről az alábbi tájékoztatást adjuk a
szakszervezeti tagságnak.
A 2020. évre vonatkozó bér- és cafetéria juttatásokkal
kapcsolatosan a helyettes államtitkár azt a tájékoztatást adta,
hogy valamennyi állami erdészeti zrt. üzleti tervének eredmény-előírásait felülvizsgálták, és ennek megfelelően, ahol
a felülvizsgált vagy módosított üzleti terv teljesítése lehetővé
teszi (ez a társaságok többségét jelenti), ott engedélyezték a
társaságok vezérigazgatóinak, hogy 2020. évre az üzleti terv
keretein belül bérfejlesztés történhessen, továbbá a cafetéria
juttatásokat is kifizethessék.
A helyettes államtitkár álláspontja szerint alapszervezeti titkáraink kezdeményezzenek e tárgyban egyeztetést a
társaságok vezérigazgatóival. A társaságok egy részénél az
államtitkárság, a várható eredmények ismeretében sajnos nem
lát lehetőséget többletbér és cafetéria juttatás kifizetésére.
Fontos megjegyzés, hogy az erdész- és hivatásos vadász
egyenruha juttatás nem cafetéria elem. Az egyenruha biztosítása
jogszabályokban előírt kötelezettsége a társaságoknak. Ezt a
jogszabályi előírások maradéktalan betartásával a társaságok
vezetésének minden körülmények között biztosítania kell.
A 2021. évre vonatkozó üzleti tervek előkészítése megkezdődött. Ennek a bérfejlesztésre vonatkozó részeiről a
tervezés jelenlegi szakaszában nem tud a Helyettes Államtitkár részletes tájékoztatást adni, de annyit megjegyzett, hogy
vannak e tárgyban jövőre mutató pozitív jelek.
A 2020. és 2021. évre vonatkozó létszám gazdálkodással
kapcsolatban Szentpéteri Sándor kifejtette, hogy a jelenlegi

létszám struktúrában az államtitkárság nem tervez változtatásokat. Nincs napirenden sem a 2020., sem a 2021-es
évre vonatkozóan az erdészkerületek nagyságának elvárt
növelése és ezen keresztül az erdész létszám csökkentése.
Az államtitkárság szándékai szerint a társaságoknál jelenleg
meglévő valamennyi tevékenységi kört megőrzik, nem kerül
sor egyes tevékenységi körök kiszervezésére vagy megszüntetésére, sőt e tekintetben a jövőre nézve bővítésre is sor kerülhet.
A helyettes államtitkár nyomatékosan felhívta a figyelmet
arra, hogy a 2020. április 15-ei tárgyalásunkat követően kiadott, általa jegyzett, a társaságok létszám gazdálkodására is
vonatkozó államtitkársági leirat, jelenleg is érvényben van, és
a társaságok vezetői e szerint kötelesek eljárni. Ez azt jelenti,
hogy a társaságoknál tervezett valamennyi létszámváltozást,
függetlenül annak mértékétől (bővítés/csökkentés), előzetesen az államtitkársággal engedélyeztetni kell. Továbbá ez a leirat hangsúlyozza a helyi érdekképviseletekkel történő egyeztetések, információcserék, valamint a Kollektív Szerződések
megőrzésének fontosságát.
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet értelmében a jogosult
erdészeti szakszemélyzetnek kötelező és választható kiegészítő
képzésen kell részt venni, amelyeket az NFK akkreditál, illetve
szakmai rendezvényeken is részt kell vennie és kreditpontokat
kell gyűjteni. Ezzel kapcsolatban az államtitkárság nem tervezi közös képzések szervezését és a jogszabályban előírt kreditpontok nyilvántartásának egységes vezetését. A szakszemélyzet megszerzett kreditpontjait az NFK tartja nyilván.
A tárgyaló felek kölcsönösen megállapították az ilyen megbeszélések hasznosságát és erre való tekintettel megállapodtak
abban, hogy az erdészeti ágazatban jelen lévő két szakszervezet és az államtitkárság a továbbiakban is folytatja az immár
hagyományosnak tekinthető, rendszeres megbeszéléseit.

Egy elmaradt konferencia emlékei
A COVID-19 járvány keresztülhúzta terveinket, így egyelőre halasztást szenvedett az a nemzetközi konferencia, amelyet
2020. november 25–26-án akartunk megtartani.
A terveinkről nem mondtunk le, 2021-ben, ha a csillagok állása rendben lesz, megtartjuk.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Tekintettel napjaink gazdasági helyzetére, az EFDSZ szakmai
és szakszervezeti konferenciát rendez, egyeztetve az ágazati vezetéssel.
A konferenciára meghívjuk az ágazat szakmai és társadalmi
szervezetek vezetőit, valamint a külföldi partnereinket.
Ágazatunkat komoly kihívások elé állítja az erdészeti, faipari
munkahelyek megőrzése és újak teremtése, figyelemmel az
erdők társadalmi szolgáltatásainak a felértékelődésére.
Tisztelettel kérjük Vezérigazgató Urat, hogy az ágazati szakszervezet és a társaságok közötti harmonikus együttműködés érdekében személyes megjelenésével és munkatársaival tisztelje
meg rendezvényünket.
Erdészeti és Faipari Híradó

Konferencia helyszíne: Budapest, XIV. Thököly út 58–60.
OKISZ Székház, valamint XIV. Cházár András u. 4.
Hotel Lion’s Garden
Időpont: 2020. november 25–26.
A konferencia szállás és étkezés költségeit az EFDSZ vállalja.
A sikeres szervezés érdekében kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. november 10-ig email-ben szíveskedjen jelezni.
Társaságonként 3–4 fő részvételére számítunk.
Amennyiben a kormányzati vezetés a járvánnyal kapcsolatban további szigorítási feltételeket léptet életbe, úgy a konferencia későbbi időpontban – várhatóan 2021. első félévében – kerül
megrendezésre.
Budapest, 2020. november 05.

Üdvözlettel:
Dr. Halmágyi János
EFDSZ-elnök
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(Az elmaradt) Nemzetközi Erdészeti
Szakmai és Szakszervezeti Konferencia
2020. november 25–26.
A konferencia célja: az erdészeti ágazat helyzetértékelése a
munkavállalói oldal szemszögéből, különös tekintettel a változó környezetre és a Covid-19 következményeire. A munkavállalók munkakörülményeinek a javítása, a szakszervezet
érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének az erősítése. Az erdők fontos szerepet játszanak a gazdaságban, a környezetvédelemben, a klíma alakulásában, az emberi egészségben és a közjólétben. Növelni szükséges a társadalom és
politikai döntéshozók tudatosságát az erdőgazdálkodási ágazat fontosságával kapcsolatban Magyarországon és Euróban.
Helyszín: Budapest, XIV. ker. OKISZ Székház és Hotel
Lion’s Garden.
Résztvevők: 22 Erdészeti Zrt.-k képviselői (2–3 fő erdészetenként).
Meghívott előadók: AM Erdőkért és Földügyekért Felelős
Államtitkárság Zambó Péter államtitkár, Szentpéteri
Sándor államtitkár helyettes, Sulyok Ferenc (FAGOSZ
elnök), Tóth János (FAGOSZ főtitkár), Kiss László
(OEE elnök), Szepesi András (AM Főtanácsos),
Csóka Péter (FAO titkárság vezetője, Róma), Mocz
András (MEGOSZ elnök), Luzsi József (Agrárkamara
alelnök), Ing. Eduard Apfel (Szlovák Állami Erdészet
megb. vezig. hely), dr. Melles Előd (SZEESZ/APAET
elnök), (Silviu Geana (román Federatia Silva elnök),
Marian Stoicescu (román CEF alelnök), dr. Huiber
Tibor (MÉDOSZ elnök), dr. Kuti László (ÉSZT
elnök).

PROGRAM:
Első nap:
13.00 h-tól: megnyitó, vendégek köszöntése: dr. Halmágyi
János EFDSZ-elnök
ELŐADÁSOK:
A konferencia levezető elnöke: Kovácsevics Pál
13:10 Zambó Péter és Szentpéteri Sándor: Tájékoztatás
a magyar erdőgazdálkodás, kiemelten az állami erdészet helyzetéről, jövőbeni terveiről, valamint a
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járvány következményeiről. Az erdészeti ágazat új
igazgatási rendszere. (egyeztetés alatt)
13:40 Kiss László: az OEE időszerű feladatai, a 2021. évi
Vándorgyűlés előkészületei.
14:00 Sulyok Ferenc: a faipar helyzete, kilátásai hazai és európai kitekintéssel.
14:20 Szepesi András: Tájékoztatás a Forest Europe miniszteri szintű konferencia előkészítéséről.
14:40 Kávészünet
15:00 Mocz András: a magán erdőgazdálkodás helyzete az
erdőtörvény módosítását követően.
15:20 Luzsi József: az erdőgazdálkodás aktualitásai.
15:40 Kérdések, hozzászólások, szakmai eszmecsere.
17:00 Kötetlen baráti beszélgetés.
18.00 Vacsora, utána szabad program.
Második nap:
09:00 Előadások és online kapcsolat:
Eduard Apfel: a Szlovák Állami Erdészet és a változó
klíma.
09:15 Melles Előd: erdészeti ágazat ernyőszervezetei Székelyföldön
09:30 Csóka Péter: a 2021. évi Erdészeti Világkonferencia
előkészületei, valamint a FAO képviseleti munkája.
09:45 Silviu Geana: tájékoztató a román szakszervezeti
mozgalom helyzetéről, valamint a román erdészek
feladatairól, hatáskörükről és jogállásukról.
10:00 Marian Stoicescu: tájékoztató az Európai Erdészek
Tanácsa (CEF) működéséről.
10:15 Dr. Huiber Tibor: a MÉDOSZ Szakszervezet bemutatása.
10:30 Dr. Kuti László: tájékoztató az EFDSZ-nek az ÉSZT
Konföderációban betöltött szerepéről.
10:45 Kávészünet
11:10 Fórum: a szakszervezetek helyzete, szerepe a mai
Magyarországon. (dr. Halmágyi János, dr. Huiber
Tibor és dr. Kuti László. Dudás Péter), moderátor:
Zétényi Zoltán újságíró
Zárszó

Erdészeti és Faipari Híradó

Mozgalom
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Kongresszust tartott
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

2020. szeptember 22-én, Budapesten tartotta idei kongresszusát az ÉSZT.
A küldöttek első napirendi pontkánt
beszámolót hallgattak meg az ÉSZT
2016–2020. közötti időszakban végzett
munkájáról.
Dr. Kuti László elnök elmondta, a
konföderációk együttműködése erősödött
az elmúlt három évben. Egyre több jel
mutat arra, hogy a közalkalmazotti státuszt meg kívánja szüntetni a kormány.
A szakszervezetek a kollektív szerződéseken keresztül tudják érzékeltetni jelenlétüket a munkahelyeken.
AZ ÉSZT taglétszáma a PDSZ belépésével növekedett, ezzel a közoktatás is
megjelent szakterületként az ÉSZT-ben.
Véleménye szerint az OKÉT szerepét
kellene erősíteni. AZ ÉSZT regionális
munkáján is javítani kellene, a regionális
fórumok megszűnésével esett vissza ez a
tevékenység.
A nemzetközi kapcsolatokat jónak
ítéli, továbbá fontosnak tartja az ÉSZT
rétegpolitikáját a fiatalokkal, idősekkel,
nőkkel, családokkal kapcsolatban.
Véleménye szerint az ifjúsági tagozatot meg kellene újítani, az ÉSZT egyik
legfőbb feladata a fiatalok megszólítása.
A nyugdíjas tagozat még nem jött létre, de
Erdészeti és Faipari Híradó

Kuti László, az ÉSZT elnöke
különféle nyugdíjas szervezetekben képviselteti magát az ÉSZT.
AZ ÉSZT Kongresszusának 4/2020.
(IX. 22.) határozata: a Kongresszus az
ÉSZT elnökének 2016–2020. közötti
időszakról szóló szakmai beszámolóját
egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően került sor az ÉSZT
tisztségviselőinek a megválasztására.

Kongresszus az ÉSZT elnökének
dr. Kuti Lászlót választotta meg.
A Kongresszus az ÉSZT alelnökének
Fehér Tibor Dánielt, dr. Antmann Katalint
és dr. Dráviczki Sándort választotta meg.
A Kongresszus az ÉSZT Felügyelőbizottsága elnökének Illés Józsefet,
tagoknak Pálfia Zsoltot és Balogh Andrejt
választotta meg.
5

Fókuszban

A

hol a Somogyi-dombság véget ér
és a laposodó homokhátak kifutnak a Dráva folyó partjára, a sokak
által ismert ősborókás közvetlen szomszédságában van egy kisváros, Barcs. Itt
található a Dunaker Kft. központi irodája.
Modernül berendezett, kényelmes irodák,
kellemes hangulatú közösségi terek, 21.
századi technika. Itt fogad minket a cégalapító Palaczki József és a cég jelenlegi
vezérkara, Harasztiáné Gyánó Andrea
gazdasági igazgató, Joó Tímea kereskedelmi igazgató és az ügyvezető igazgató,
Palaczki Gábor. A beszélgetést az elegáns,
de visszafogott stílusú igazgatói irodában
kezdjük.
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A Dunaker
sztori
rek – kezdte a cégalapító Palaczki József a
társaság hosszú pályafutásának ismertetését. – Eddig a pontig azonban hosszú volt
az út.”
„Az ifjúi romantika vezetett az erdészpályára, és nagyon meghatározó volt számomra a soproni Erdészeti Technikumban
eltöltött négy év, ahol a szakmán kívül
emberséget, tartást és kultúrát is plántáltak az ifjúságba, hiszen az erdésznek
neve és tekintélye kellett, hogy legyen a

lenni a világra is, keresni az újat, meglátni
a lehetőséget abban is ami mellett más elsétált. Aki téesz erdészként dolgozott, az
nem csinálhatta másként – magyarázza a
szakember. – Nekünk mindent magunknak kellett csinálnunk, nem szakosodtunk
egy-egy szűk területre, nyitott szemmel
kellett járnunk a világban. A fejlődésnek –
az újdonságok befogadásán túl – van egy
méretgazdaságossági összetevője is. Ezért
a környező téeszekben dolgozó erdész
kollégákkal összefogva együtt léptünk föl
a piacon eladóként és vásárlóként egyaránt. És itt kezdődött a Dunaker-sztori.”
Ebből egyenesen következett a kiterjedt kereskedelmi kapcsolatok kiépítése,
majd a nemzetközi térbe való kilépés. Ez
a világlátás tette lehetővé, hogy megismerje a különböző népek kultúráját, ami
nélkül a kereskedés sem működik – vallja.
„Bejártuk egész Európát, eljutottunk
Amerikába, Ázsiába és Dél-Afrikába is.
Soha nem turistaként utaztunk, de nem
felejtettük el megnézni az ottani látnivalókat, és belekóstolni a kultúrájukba.”
„Mindíg azon dolgoztunk, hogy olyan
termékeket és piacokat találjunk, amelyek
nem a „fősodorhoz” tartoztak. Nem a mások által kitaposott úton akartunk járni. Ez
sok kényelmetlenség és sok munka, de bevált, 35 nyereséges évet tudhatok magam
mögött.”

Aki átvette a stafétabotot
Palaczki József, az alapító
„A cég története 2016-ban újraindult,
hátraléptem, és átadtam a vezetést a fiataloknak, akik kiválóan képzett szakembe-

Joó Tímea kereskedelmi igazgató
6

faluban. A középiskola után jött az egyetem, majd a nagybetűs élet, a téesz erdészi
pálya. A szakma mellett nyitottnak kellett

A fiú, Gábor is erdésztechnikus végzettségű, oklevelét a barcsi Erdészeti és
Vízügyi Szakközépiskolában szerezte.
Már a középiskola alatt részt vett üzleti
utakon, tárgyalásokon, és szívta magába

Harasztiáné Gyánó Andrea gazdasági igazgató
Erdészeti és Faipari Híradó

Fókuszban

XXX. évfolyam • 2020. december
a szakmát. Egyetem után gyakornokként
kezdte a cégnél, majd a ranglétrán felfelé
haladva a fejlesztésekért lett felelős, mint
fejlesztési igazgató. Külföldi üzleti tanulmányai befejezése után vette át a cég vezetését, 2016-ban.
A Dunaker a kezdetektől fogva a
faipar területén tevékenykedik, bár a
35 év alatt sokszor kellett változtatni a
termékpalettán, igazodva a piac változásaihoz. Az elmúlt évtized legjelentősebb
üzleti irányai a fenyő és nyár sarangolt
áruféleségek, az akác szőlőtám berendezések és az akác játszótéri alapanyagok
voltak.
A vezetőváltás óta a fő csapásirányok
nem változtak, csupán némi hangsúlyeltolás vált szükségessé. A világ és vele a
piacok folyamatos mozgásban vannak. Figyelni kell a trendeket és alkalmazkodni
kell tudni a változásokhoz. A rugalmasság
és gyorsaság kritikus követelmény. Ehhez
egy ütőképes, megbízható csapat és 21.
századi technika szükséges. Hál’ Istennek mindkettőt sikerült időben kiépíteni.
A 2019–20-as évek fapiaci anomáliái nem
rendítették meg a céget, mert a termék
portfólió kellően átgondolt, így annak elemeit nem egyformán érintették a negatív
hatások. Mindig volt valami, ami „fönntartotta a hajót a víz felszínén”. De az is
hozzájárult a nagyobb problémák elkerüléséhez, hogy a Dunaker Kft. hosszú távú
kapcsolatok kiépítésére törekszik mind a
vevői, mind a beszállítói oldalon. A partnereik többségével évtizedes üzleti kapcsolatban vannak. Többek között ezeknek
köszönhető, hogy (eddig legalábbis) a
COVID-19-es járvány sem hozta igazán
nehéz helyzetbe a céget.

Erdészeti és Faipari Híradó

Palaczki Gábor ügyvezető igazgató
Az ügyvezető elmondása szerint hatékony módszer a túlélésre, ha az ember
nem folytat hadjáratot egyszerre túl sok
fronton. „Arra törekszünk, hogy ne túl sok
dologra összpontosítsunk, ne aprózzuk el
az erőforrásainkat, de abban a néhány
dologban viszont legyünk maximálisan
hatékonyak.” Hatékonyan dolgozni pedig
csak jól képzett, összetartó gárdával lehet, akik nem „csak” munkatársak, hanem
olyan emberek, akik képesek csapatként
együtt gondolkodni, dolgozni, egymást
segítve haladni a közös cél felé. „Nekem
könnyű dolgom van, ilyen csapattal a
hátam mögött tényleg csak a vezetői feladatokra kell koncentrálnom, a napi problémákat a többiek leveszik a vállamról” –
mondja őszinte mosollyal felszabadultan
az ügyvezető.

A sikerhez persze nem elég, ha az embernek van egy jó terméke és várja, hogy
a piac majd rátalál. A Dunaker az alapítás
pillanatától kezdve a mai napig azt vallja
és azt a gyakorlatot követi, hogy a termékkel meg kell keresni a vásárlót, elébe kell
menni az eseményeknek, fel kell kelteni
a termék iránti érdeklődést. „Termékeink
népszerűsítését – évtizedek óta – külföldi
szakmai vásárok és üzleti utak garmadáján
való részvétellel érjük el. Szakmai vásárokon, kiállítóként bejártuk Nyugat-Európa
majd minden országát, Franciaországtól
Belgiumon át Spanyolországig, Németországig, de jártunk kiállítóként Kínában
és Libanonban is. A Dunaker ebben is
„különutas”, hiszen ezeken a kiállításokon nemigen vesz részt más magyar cég
rajtunk kívül. Az üzleti utakat pedig talán
meg sem lehet számolni…” – emlékezik
vissza Gábor, aki azt is elárulta, hogy ez
a mostani világjárvány pont az új üzletek
felkutatását nehezíti meg, hiszen most nem
lehet utazni, „pedig nekem már rég ’roadshow-znom’ kellene valahol Európában”.
Ahogy Joó Tímea a marketingért is
felelős kereskedelmi igazgató mondja:
„Mi ezt az utat találtuk hatékonynak és
célravezetőnek. Személyes kapcsolatot
igyekszünk kiépíteni a partnerekkel, különös gondot fordítunk az állandó kommunikációra. Nem egyszerűen csak terméket
adunk el, hanem szolgáltatást nyújtunk,
a legtöbb esetben igyekszünk megoldást
szállítani. Ez a plusz idő- és munkaráfordítás mindig meghozza a gyümölcsét.
A partnerekben bizalmat ébreszt. Véle
ményem szerint a kölcsönös bizalom
mindennek – így az üzletnek is – az alapja.
7
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A Dunakernél mi ezt kiemelten fontosnak
tartjuk.” És persze ne feledkezzünk meg
egy nagyon fontos kérdésről – ami minden üzlet esetében kritikus jelentőségű –,
a fizetési kultúráról sem. „A Dunaker sikeréhez egyértelműen hozzájárult a fizetési kultúrája is, hiszen a beszállítóknak
nem kell tartaniuk attól, hogy késve jutnak a pénzükhöz – mondja Harasztiáné
Gyánó Andrea a cég gazdasági igazgatója.
A Dunaker pénzügypolitikája és prudens
pénzgazdálkodása az alapja, hogy a cég a
35 év alatt soha nem esett fizetési késedelembe. Ez nálunk abszolut prioritás.”
A kereskedelmi tevékenység mellett, a több lábon állás elvét követve,
2015-ben a Dunaker egy kis fűrészüzemet indított Csokonyavisontán, ahol
a szíjácsmart oszlopok mint főtermék
mellett fűrészáru és szőlőkaró is készül.
Az üzem a környék egyik meghatározó foglalkoztatója, a dolgozói létszám
20 és 30 fő között mozog szezontól függően. Az itt gyártott termékek köszönnek vissza megannyi nyugat-európai

E

z egy 2016-os projekt volt, mintegy 10 millió forint a beruházás
összege. A kaszói erdőgazdaság
olyan játszóteret szeretett volna, amelyik
ide, az erdőbe illik. Olyan díszítőelemeket, dekorációt, ami beleillik az erdei
környezetbe. Így alakultak ki a harkály,
csiga, mókus és vadmalac ábrázolások,

A

A kaszói játszótér
a pókos mászóka, a gombás körforgó, a
nyuszis mérleghinta. Ehhez csatlakoztak
az eligazító táblák és egyéb elemek.
A játszóterek marketingjét támogatja a www.pumijatek.hu oldal. A meg-

várakon, a fában testet öltött mesefigurák között. A Dunaker 2010-től gyártja
és értékesíti PUMI játszóeszköz családját a hazai nagyközönségnek.

keresések folyamatosak, erdei iskolák,
önkormányzatok, erdőgazdaságok, tanintézmények keresik a Pumi játszóterek
hangulatát.
A nagy titok, hogy időtálló, mert
akác. Van olyan tíz éve működő játszótér, amit csak újrafesteni kellett.

A Csokonyavisontai fűrészüzem

fűrészüzem megbízott
vezetője, Nagy Andrea
a barcsi Dráva Völgye Középiskolában szerzett
erdésztechnikus oklevelet.
Az üzem egyetlen hölgy dolgozójaként nem kis feladat a
rá bízott 20–30 fős létszámú
munkaerő igazgatása, munkára
szervezése.
Az ő felügyelete alatt készülnek azok a szíjácsmart, csiszolt
oszlopok és fűrészáru féleségek,
amiket aztán játszóterek építéséhez használnak szerte Európában. Szintén ő szervezi és
felügyeli a szőlőkaró gyártást,
amely termékek felvevőpiaca a
szőlőtermesztésről, borkészítésről híres mediterrán országok,
8

és tengerentúli játszótéren, hirdetve a
magyar akác kiválóságát. De nem csak
a külföldi gyerkőcök játszhatnak önfeledten az akácból készült mászókákon,

Nagy Andrea megbízott üzemvezető

mint Franciaország, Portugália,
Spanyolország stb.
A gyártás folyamata jól szervezett és folyamatosan felügyelt,
a termékek többszintű minőségellenőrzés után kerülnek az európai és a tengerentúli piacokra.
Az alapanyag-beszerzés, a
munkaerő-toborzás és a termékek piaci elhelyezése a központ
feladata.
A folyamatos kommunikáció
lehetővé teszi az üzem számára
a folyamatok figyelemmel kísérését és a hatékony együttmű
ködést.
Az üzem önálló elszámoló
egységként már a legelső évtől
megáll a saját lábán, pozitív szaldóval üzemel.
Erdészeti és Faipari Híradó

Portré
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„Aki nem ismeri a gyökereit, azt elsodorja a vihar”
Beszélgetés Kiss Lászlóval,
az Országos Erdészeti Egyesület
elnökével
Zambó Péter korábbi OEE elnök lemondásával 2020. június 19-én – tekintettel
a COVID-helyzetre – online módszerrel
lebonyolított szavazáson a küldöttek Kiss
Lászlót választották meg elnökké.
Er Fa Híradó – Várható volt az elnöki
megbízatás? Készült az új feladatra?
Kiss László – Váratlanul ért az előző elnök lemondása. Amikor jött egy-két
fölkérés, jó ideig gondolkodtam, hogy
vállaljam-e. Végül azért döntöttem úgy,
hogy vállalom a megmérettetést, mert ez
nem egy új ciklus, új elnökséggel, hanem
csupán új elnök és alelnök választása.
2010-től alelnöke voltam az egyesületnek, előtte pedig négy évig elnökségi tag.
Erősen közreműködtem abban a stratégiá
ban, amelyet ez az elnökség 2019-ben
megszavazott az elkövetkező négy évre
vezérfonalként. Az elnökség összetétele,
a titkárság működése jó, ennek a folyamatosságnak a megtartása szolgálja a legjobban az egyesület érdekeit. Ezért vállaltam
a jelölést.
Er Fa Hír – Már a selmeci vándorgyűlés megszervezése is följogosította
arra, hogy előbb-utóbb elnök legyen…
K.L. – A 200 éves évfordulóval kapcsolatos megemlékezésben Pethő József
akkori elnöknek is múlhatatlan érdemei
voltak. Ő kért föl engem, mint az Ipoly
Erdő vezérigazgatóját és elnökségi tagot,
hogy vállaljuk el a megrendezését. Akkor
és ott még mások voltak a körülmények,
mint például a 150 éves évfordulós erdélyi vándorgyűlésnél. A szlovákoknak
az volt a feltételük, hogy csak egy napra menjünk. Azért lett olyan szokatlan a
megrendezése.
Er Fa Hír – Meglehetősen rapid volt
a program, ráadásul még egy felhőszakadással is súlyosbítva…
K.L. – Sokat köszönhetünk egy ottani
tagtársunknak, Leboczki Tibornak. Pályafutásom egyik nagy sikerének tekintem,
hogy Selmecbánya főterén, kitehettünk
egy három nyelvű emléktáblát a Zsebeyházra, arra az épületre, ahol Wilckens
Henrik Dávid elindította az erdőmérnöki
oktatást. Ezenkívül még egy magyar nyelvű kiírás van a főtéren, az evangélikus
líceumon, ahova Petőfi Sándor járt.
Erdészeti és Faipari Híradó

Er Fa Hír – Zambó Péter az elnökségére azzal szerette volna a koronát föltenni, ha sikerül a régi székházat visszaszerezni, a selmeci emlékházat létrehozni és
megvalósítani a hermeszi idősek otthonát.
Ezeknek a terveknek a megvalósításáért
folytatja küzdelmet?
K.L. – Természetesen. A selmeci ház
megvásárlásához eddig még nem sikerült
forrást találnunk. Ez az épület a Főtéren
áll, és a legrégebbi ház ott. Egy műemlék
épület, és az udvarán még egy bányabejárat is található. A legutolsó ott jártamkor renoválták a házat, lehet, hogy valaki
megelőzött... A selmeci vásárláshoz nagy
pénzek szükségesek, a felújítás is nagyon
drága, milliárdokról van szó. Mindez
ahhoz kell, hogy az épületen belül majd
úgy érezzük magunkat, a bányászokkal és
kohászokkal együtt, mint a régi Selmecen.
Dolgozunk a székház ügyén is, tekintettel arra, hogy az ott székelő minisztérium
költözik majd. A hermeszi ház esélyei
megnőttek, mert a vége felé jár az erdészeti társaságok vagyonának rendezése,
így elképzelhető, hogy erdészeti tulajdonba kerül. A dolgot az is bonyolítja, hogy
védett területről van szó, és csak úgy
mehet ki ilyen objektum az állam tulajdonából, ha helyette csereingatlant ajánlanak
föl. Szerencsére egy mecseki kolléga fölajánlotta az ottani hasonló ingatlanát. Jó
eséllyel ez még ebben a ciklusban előrehaladhat.
Er Fa Hír – 2000 óta figyelemmel
kísérve az erdészeti kommunikációt, azt

tapasztaljuk, hogy az utóbbi években
nagyot léptünk előre e téren. Ráadásul az
MTI híreiben rendszeresen megjelennek
erdészhírek is. Ezzel együtt van még tennivalónk. Attenborough egyik legutóbbi
megfogalmazása a világhálón 5 óra alatt
1 millió követőt „hozott”, miszerint: a
bolygónk megmentése ma már kommunikációs kérdés. Milyen erdészeti kommunikációs területen szeretne előbbre
lépni?
K.L. – A jelenlegi kommunikációs csatornáink a legjobb úton haladnak
a kiteljesedés felé. Erre biztosíték az
Erdészeti Lapok Szerkesztő Bizottsága,
a főszerkesztő személye, a korábbi főtitkárunk, Lomniczi Gergő tevékenysége,
de ide sorolhatók a környezeti nevelési
pályázatok is. Jó lehetőséget ad többek
között az Év fafaja kiírás, a különböző
vetélkedők, valamint az Erdei Vándortáborok is. Ezért is kapcsolódtunk be a
településfásítási mozgalomba. Ezekkel
jobban szolgálhatjuk a természet és a
környezet védelmét, mint a riogatással.
A zöldítésnek a különböző formái elindultak és jól működnek. Kezdeményeztem,
hogy ezek a programjaink nyúljanak át a
határainkon, hogy eljuthassunk az ottani
magyarsághoz, elsősorban a fiatalsághoz.
Elindul egy sepsiszentgyörgyi iskolával
és civil szervezettel az online erdei iskolai
együttműködés.
Er Fa Hír – Szóba hozta az ifjúságot… Mit lehet tenni az egyetemre kerülő
hallgatók számának növeléséért, és a színvonal emeléséért?
K.L. – A mi időnkben elég nehéz volt
bejutni az egyetemre, különösen azoknak,
akik technikumból jöttek. Remélem, hogy
az egyetem most induló új működési formája ezen a helyzeten is változtat. Az új
erőforrások – az ERTI és a Tanulmányi
Erdőgazdaság – lehetővé teszik, hogy
európai színvonalú intézmény működjék
Sopronban. A szakmai követelmények ma
már olyan széles körűek, hogy ennek már
csak kiterjedt, európai kapcsolatrendszerrel lehet megfelelni.
Er Fa Hír – Milyennek ítéli meg az
erdészeti társaságok kommunikációs
munkáját?
K.L. – A tulajdonosnak egyrészt vannak kommunikációs kötelezettségei,
másrészt bizonyos szabályokat be kell
tartani. Magam, ipolyos vezérigazgatóként sem nyilatkozhatok engedély nélkül.
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Portré
Összességében úgy látom, hogy elég jó
fordulatszámon pörög a kommunikáció.
A legutóbbi egy-két hónapban legalább
fél tucat olyan rendezvényen voltam, ahol
elég nagy médiaérdeklődés volt. Azt gondolom, hogy ezek komoly lehetőségeket
adnak a szakmának és az egyesületnek
is. Remélem, hogy minél hatékonyabban
tudunk ezzel élni.
Er Fa Hír – Egyes vélemények szerint az erdőgazdálkodás a jövő ágazata. Ugyanakkor egy, a minap megjelent
finn cikk szerzője szerint a jelenlegi
éghajlatváltozási helyzet, súlyosbítva a
COVID-19-cel, vissza nem térő alkalom az erdészet presztízsének javítására.
Álláspontja szerint az erdészeti ágazatnak
imázsproblémái vannak. Erről mit gondol?
K.L. – Én is azt gondolom, hogy az
erdészetnek és az erdészeknek a társadalmi elfogadottsága messze alulmúlja az
ágazat jelentőségét. A legutóbb azon döbbentem meg, hogy hazánkban a dísznövénytermesztés gazdasági súlya csaknem
kétszerese a kétmillió hektáron gazdálkodó erdészeti ágazatnak. Az előbbi 550
milliárd bevételt produkál, az erdészet
300 milliárdot. Ez azt is jelzi, hogy a többi, egyéb funkciók, amiket az erdő nyújt,
a környezetvédelem, a szénmegkötés,
a közjóléti szolgáltatások nem jelennek
meg ebben a mérlegben. Az immateriális
szolgáltatások ügye régi, nyitott kérdés.
Az Európai Unióban az ötödik legnagyobb a faalapú iparág.
Er Fa Hír – Több határon túli területen működik egyesületi csoport. Tervezik
ezeknek a bővítését?
K.L. – Rendelkezünk erdélyi, felvidéki és már kárpátaljai csoporttal is. Szeretnénk, ha Szerbiában is létrejönne az ottani
egyesületi helyi csoport. Jó a kapcsolat és
az együttműködés a horvát és a szlovén
kollégákkal is.
Er Fa Hír – Hol tart a Trianon-kötet,
és lesz-e 1956-os kötet? Ez utóbbi időszak
jószerével föltáratlan…
K.L. – Nagyon remélem, hogy no
vember végén nyomdába kerül, és ebben
az évben megjelenik viszonylag nagy példányszámban. Ez a kötet egy magas színvonalú munka, profi történészek határon
túli levéltári anyagok, dokumentumok
alapján állították össze. A levéltárosok
csodálkozva és elismeréssel nyugtázták,
hogy csak a mi szakmánk fordult érdeklődéssel a trianoni időszak felé. Ezzel más
szakmáknak is példát adhatunk. Az ötvenhatos időszak feldolgozása még nem vetődött föl, de nem rossz ötlet.
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Er Fa Hír – Melyek voltak az Erdészeti Lapok cikkpályázatának a legfontosabb tapasztalatai, milyen következtetésekre juthatnak ezek alapján?
K.L. – A szerkesztő kollégák szerint
mintegy negyven pályázat érkezett. Színvonalas pályaművek futottak be. Ezzel is
az volt a célunk, hogy a fiatalokat publikálásra ösztönözzük.
Er Fa Hír – A szakosztályok hatékony működése remélhetőleg helyreáll a
COVID 19 lecsengése után… A cégekhez
informálisan nem kötődő szakosztályoknak vannak működési gondjaik? Tudják
fedezni a költségeiket?
K.L. – Ennek a kérdésnek a megoldása is egyik eleme a most készült új stratégiának. Az egyesület gazdálkodása hál’
Istennek stabil, és az ilyen gondok esetére
az egyesület titkársága áll rendelkezésre.
Er Fa Hír – Az egyesület elsősorban a pártoló tagság jóindulatára hagyat
kozhat…
K.L. – Háromezer-ötszáz körül van
a taglétszám. Egyharmaduk nyugdíjas,
és mintegy negyven százalékuk technikus. Ez utóbbiak jelentős része nem az
állami szférában dolgozik. Az egyesület
tavalyi összes bevétele 420 millió forint
volt. Az idei terv is ilyen nagyságrendű.
Ebből az erdőgazdaságok közvetlen támogatása 15 milliót tesz ki. Ötmillió az egyéni
tagdíjbevétel. A többi a különböző állami
pályázatok elérése révén jött, például az
Erdei Vándortáborra kapott mintegy 200
millió forint. Arra törekszünk, hogy növeljük az egyesület vagyonát és biztonságát.
Ez a mai körülmények között is fontos,
amikor a fapiac nagyon mélyen van, és a
bevételek csökkennek. Ezt tetézte a vírus.
Er Fa Hír – A közjóléti tevékenység
finanszírozása az erdőgazdálkodókat sújtja. Mi várható a további fejlesztések terén:
Kilátók, bemutatóközpontok, erdei iskolák, erdei vasutak?
K.L. – A piaci nehézségek idején
ugyanakkor a közjóléti objektumok és
szolgáltatások iránti igény növekszik.
Magam is álltam sorban a Julianus kilátónál, hogy föl tudjak menni. Évente 15-20
milliárd forint jut a közjóléti fejlesztésekre. A társadalmi megítélés terén nagyon
fontos ez a terület, és ennek a szolgáltatásnak a hatása sokszorosa a gazdasági
eredményeknek. Ezt a kommunikációval
is tudatosítani kell a közönség számára. E téren számos kedvező visszajelzést
kapunk.
Er Fa Hír – Visszatérve a szakosztályokhoz, egy sérelmes döntésre szeretném

a figyelmét fölhívni. Néhány évvel ezelőtt
megfosztották a szakosztályokat a kitüntetési javaslatok jogától. Ezen a téren várható változás?
K.L. – Van kitüntetési szabályzata, díjbizottsága az egyesületnek. Elég nagy
„merítésből” választanak jelölteket a
helyi csoportok. Komoly gondot okoz
a sok kitűnő jelölt közül a kitüntetendő
kiválasztása. Állandó viták tárgyát jelenti a kitüntetések értékének a dolga is.
De fölvethető a javaslat a szakosztályok
ügyében, és az elnökséghez közvetlenül is
eljuttatható a kitüntetési javaslat.
Er Fa Hír – A kitüntetés is az értékmentés fontos része…
K.L. – Számtalanszor mondjuk és írjuk az egyesület hármas hitvallását: szakértelem, erkölcs, összetartozás. Ezek képezik az egyesületi stratégia alapértékeit.
Nagyon fontos a selmeci hagyományok
ápolása, a sírok gondozása. Aki nem
ismeri a gyökereit, azt elsodorja a vihar…
Er Fa Hír – Ha már említette a gyökereket… Mi lesz a sorsa a Gyökerek és
lombok című sorozatnak?
K.L. – A sorozat egy olyan érték,
ami fontos számunkra. Ez nem kérdés.
Egy óriási teljesítmény, aminek más
szakmában nincs párja. Minden elismerés megilleti Pápai Gábort. Az idei
évben a Trianon-kötet lefoglalta az
energiáinkat, de a következőkben ez is
előkerül majd.
Er Fa Hír – A szakma fontos része a
sok vitát kiváltó vadászat. Ám nyakunkon a jövő évi vadászati világkiállítás.
Az egyesület mennyiben veszi ki a részét
ebből?
K.L. – Az egyesület is jelen van partnerként, de a fő résztvevők a társaságok.
A felvezető rendezvények mindegyikén
ott vagyunk. A kollégák jelen vannak az
előkészítő bizottságban is. Az egyeztetéseken a határon túli kollégák is részt vesznek.
Er Fa Hír – A társadalmi, érdekvédelmi társszervezetekkel milyen téren zajlik
együttműködés?
K.L. – A szakszervezettel tervezzük
az együttműködést a közeljövőben tartandó konferenciájukon. Természetesen
vállaltam egy előadás megtartását. A helyi
csoportok pedig intenzív kapcsolatot
tarthatnak. A természetjáró szövetséggel
pedig stratégiai partnerséget kötöttünk.
Kapcsolatban vagyunk a kerékpárosokkal
is. Egyik-másikkal közös pályázatban is
részt veszünk.
Nagy László – Zétényi Zoltán
Erdészeti és Faipari Híradó

Portré
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Változások Somogyban
Fehér István a SEFAG Zrt.
új vezérigazgatója
2020. elején nyugdíjba vonult Barkóczi
István, a SEFAG Zrt. korábbi vezér
igazgatója. A tulajdonos Fehér Istvánt, a
társaság Marcali Erdészetének igazgatóját
nevezte ki utódjául.
Az Er Fa Híradó ebből az alkalomból
kereste meg a szakembert új beosztá
sában.
A szűkebb családban nem volt erdész,
de a nagyapja testvére Gemencen volt
főhalász. A nyarakat Őcsényben, az apai
szülőfaluban töltötte, ahol megcsapta a
gemenci erdő varázsa – avatott be a pályaválasztása rejtelmeibe Fehér István.
Az egyetemen Majer Antal profes�szor tette rá a legnagyobb hatást, és talán
ennek is köszönhető, hogy az erdőművelés került az érdeklődése középpontjába.
A végzést követően a Gyulaji Állami
Erdő- és Vadgazdasághoz került, és ott
erdőművelési műszaki vezető lett a Pári
Erdészetnél. Ez akkoriban kormányvadászterület volt, ahol a vadászerdészet
mellett termelő erdészet is működött, egyazon területen, de két szervezettel.
Négy év múlva nyugdíjba ment id.
Barkóczi István, aki az erdészetvezető volt, és a volt SEFAG-vezérigazgató
édesapja. Ezzel előrelépett a szakmai
ranglétrán, vezető pozícióba.
1989-ben, a rendszerváltás előestéjén
a kormány-vadászterületek megszűntek,
így beolvadtak a Tamási Erdészetbe.
Arra a kérdésre, hogy vadászik-e, természetesen az a válasza, hogy – természetesen. 1983-ban vette az első fegyverét,
egy sörétes IZS bockot, mint egyetemi
bérkilövő tag.
1999-ben nevezték ki a Gyulaji Erdőgazdaság vezérigazgatójává.
Azonban 2010-ben őt is elérte a kormányváltással összefüggő vezetőváltás.
Ezt követően az életében jött egy rövid
banki, majd vadászatszervező időszak.
2015-ben kapott megbízatást a SEFAG
Zrt. Marcali Erdészetének igazgatására.
Közel ötéves periódus után, 2020 januárjában vette át Barkóczi Istvántól a vezérigazgatói stafétát.
A cég életében nem sok változást
kezdeményezett, maradt a régi struktúra,
kisebb-nagyobb karcsúsításokra került
sor. Így többek között megszűnt az önálló közönségkapcsolati vezérigazgatóhelyettesi pozíció, valamint összevonta a
Erdészeti és Faipari Híradó

Turisztikai és Közjóléti Osztályt a Vadászati Osztállyal.
Az idei év nagy csapása a COVID-19
járvány. Ez a pandémia a fakereskedelmet és a vadászati ágazatot érintette elsősorban, hisz’ a vadászvendégek
részben nem mertek jönni, részben nem
utazhattak, valamint a turisztikai és közjóléti intézményeket is be kellett zárni.
A kilövési tervet jó, ha 50 százalékban
tudják teljesíteni. De azért a lábodi területen, Alexandra pusztán terítékre hoztak
egy kapitális, 13 kg fölötti agancstömegű
bikát – nyugtázza Fehér István.
Ezzel összefüggő kérdés a vadkár:
mind a mezőgazdasági, mind az erdei vadkár jelentős a szakember szerint. A károk
fékezése érdekében még mindig sok kerítést kell építeniük. Egyelőre több kerítést
építenek, mint amennyi bontanak. Ezt a
trendet szeretnék megfordítani. Szándékukban áll csökkenteni a vadlétszámot,
ugyanakkor növelni a természetes felújítás arányát, ahol a termőhelyi adottságok
ezt lehetővé teszik. Ennek bővítése nem
csupán ágazatpolitikai és szakmai követelmény, hanem racionális döntés a költségek csökkentése érdekében.
Az Agrárminisztérium erdősítési
irányelveinek megfelelően 2019-ben mintegy 67 hektár erdőt telepítettek saját erő

ből, s következnek az állami támogatásból
megvalósítandó erdősítések.
A COVID-19 érintette a Csurgói
Fűrészüzem termékeit, de a rönkértékesítést a bükk kivételével kevésbé érintette a válság, a legnagyobb veszteségeket
a sarangolt választék terén szenvedtük
el. Az első nyolc hónap számai alapján a
fahasználati oldalon az árbevétel-kiesés
790 millió forint volt. Ez több tényezőből
tevődött össze: a 2019. évi fapiaci összeomlás, a COVID 19, a külföldről érkező
túlkínálat. Az egy köbméterre eső árbevételük 2400 forinttal csökkent. A piacon
egyedül a tölgyrönk volt képes „helytállni”. Az eddig jól bevált licit értékesítési
forma működött, és jelenleg is van érdeklődés.
A korábban gondokkal küzdő csurgói faipari üzem nyereségesen működik.
A hárs ceruza lapka és a tölgy fríz eladható.
A tölgy állományokat Somogyban is
egyre erőteljesebben fenyegeti a tölgy
csipkéspoloska, amely néhány év alatt
„belakta” hazánk erdeit is. Ennek a károkozásnak a hosszú távú következményei még nem ismertek. A szakember
annak a félelmének adott hangot, hogy
valószínűleg a makktermést is negatívan
fogja befolyásolni, nem beszélve a növedékcsökkenésről. Hasonlóan komoly
gondot jelent a cserebogár pajor a homokos talajokon, bár injektálással küzdenek
ellene.
A szakszervezeti vonalon is őrségváltás történt, a korábbi szakszervezeti titkár,
Major László nyugdíjba vonult, és Ruzsits
Balázs vette át a mozgalom helyi irányítását. Ő a központban székelő Zselici Erdészet fahasználati ágazatvezetője.
Legutóbb a tavaszi COVID-19 járvány miatti rendkívüli intézkedések bevezetése idején került sor egyeztetésre a
szakszervezet képviselőivel, mely intézkedések a jelenlegi második hullám idején
is érvényben vannak.
A cég jelenleg is foglalkoztat ötven
közmunkást, elsősorban az erdészeteknél,
különböző fizikai munkakörökben.
A társaságnak 11 vadászháza van.
Közülük 2–3 kis befogadó képességűt,
továbbá a Kardosfa Hotelt a cég saját
hatáskörben működteti. Ez utóbbit a hazai
turizmus fellendülése következtében a
közelmúltban sikerült megtölteni turista
vendégekkel, ezzel is pótolva az elmaradó
vadászvendégeket. A többi házat vállalkozásban működtetik.
Zétényi Zoltán – Nagy László
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Lapalapító a MÁLLERD

z Erdőgazdaság és Faipar története dióhéjban. (Élt 1947
és 1994 augusztusa között.)
Folytatjuk szakmatörténeti sorozatunkat az Erdőgazdaság és Faipar című szakmai havilap bemutatásával.
Miért is vettük górcső alá ezt a szaklapot? Ennek két oka
is van. A lap alapításakor ez a fórum a szakszervezet lapja is
volt, a szakszervezeti tagok tájékoztatása is vállalt feladata volt.
(„Földművelésügyi Minisztérium és a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének Lapja”) A másik ok pedig,
hogy az utolsó – évtizedekig aktív – főszerkesztője az a dr.
Király Pál volt, aki az ErFa Híradónak is hosszú évekig volt a
főszerkesztője.
A többi, a szakmai, a kommunikációs tanulság, a szakmatörténeti szerep, már csak bonusz.
Az itt következő összeállítást nem személyes visszaemlékezések, hanem dokumentumok alapján szerkesztettük, melyek
többségét Király Pál hagyatékában leltünk fel.
Habent sua fata libelli – tartja a mondás, de nem csak a könyveknek, hanem a folyóiratoknak is megvan a maguk sorsa.
A lap az egykori Zsigmond király utcai Esplanád szálló (ma
Frankel Leó utcai Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály) épületéből indult szakmahódító útjára.
A szerkesztőség fennállása idején öt helyen is működött,
végül a Kossuth Lajos téri Agrárpalotában fejezte be pályafutását. A lap tulajdonosa is legalább öt alkalommal változott, legalábbis az impresszum tanúsága szerint.
A lap első főszerkesztője Osváth István volt, a szerkesztő –
a profi újságíró – Ákos László, aki 1970-ig vitte a lapot. Az ő
nevéhez fűződik többek között az 1964-ben megjelent Erdészeti,
vadászati, faipari lexikon is.
Az első szerkesztő: Ákos László (Ascher) László újságírói
pályája az 1920-as, ’30-as években indult, a Népszava, a Pénzügyi Hírlap és a Magyar Export munkatársaként.
1946 és 1948 között a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek sajtó-előadójaként dolgozott. Innen egyenes út vezetett
a MÁLLERD lapjának alapító szerkesztői tisztéig. Később
Az Erdő című lap szerkesztője lett nyugdíjba vonulásáig. Tagja
volt a Magyar Újságírók Szövetségének. Számos népszerű szakkönyvet írt a magyarországi erdészetről és erdőgazdálkodásról,
illetve a hazai vadászatról:
Az erdősítések szerepe a természet átalakításában. (Népszava ismeretterjesztő előadások. Budapest, 1952); A Balassagyarmati Állami Erdőgazdaság az ország második erdőgazdasága. (Budapest, 1953); Hogyan gondozzuk és védjük az erdőt?
(Népszava ismeretterjesztő előadások. Budapest, 1953); Erdők
országa. Aba Ivánnal, ill. Tarján Zoltánnal. (Budapest, 1954);
Erdészélet Kemenesalján. Lakos Györggyel. (Budapest, 1955);
Vadgazdálkodási és vadászati alapismeretek. (Budapest, 1965);
Az ezerarcú, ezerhasznú erdő. Ghimessy Lászlóval. (Természet
és mezőgazdaság. Budapest, 1969); Szerk.: Erdészek és vadászok zsebkönyve. (Budapest, 1958); Erdészek és vadászok zsebkönyve. 1960/61. (Budapest, 1960); Szerk.: Erdészeti, vadászati,
faipari lexikon. (Budapest, 1964)
Az első években kéthetente, majd évente 11 alkalommal
(nyáron 7-8. összevont számmal) megjelenő lapnak kicsiny,
de profi stábja volt 1970-től kezdve: Király Pál – az egyetlen
újságíró iskolát végzett erdőmérnök – vezetésével Fónagy István
erdőmérnök/újságíró és Prág Ferenc fotóriporter készítette a
lapot. Fónagy István a cikkek, riportok írásán túl tördelő szerkesztője is volt a lapnak. Prág Ferenc fotóriporter az utóbbi évekig a Magyar Mezőgazdaságnak dolgozott.
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Az egykori MÁLLERD központ épülete

A lap piaci viszonyok között, postai terjesztéssel működött,
ezért fontos, hogy a szerkesztő bizottság komolyan vegye megbízatását és munkáját.

Az „Erdőgazdaság és Faipar” 1991. évi szerkesztési
irányelvei
A szerkesztési irányelvek megállapításánál abból kell kiindulni, hogy a lap fennállásának erősen defenzív szakaszába jutott.
A piacon csökken a fizetőképes kereslet, ugyanakkor élesedik a
sajtótermékek közötti versenyhelyzet. A példányszám csökken, a
megjelentetéshez szükséges pénzforrások erősen beszűkülnek, a
lap előállítási költségei viszont rohamosan emelkednek.
Ebben a helyzetben minden eszközt meg kell ragadni a
vevők, az előfizetők megtartásáért, illetve megnyeréséért a lap
tartalmának és külső megjelenésének vonzóbbá tételével. A lap
saját eszközeit kell felhasználni a sponzorok támogatásának
elnyerésére és más egyéb bevételi források mobilizálására is.
1. Tartalmi vonatkozásban meg kell őrizni azt az előnyös
hagyományt, hogy a lap mindig a fagazdasági gyakorlat lapja
volt: a termelő üzemekhez állt közel, és ugyanakkor betöltötte az
erdészeti politika közvetítőjének, a szakmai főhatóság szócsövének szerepét. Színvonalas fotóanyaggal bőven illusztrált helyszíni riportokkal, tudósításokkal kell bemutatni a magyar fagazdaság mai életét, a társadalmi-gazdasági átalakulás feladatainak és
problémáinak jelentkezését a termelő és az intézményi szférában,
a fejlesztés lehetőségeit és megvalósulásait, interjúkkal kell tükröztetni a szakmában dolgozók véleményét és emberi problémáit.
2. Fenn kell tartani és a lap anyagi támogatására hajlandó
összes vállalatra ki kell terjeszteni a sponzorált cikkek megjelentetésének rendszerét. E mellett (a terjedelem szabta lehetőség
határán belül) a sponzorálásra vállalkozni nem tudó intézmények köréből is kell közölni képes riportokat, interjúkat,
3. Az erdészeti politika szempontjából mozgalmasnak ígérkezik az 1991. év. Ezért erősíteni kell a Szerkesztőség közvetlen
kapcsolatát a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Főosztályával, és segíteni kell a sajtó eszközeivel annak munkáját. Egyrészt a terjedelmi lehetőségek függvényében, másrészt
a napirenden levő témák súlyának megfelelő teret kell biztosítani az év folyamán a X. Erdészeti Világkongresszussal, az új
Erdészeti és Faipari Híradó
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erdőtörvénnyel és az esetleges új vadászati törvénnyel foglalkozó publikációknak. A lap hírközlő munkáját ki kell terjeszteni a
környezetvédelmi tárca, valamint a környezetvédő mozgalmak
tevékenységének erdészeti vonatkozásaira is.
4. A lap közöljön továbbra is friss, közvetlen tudósításokat
a szakma közérdeklődésre számot tartó eseményeiről, lehetőleg
bővítve azok képanyagát. Ilyen irányú tevékenységét terjessze ki
külföldre is, akár saját munkatársai, akár felkért tudósítók révén.
Az indokolt utaztatásokhoz a szerkesztő bizottság elnöke kérje a
kiadó és a fagazdasági vállalatok támogatását.
5. A Szerkesztőség erősítse közvetlen kapcsolatait a szakmai
érdekegyeztető fórummal, s azon belül különösen a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetséggel, az Erdészeti Dolgozók Szakszervezetével és a MOSz Erdészeti-Faipari-Vadászati Országos
Választmányával. Mutassa be ezen érdekképviseleti-érdekvédelmi szervek tartalmában és stílusában megújuló tevékenységét. A FAGOSZ-kapcsolatot fel kell használni a vállalati szférát
érdeklő, a nyomdai átfutási idő próbáját is kiálló fapiaci információk közlésének kiszélesítésére.
6. A nagy terjedelmű, elvontabb tartalmú tudományos cikkek közlését inkább át kell engedni az erre hivatott sajtófórumoknak (a szakmai igényesség feladása nélkül); e helyett az
érdekes, változatos, de megfelelő szakmai tartalommal bíró,
az olvasók által kedvelt ún. kisanyagok, hírek számát kell szaporítani, s ebbe bele lehet vonni más sajtóorgánumokban már
közzétett közlemények adaptációját is.
7. A lap pénzügyi helyzetének erősítése érdekében minden
lehetőséget fel kell kutatni, meg kell ragadni a fizetett hirdetések
fokozására, egyrészt a szerkesztőségi munkatársak hirdetésszervező munkája révén, másrészt a kiadó társaság ilyen irányú tevékenységének felhasználásával.
8. A külső megjelenés szempontjából fel kell használni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a nyomdai ofszet-technológia
és betűkészlet kínál az ötletes tördelés és a változatos tipográfia
számára, a mértéktartó jó ízlés határán belül javítani kell a fotóanyag minőségét, témagazdagságát és ezen keresztül elsősorban
a borítóoldalak, mindenekelőtt a címkép látványosságát, fotóesztétikai értékét.
9. Végül, de nem utolsósorban a viszonylagos frissesség, a
nyomdai átfutási idő tartása, a tárgyhónapban történő megjelenés érdekében a Szerkesztőségnek (is) pontosan be kell tartania a nyomdai szállítási szerződés mellékleteként rögzített
lapelőállítási ütemtervet.
Budapest, 1991. április 3.

Dr. Váradi Géza,
a Szerk. Biz. elnöke

Előterjesztés a FAGOSZ Elnökség számára
Tárgy: az „Erdőgazdaság és Faipar” megjelentetésének szponzorálása

A jelenlegi helyzet
Az 1980-as évek általános válsága súlyos helyzetet teremtett a kis példányszámú, az önfenntartásra önmagában képtelen
szakmai réteglap megjelentetése körül. A minisztériumi támogatás a korábbi összeg töredékére csökkent, majd teljesen megszűnt. A példányszám is alaposan lecsökkent, elsősorban az
egyéni előfizetők nagymértékű lemorzsolódása következtében.
Ez főként a monopolhelyzetben levő Posta terjesztési munkájának hanyagságára, részben pedig az egyébként is szerény jövedelmű előfizetők anyagi helyzetének romlására vezethető vissza.
Erdészeti és Faipari Híradó

Ebben a helyzetben az állami fagazdasági vállalatok siettek
a lap segítségére. Egyrészt közületi előfizetéseikkel egy bizonyos minimális szinten stabilizálták a lap példányszámát. Másrészt szponzorált cikkek formájában (a vállalatok lehetőségeinek
függvényében) kisebb-nagyobb összeggel járultak hozzá a lap
megjelentetéséhez.
Ez a rendszer megfelelően funkcionált 1989-ig. Ekkorra az
összes költségnemben jelentkező rohamos áremelkedést ez az
önkéntes szponzorálás már nem tudta többé ellensúlyozni. Ekkor
– fontosságára való tekintettel – a MÉM, illetve az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya az általa kezelt Erdőfenntartási Alapból
egészítette ki a lap költségvetését, a vállalati igazgatók tanácsának hallgatólagos egyetértésével, közvetett jogszabályi hivatkozás
alapján. Ennek a támogatásnak a birtokában a folyóirat 1990-ben
megjelenhetett, s remény van az 1991. évi megjelentetésre is.
1992-re és a további évekre nézve azonban ez a rögtönzött megoldás rendkívül bizonytalan. (Elég utalni magának az Erdőfenntartási Alap jövőjének bizonytalanságára.) A lap sorsával, szakmai
jövőjével foglalkozott a Magyar Gazdasági Kamara átalakulása
során a FAGOSZ megalakítását előkészítő szakmai bizottság is.
Ott az az álláspont alakult ki, hogy a tagoknak – tulajdontól és
szervezeti formától függetlenül – kell lappal rendelkezniük.
Ezért a Szerkesztő Bizottság a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség T. Elnökségéhez fordul azzal a kéréssel, hogy a
folyóirat négy és fél évtizedes jó hagyományaihoz híven a tagvállalatok nevében vállaljon védnökséget a lap fölött, s nyújtson
erkölcsi és anyagi támogatást annak további megjelentetéséhez,
fenntartásához.

A lap költségvetése
Az ERFA tulajdonjogával rendelkező, s a lapot 1990 óta
megjelentető Agricola Kiadó és Kereskedelmi Kft. a folyóirat
kiadását egyelőre nonprofit jellegű üzletágként kezeli, a jövőben
azonban (érthetően és jogosan) szeretne legalább szerény hasznot is elkönyvelni e tevékenysége után is. Pócs Gyula ügyvezető
igazgató úr tájékoztatása szerint a lap 1991. évi bruttó költségvetése 2 564 000 Ft, amely főbb költségnemenként a következőképpen oszlik meg:
bér + közteher
nyomdaköltség
honorárium

1 087 000 Ft rezsi
364 000 Ft
981 000 Ft általános költségek 102 000 Ft
30 000 Ft összesen
2 564 000 Ft

A kiadásokkal szemben áll 470 ezer forint tervezett bevétel (270 ezer Ft lapárbevétel és 200 ezer Ft hirdetési árbevétel).
A folyóirat 1991. évi nettó támogatási igénye tehát 2,1 millió
forint.
Az 1992. évet illetően a költségek tekintetében óvatos becslés szerint is általánosan mintegy 30%-os emelkedéssel, vagyis
kb. 900 ezer forint költségnövekménnyel kell számolni, ami
a lap összes előállítási költségét 3,4–3,5 millió forintra emeli. Ezzel szemben a bevételek növekedése nem várható. Mivel
a FAGOSZ tagszervezetei rendelik meg a lapot, felmerülhet a
lapáremelés is, ha az elnökség tagjai felé ilyen értelmű intézkedést, eligazítást ad. A lap ára 1991. július 1-jével 20 forintról 29 forintra lett felemelve. A további áremelés elősegítené
az előfizetések további lemorzsolódását, amit mindenképpen
el kell kerülni. A hirdetési árbevétel növekedésére sem lehet
reálisan számítani, mivel a hirdetési díjak ugyancsak 1991.
július 1-jei hatállyal lettek erőteljesen megemelve. A hirdetési hajlandóság viszont a tapasztalat szerint igen mérsékelt, s
ehhez képest már az 1991. évi bevételi terv is nagyon feszített.
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Szép idő volt, jó idő volt… 3.
A Szerkesztő Bizottság fontosnak tartja ennek ellenére a hirdetések révén elérhető árbevétel-növekedést, erre a legutolsó
szerkesztő bizottsági ülésen is utalás történt. A lap szerkezetének, tartalmának korszerűsítése is felmerült. A változásokat, a
szerkesztés legfontosabb irányelveit az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Mivel ekkora támogatási összegnek szponzorált cikkek formájában történő előteremtése már nem lehetséges, a Szerkesztő
Bizottság kéri a FAGOSZ T. Elnökségét: szíveskedjen
megvizsgálni, hogy a rendelkezésére álló eszközök közül
melyik felhasználásával volna lehetséges a jelzett támogatási összegnek oly módon történő begyűjtése és az Agricola Kft. bankszámlájára történő eljuttatása,
hogy a lap megjelentetésének
legalább egy-egy negyedévre
előre történő fedezete biztosítva
legyen.
Kéri a Szerkesztő Bizottság
a FAGOSZ Elnökségét, hogy e
kérés kedvező elbírálása esetén
szíveskedjen legkésőbb szeptember hónap végéig egy garanciavállaló nyilatkozatot eljuttatni az Agricola Kft. ügyvezető igazgatójához
arra vonatkozóan, hogy a lap 1992.
évi megjelentetéséhez szükséges
összeget biztosítja. Ennek hiányában
ugyanis az Ügyvezető igazgató a lap
1992. évi – és már október hónapban esedékes – előfizetését a Postánál leállítja, majd a lap megjelentetését ( v e s z teséges üzletág felszámolása címén) 1991. december 31-i hatállyal beszünteti.

Lapelőfizetés, információs támogatás
A folyóirat akkor tudja rendeltetését betölteni, ha kellő példányszámban eljut a célba vett olvasóréteghez. Egyéb szempontok is megkívánják, hogy az ERFA példányszáma a 3000 db/hó
minimális szintet elérje.
A Szerkesztőség és a kiadóvállalat erőfeszítéseket tesz annak
érdekében, hogy az egyéni előfizetők számát növelje. A Szerkesztő Bizottság viszont arra kéri a FAGOSZ elnökségét: hasson oda, hogy a tagvállalatok közületi előfizetése összességében
elérje az említett 3000 db/hó példányszámot.
Kéri továbbá a Szerkesztő Bizottság a FAGOSZ Elnökségének erkölcsi támogatását a lap propagálásában, valamint a tagvállalati ERFA-összekötők hálózatának létrehozásában, annak
érdekében, hogy a folyóirat még közelebb kerülhessen a termelő
gyakorlathoz, s még inkább betölthesse a fagazdasági dolgozók
informálásában reá háruló szerepet. (Az összekötők számára
Mőcsényi Miklós főtitkár úrral karöltve a Szerkesztőség szempontokat dolgozna ki feladatuk ellátásához.)
Tisztelettel:
Budapest, 1991. augusztus
/Dr. Váradi Géza/ vezérigazgató,
a Szerkesztő Bizottság elnöke
Emlékeztető készült többek között az „Erdőgazdaság és
Faipar” c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának 1991. április
3-i üléséről is, melyre az ERDÉRT Vállalat Akadémia utcai
székházában került sor.
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Jelen volt: dr. Váradi Géza, a bizottság elnöke, Fekete Lajos,
Mőcsényi Miklós, dr. Rada Antal és dr. Várhelyi József bizottsági tagok, továbbá Pócs Gyula, a lapot megjelentető AGRICOLA
Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Szerkesztőség dolgozói:
dr. Király Pál szerkesztő, Fónagy István újságíró és Prág Ferenc
fotóriporter.
Kimentette magát: Herczeg Miklós és dr. Tácsik Mihály
bizottsági tag.
Távol volt: Cserép János
bizottsági tag.
A megbeszélés főként a lap
profiljára, valamint finanszírozására irányult, tekintettel a
szakmai sajtótermékek piacán
is kialakuló versenyhelyzetre.
Egyetértés volt abban, hogy a
folyóirat legyen a gazdálkodó
emberek, a magyar erdőgazdálkodó szervezetek konkrét,
gyakorlati lapja, de ugyanakkor
erősíteni kell ágazatpolitikai–
ágazatképviseleti jellegét is.
Annak érdekében, hogy ez
a profil-meghatározás valósággá váljék, a Szerkesztő
Bizottság igényli a Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetség patronáló szerepét, a kölcsönös
előnyök reményében. Bővülne a FAGOSZ
saját információs rendszere, lehetősége nyílna a közleményeinek és egyéb információinak közreadására a vállalkozók irányában.
Ezen keresztül a szövetség tagjai a magukénak tekintenék a lapot, ami a másik oldalon
remélhetőleg azzal az előnnyel járna, hogy
anyagilag is hozzájárulnának a lap fenntartásához. Továbbá a lap gyakorlati információs bázisa is kibővülne,
ez pedig a keresettségéhez járulna hozzá. A FAGOSZ-patronálás
tárgyában Mőcsényi Miklós bizottsági tag, a szövetség főtitkára
nyilatkozott, hogy az ügyet mielőbb a FAGOSZ nemrég megválasztott új elnöksége elé terjeszti.
A tartalmi kérdések vonatkozásában a bizottság tagjai hangsúlyozták, hogy a lap tartson még szorosabb kapcsolatot az élettel, keltse fel a mindennapi gazdálkodó emberek érdeklődését,
ismerje meg véleményüket és igényeiket. Ennek érdekében célszerű író-olvasó találkozókat szervezni. Legyen olvasmányos,
aminek egyik igen fontos feltétele az információk frissessége.
Ebből a célból ki kell alakítani gazdálkodó szervezetenként az
informátorok (sajtófelelősök) hálózatát, a helyi hírszolgálatot,
amely bőségesebben ellátja a Szerkesztőséget az embereket
érdeklő, konkrét kis hírekkel.
Fontos tartalmi feladatnak jelölték meg a privatizáció segítését.
Szükséges átvenni a nyugati szaksajtóból a gazdasági rendszerváltás hasznosítható gazdálkodási tapasztalatait. Ugyancsak
kívánatos a FAGOSZ-tagvállalatok közötti reklámhordozó jellegű információ-átadás is.
A lap 1991. évi költségvetése mintegy 2,6 millió Ft, ami
ugyancsak legalább 2 millió Ft külső támogatást igényel. A kiadó
vezetője, Pócs Gyula elmondta, hogy az első negyedévben már
600 ezer Ft-tal megelőlegezte a megjelentetést, ami a társaság
negyedéves elszámolásában veszteségként jelentkezik. Ezért dr.
Varadi Gézától, a Szerkesztő Bizottság elnökétől, valamint dr.
Rada Antaltól, az FM Erdészeti és Faipari Főosztályának képviselőjétől olyan értelmű levél sürgős kézhezvételét kérte, hogy
Erdészeti és Faipari Híradó
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a lap folyamatos megjelentetéséhez szükséges pénz 1991-ben is
biztosított lesz. Nevezettek e tekintetben szükséges intézkedések
megtételét megígérték.
A bizottság a pénzügyeket megtárgyalva egyetértett abban,
hogy az ERFA kis példányszámú, nonprofit-érdekeltségű szakmai réteglapként teljes önfinanszírozásra képtelen, nyilvánvalóan sem jelenleg, sem a belátható jövőben nem tudja eltartani
önmagát, hanem támogatásra szorul.
Perspektívában az erdőgazdálkodó szervezetek részéről
nyújtandó támogatást indokolt megcélozni a FAGOSZ-on, mint
érdekképviseleti és a lapot patronáló szervezeten keresztül.
Az 1991. esztendőt azonban olyan átmeneti időszaknak szükséges tekinteni, amikor az Erdőfenntartási Alapból történő támogatás nélkülözhetetlen. Az erre irányuló pályázatot az alapot
kezelő FM Erdészeti és Faipari Főosztály vezetőjéhez sürgősen
be kell nyújtani. Mindazon bizottsági tagok pedig, akik az Erdőfenntartási Alapra vonatkozó jogszabály készítésére befolyással
rendelkeznek, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a
szaksajtó alapból történő támogatásának elvi (jogi) akadályai ne
legyenek, sőt feltételei létrejöjjenek.
A bizottsági ülés dr. Váradi Géza előterjesztése alapján a
következő állásfoglalások elfogadásával zárult:
1. A lap első rovata továbbra is az ágazati politikával foglalkozzék, az olvasókhoz szólóan, egyszerű, közérthető megfogalmazásban.
2. Az ágazati politika rovatát fontossági sorrendben kövessék az erdőgazdálkodó szervezetek önmagukról nyújtott megnyilatkozásai, különös tekintettel a privatizációra és a gazdálkodásra.
3. A „tények és tanúk” mottó jegyében a szakmai közélet
régebbi és mai személyiségeit meg kell szólaltatni a lapban egykori, illetve mai tevékenységükről; az ebből leszűrhető tanulságokat aktualizálni kell.
4. Rendszeresen kell közzétenni a lapban információkat a
fapiacról, ennek során elsősorban a FAGOSZ-ra támaszkodva.
E terület gondozására, segítésére nagy tapasztalatai alapján a
bizottság elnöke Mőcsényi Miklós főtitkár urat kérte fel.
5. Továbbra is rendszeresen kell közölni rövid, lényegre törő
híreket, mind belföldről, mind a nagyvilágból.
6. Fokozni kell a hirdetéseket. Ennek érdekében az év hátralévő részében minden lapszámban el kell helyezni hirdetési
felhívást, a hirdetési tájékoztató mellékletével.
7. A Szerkesztő Bizottság felhatalmazza dr. Váradi Géza
elnököt, hogy levelet intézzen a bizottság nevében Dauner
Márton úrhoz, az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya vezetőjéhez, valamint Czebei Sándor úrhoz, a FAGOSZ elnökéhez, a
következő tartalommal:
a) A bizottság tovább kívánja erősíteni a lap ágazatpolitikaiágazatképviseleti jellegét, az ágazati politikának a termelő gyakorlat irányába közvetítő szerepét. Kéri ezért a Főosztályvezető
urat, hogy nyújtson anyagi támogatást a lap 1991-ben történő,
folyamatos és biztonságos megjelentetéséhez.
b) A bizottság a lap profilját tekintve az erdőgazdálkodó
szervezetek, az üzemek konkrét gyakorlati lapjának, a FAGOSZ
tájékoztató eszközének tekinti az ERFA-t. Kéri ezért Czebei Sándor elnök úron keresztül a szövetség elnökségének támogatását,
patronálását. Kéri az Elnök úrtól: hívja fel a tagszervezeteket a
megfelelő tájékoztatási jogkörrel felruházott ERFA-összekötők
kijelölésére, a lap közületi előfizetésének fokozására (mivel az
egyéni előfizetések száma a nehéz anyagi körülmények miatt
jelentősen visszaesett), továbbá arra, hogy éljenek nagyobb mértékben a lapban való hirdetés lehetőségével.
Összeállította: dr. Király Pál
szerkesztő
Erdészeti és Faipari Híradó

FAGAZDASÁGI ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉG
Dr. Váradi Géza vezérigazgató úr részére,
az ERFA szerkesztőbizottságának elnöke
1054 Budapest Akadémia u. 1–3.
Kedves Váradi Úr!
1991. augusztus 7-i levelével, illetve annak mellékletével –
mint a Szerkesztőbizottságának elnöke – előterjesztéssel fordult
a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség elnökségéhez az
Erdőgazdaság és Faipar című folyóirat patronálása és szponzorálása tárgyában.
Az előterjesztést a FAGOSZ 1991. augusztus 27-i elnökségi
ülése megtárgyalta. Az ügyben az elnökség álláspontja az, hogy a
FAGOSZ-nak nem áll módjában az Erdőgazdaság és Faipar című
lap kiadását az Agricola Kft.-nél 1992-ben anyagilag támogatni.
Tájékoztatom, hogy jelen levelemet másolatban megküldtem Pócs Gyulának az Agricola Kft. ügyvezető igazgatójának és
Dauner Mártonnak az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya vezetőjének is.
Budapest, 1991. szeptember 4.
Szívélyes üdvözlettel

Czebei Sándor elnök
FAGAZDASÁGI ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉG
FAGOSZ

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
Czebei Sándor úrnak
a FAGOSZ elnökének
Budapest
Kedves Sanyi!
Hivatkozva a FAGOSZ elnökségi ülésén az Erdőgazdaság és
Faipar további jövőjével kapcsolatban elhangzottakra és dr. Anda
István és közted történt beszélgetésre, az alábbiakról tájékoztatlak:
Az OEE elnöksége megtárgyalta az Erdészeti Lapok és az
Erdőgazdaság és Faipar esetleges összevonásának lehetőségét.
Az a vélemény alakult ki, hogy jobb lenne egy lap, több és
színesebb anyaggal. Az erdészeti szakma ma nehezen tud két
lapot eltartani.
Megvalósíthatónak tartotta az elnökség, hogy az Erdőgazdaság és Faipar beolvadjon az Erdészeti Lapokba, amelyik
megmaradna továbbra is az OEE lapjának, de feltétlenül rá
(kerülne) a felirat „megjelenik a FAGOSZ támogatásával”.
Egyúttal azokkal az információkkal, amelyek csak az
„ERFA”-ban jelentek meg, a jövőben bővülne a lap. Amennyiben javaslatunkat megvalósíthatónak találod, további egyeztetésre örömmel állunk rendelkezésre.
Budapest, 1991.
Erdészüdvözlettel:

(Schmotzer András)
az OEE elnöke

A teljes cikk elolvasható az EFDSZ honlapján (efdsz.hu)
és a forestpress.hu oldalon:
http://forestpress.hu/hu/index.php/sajtoszemle/havilapok/13050-bucsuegy-szaklaptol-erdeszeti-lapok
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Madas Emlékérem

A

Az első kitüntetett Adorján Rita
erdőpedagógus

Madas László Emlékérmet a Pilisi
Parkerdő Zrt. 50 éves jubileumi
évében, 2019-ben alapította, azzal
a céllal, hogy minden évben rangos elismerést kaphasson az év legjobbnak ítélt
erdőpedagógusa. Az idén először odaítélt
díjat Adorján Rita, a Mecsekerdő nyugalmazott erdőpedagógusa vehette át, a
környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként, az
Erdők Hete nyitórendezvényén, Mátrafüreden.

Adorján Rita (Fotó: Nagy László – OEE)
A Pilisi Parkerdő a Madas László
Emlékérem adományozásával azoknak
a munkáját kívánja elismerni, akik a környezeti nevelés terén és az erdészeti erdei
iskolákban való tudatformálás érdekében
önzetlen munkát végeznek, kiemelkedő
szellemi és gyakorlati eredményeket érnek
el, valamint maradandó értékeket teremtenek, s így méltóvá válnak a Madas László
szellemiségének emléket állító díjra.
A Madas László Emlékérem első díjazottja Adorján Rita. Nyugdíjba vonulásáig ő volt az ország egyik elsők között létrehozott erdészeti erdei iskolája – Mókus
Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
– szakmai programjának kidolgozója.
Vezetése alatt az erdei iskola hatékonyan,
eredményesen, magas színvonalon működött. Ezen túl, a 24 évnyi erdőpedagógusi szakmai munkája során, nemcsak több
ezer gyerek és fiatal, de több száz pedagógus látásmódját és tudását is formálta az erdőgazdálkodással és az erdészek
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munkájával kapcsolatban. Értékteremtő,
önzetlen munkájának méltó elismerése a
Madas László Emlékérem.
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2020-ban alapította a Madas László Emlékérem kitüntetést. A Társaság célja, hogy a környezeti
nevelés terén és az erdészeti erdei iskolákban a szemléletformálás érdekében önzetlenül munkát végző, kiemelkedő szellemi
és gyakorlati eredményeket elérő, maradandó értéket teremtő személyek munkásságát, az egyszer egy évben adományozható kitüntetéssel ismerje el.
Amikor dr. Madas László, a Pilisi
Parkerdőgazdaság egykori alapító igazgatója a Visegrádi-hegységben megkezdte a
mai örökerdő-gazdálkodás alapjául szolgáló, úgynevezett szálaló erdők kialakítását, még szó sem volt klímaváltozásról.
A haladó szellemű erdőmérnök és polihisztor előrelátását tanúsítja, hogy a XXI.
században a Pilisi Parkerdőben az általa
megkezdett szakmai munkát továbbfejlesztve az erdészek a klímaváltozás
negatív hatásaival szemben ellenállóbb,
magasabb ökológiai értéket képviselő
örökerdőket alakítanak ki.
Dr. Madas László 1920-ban született
Sopronban, a Muck erdészdinasztia harmadik generációs sarjaként. Erdőmérnöki diplomáját 1942-ben szerezte a József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki
karán. Ezt követően az egyetem Út-Vasútépítési Tanszékének adjunktusa volt
mindaddig, amíg 1943-ban besorozták.
Hat éven át tartó háborús szolgálatából 3,5
évet orosz hadifogságban töltött, ahonnan
1949-ben tért haza. Majd több államerdészeti beosztást is betöltött, mígnem 1954ben a Visegrádi Erdészet vezetője lett.
Ekkor indította el az országban egyedülálló kísérletként az Erdőanyai völgyben a szálalóvágásos erdőfelújítást, amit
élete végéig irányított és ellenőrzött. Neki
köszönhető, hogy az örökerdő-gazdálkodás irányába mutató kísérleti eredmények
közvetlenül is tanulmányozhatók Visegrádon. Tulajdonképpen ez tekinthető a hazai,
ma már örökerdő-gazdálkodásnak nevezett
erdőművelési rendszer előfutárának.
A hazánkban egyre nagyobb teret
nyerő örökerdő-gazdálkodás egyszerre
ad választ a klímaváltozás kihívásaira,
termel megújuló faanyagot és biztosít

változatos élőhelyet. A Pilisi Parkerdő 65
ezer hektáros erdőterületéből majdnem
11 ezer hektár örökerdő „üzemmódban”
van. A fő, csaknem 7 ezer hektáros tömb
a Visegrádi-hegység nyugati felén terül
el Esztergom, Dömös, Pilisszentkereszt,
Pilisszántó között. Országosan is megjelent ez a gazdálkodási mód, néhány év
alatt az állami erdőgazdaságok az erdőterületeik egy százalékán már bevezették,
hasonló nagyságú területen pedig elkezdődött az átállás.
Bátran kijelenthetjük, hogy dr. Madas
László messze megelőzve korát, a fenntartható gazdálkodás szellemében végezte
munkáját. Közreműködött az erdők hármas rendeltetésének megfogalmazásában
a korábbi kettős (védelmi és gazdasági)
pilléren nyugvó erdőgazdálkodási modell
közjóléti rendeltetéssel való kiegészítésében, ezzel az erdők társadalmi szerepének
újragondolásában.
Dr. Madas László a természetvédelem területén is kiemelkedő teljesítményt
nyújtott. Irányításával és széles körű
összefogással született meg a Pilisi Táj
Fejlesztési Program, ami a tömegturizmus kezelését a környezetvédelmi érdekek figyelembevételével valósította meg.
A vezetése alatt lévő Pilisi Állami Parkerdőt az Országos Természetvédelmi Hivatal 1978-ban tájvédelmi körzetté nyilvánította. Majd szárnyai alatt, 1981-ben
létrejött a Pilisi Bioszféra Rezervátum,
ami az UNESCO „Az ember és a bioszféra” programjának részévé és a világ 701
bioszféra rezervátumának egyikévé vált.

Madas László

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság
meg
alakulásától kezdve nagy hangsúlyt
fektetett a környezeti nevelésre is. Ez a
tevékenység kezdetben a madárvédelmi
Erdészeti és Faipari Híradó

Kitüntetés – Hírek

XXX. évfolyam • 2020. december
csoport, majd 1979–1989 között a Jurtatábor működése alatt valósult meg. Fontos
dátum 1988, amikor átadták a Makovecz
Imre által tervezett Erdei Művelődés
Házát, ami napjainkig a hazai környezeti
nevelés egyik fellegvárának tekinthető.
Dr. Madas László a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 1983-ban nyugalmazott
igazgatója nemcsak remek szakember
volt, hanem a fiatalok párfogója és segítője is. Sok leendő erdőmérnök köszönhette
önzetlen és bölcs tanácsait, iránymutatását.
Mindezen túl dr. Madas Lászlót gyakran foglalkoztatta az erdészet jövőbeli
sorsa, a szakma további fejlődésének kérdése is, aminek a zálogát a folyamatos
megújulásban látta.

Felbecsülhetetlen eszmei értékű szak
mai hagyatékát méltón őrzik utódai.
Ennek egyik tanúbizonysága az a „Türelem az erdőhöz” című kisfilm is, ami
a Pilisi Parkerdő 50 éves jubileumára
készült, és emléket állít számára is.
A kisfilmben öt erdész generáció vall
arról, hogy mit is jelent számára a Pilisi Parkerdő, ami az egykori igazgató és
munkatársai odaadó munkája nélkül nem
az az erdő lenne, mint amiben napjainkban eltölthetjük szabadidőnket. Dr. Madas
László alapozta meg ugyanis, hogy a Pilisi
Parkerdő név ma már egyet jelent az értékteremtő, hagyományőrző, ugyanakkor
innovatív, a jövő tekintetében megoldásokat kereső és nyújtó erdőgazdaság képével.

Dr. Madas László így vallott arról,
hogy miért is tartja szépnek a szakmáját:
„…az erdész egy adott pillanatban
akár 300 éves időtartamot is átfog, miközben egy 150 éves idős fa és az alatta
lévő 5–10 éves újulat mellett áll – amely
további 150 évet is megélhet –, és hogy
milyen beavatkozásokat végez, azt ennek
tudatában kell eldöntenie”.
Kimagasló szakmai teljesítményét számos elismeréssel honorálták: Európa-díjas,
Bedő Albert-díjas, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tiszti Keresztjének birtokosa,
az Országos Erdészeti Egyesület Tiszteletbeli Tagja, Visegrád díszpolgára.
Dr. Madas László 2009-ben hunyt el
Visegrádon. N.L.

Vadex avatás: Világkiállítás és emlékerdő
Majoros Gábor vezérigazgató beszéde
2020. szeptember 7. Soponya

T

isztelettel és szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás jegyében telepített emlékerdő átadási
ünnepségén.
Az erdő, az élet általunk ismert formájának egyik nélkülözhetetlen alapfeltétele. Kezdettől fogva meghatározó
szerepet játszik az emberiség életében. A népesség szaporodása, majd a civilizációs robbanás egyre nagyobb terhet
rakott a föld erdeire. Az elemi szükségletek szintjét mes�sze meghaladó fogyasztói igények kielégítésének lett célpontja, színtere, majd mára áldozata a természetes erdőknek – a bolygónk zöld tüdejének – több mint 80 százaléka.
Globális katasztrófa küszöbén állunk az emberiség fennmaradását, létét fenyegető kihívásokkal teli világban élünk. Klímaváltozás, vírusok, járványok, a föld vízháztartásának felborulása, soha nem tapasztalt mértékű viharok, villám-árvizek,
tájfunok veszélyeztetik bolygónk létét, élővilágát.Pusztul a föld
erdőterülete, fogy az élettér. Mindezen folyamatok megállítása, a világ erdősültségének növelése létfontosságú céllá vált!
Magyarország területének erdősültsége mint tudjuk 22 százalék, mely európai viszonylatban sajnos alacsonynak számít.
Határozott kormányzati célkitűzés, hogy az erdősült területek
nagysága mielőbb elérje hazánkban a 27 százalékos területi
nagyságot. Szerencsére azonban nemcsak a Magyar Kormány
elkötelezett új erdőterületek létrehozásának vonatkozásában,
hanem számtalan további gazdasági szervezet, egyesület pozitív kezdeményezése, támogatása, munkája kapcsán áll össze
az a program, melynek köszönhetően a racionális földhasználat mellett az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklése is megvalósulhat. Ebben a programban társaságunk, mint
megyénk legnagyobb erdőgazdálkodója, is aktívan részt vesz.
A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. mintegy
20 ezer hektár területen kezeli az állami erdőket. Fejér megye
jelentős mezőgazdasági területeinek köszönhetően, az alacsonyan erdősült megyék közé tartozik hazánkban. Kiemelten
fontos ezért számunkra minden olyan új lehetőség, melynek
kapcsán részt tudunk vállalni az országfásítás programjaiban.
Társaságunk 2020 tavaszán saját területén 52 hektár erdőtelepíErdészeti és Faipari Híradó

tést hajtott végre a részben a soponyai csemetekertben felnevelt
325 000 db őshonos csemetével és további 3400 kg makk felhasználásával Alsószentiván, Balinka, Baracs, Mór térségében.
Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás
alapján megkezdtük a „Fehérvár Tüdeje” program keretében
a fásítási munkákat a Palotavárosi tavaknál, melyet rövidesen
újabb jelentős erdőtelepítési munkák követnek, így év végéig
további, összesen 12 hektár új erdő tisztítja Székesfehérvár levegőjét, mérsékli a talajvizet és a felmelegedést.
Több más Fejér megyei településsel együttműködési megállapodást kötöttünk a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési
pályázatának elkészítésére, melyek alapján megkezdődtek az
erdőtelepítési munkák. Az összefüggő nagyobb zöldfelületek,
erdők létesítése a települési életminőséget jelentős mértékben
javítja.
Részt vállalunk abban a programban is, amely szerint minden megszületett gyermek után legalább 10 facsemetét ültetünk
el évente. A Vérteserdő Zrt.-vel együttműködve 2020 őszén létrehozzuk az Újszülöttek Fejér Megyei Erdejét, ami mintegy 40 000
db facsemete elültetését és 6 hektár új erdő kialakítását jelenti. Az
újszülöttek erdejébe csak őshonos fajokhoz tartozó facsemetéket
telepítünk, így például kocsánytalan tölgyet és csertölgyet.
Az ún. mintafásítási programot folytatva a vagyonkezelésünkbe tartozó területen a 2020/21-es ültetési időszakban a mintegy 250 hektárt kitevő hagyományos erdőfelújításon túl további
25 hektár új erdőt hozunk létre mintegy 200 ezer db, döntően
őshonos, kisebb részben akác csemete ültetésével Balinka,
Bodajk és Mezőfalva térségében. Ezek az új állományok minden
esetben nagyobb erdőtestekhez csatlakoznak majd, egyre javítva
Fejér megye relatíve alacsony erdősültségi mutatóit.
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Agrárminisztérium együtt-működése forrást biztosít az Éghajlatváltozási
cselekvési terv erdészeti feladatainak megvalósítására is, melynek
során fejlesztjük az Erdészeti Mérő és Megfigyelő Rendszerünket
és az erdészeti klímamonitoring-hálózatunkat, mely azért is fontos, mert az erdőtelepítéseknél a klímaváltozáshoz hosszú távon
alkalmazkodni képes fafajokat kell kiválasztanunk. A fafaj megválasztása mellett legalább ilyen fontos a szaporítóanyag származása is, ugyanis onnan kell a magot beszereznünk, ahol a jelenlegi
klíma hasonló ahhoz, mint amilyen körülmények közé a majdani
erdő kerül.
Ehhez a grandiózus erdőtelepítési programsorozathoz kapcsolódik szervesen az Egy a Természettel Nonprofit Kft. által egy
millió forinttal támogatott, most átadásra kerülő emlékerdő létrehozása is! A jövő évben megrendezendő Vadászati világkiállítás
emlékére létrehozott erdőterület helyszínének kiválasztásakor
szem elött tartottuk, hogy a megye egyik leggyengébben erdősült
területén történjen meg ez a fásítás. Soponyán, a Sárvíz-völgyben, a XIX. század elejéhez képest a XX. század közepéig ugyanis az árvízmentesítő munkálatok következtében a szántóterületek
nagysága 4 százalékról 44 százalékra nőtt, míg az erdő részaránya
16 százalékról 2 százalékra csökkent. A mocsárvilágot felváltották
a nagytáblás művelésű mg.-i szántók, vízfolyások melletti tórendszerek, ligetes, fás rétek, és elszórtan elhelyezkedő kisebb-nagyobb
erdőfoltok. Napjainkra a Sárrét–Sárvíz-völgye erdősültsége a
7,6 százalékra (5428 ha) emelkedett. Látható, hogy ez a tér-

Változnak a munkahely
választás szempontjai
a fiatalok körében
Budapest, 2020. november 17. – A mun
kahelyválasztás szempontjai közül az
alapbér mértéke áll az első helyen, és
új szempontként jelent meg a munkahely biztonsága, a továbbtanulás támogatása – közölte a PwC Magyarország
felmérésének eredményeit kedden az
MTI-vel.
A mintegy 35 ezer 16–28 év közti fiatalra kiterjedő felmérés szerint a fiatalok
elvárásainak ranglistáján az alapbért a
munkahely és a magánélet közötti egyensúlyt megteremtő rugalmas munkarend és
a kiszámítható időbeosztás követi, akárcsak az iősebb korosztályoknál.
A közlemény szerint a tapasztalt és
pályakezdő munkavállalók elvárásainak
rangsorában az egyik különbség, hogy a
28 év felettieknél felértékelődött a közvetlen felettes vezetői stílusa, a valós teljesítményen alapuló előmenetel. Az idősebbek rangsorában a fiatalokénál előkelőbb
helyet élvez a távmunka lehetősége, a
munkahely biztonsága, a cafeteria, valamint a bónusz.
A felméréshez kapcsolódott a fiatalok
válasza alapján a legvonzóbb munkahely
kiválasztása is. Idén az Audi Hungaria
kapta a PwC 2020 Legvonzóbb Munkahelye Díjat.
Iparági felosztásban: az energetikában
a Mol, az FMCG kategóriában a CocaCola Magyarország, a gyártó vállalatok
közül a Bosch, a gyógyszeriparban a
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ség igen igen messze van az országos átlagtól és a meghirdetett
27 százalékos erdősültségi céltól egyaránt.
A Vadászati világkiállítást évtizedeken keresztül fogja hirdetni ez az emlékerdő! Célunk volt a helyszín megválasztásánál, ezért az is, hogy egy kiemelten látogatott, komoly közjóléti
szerepet is betöltő, jelentős vadászati, vadgazdálkodási múlttal, jelennel és jövővel rendelkező, országosan, sőt nemzetközi
vonatkozásban is elismert terület adjon helyet az emlékerdőnek. A soponyai vízivad,vadászatok, de a nagyterítékű fácánés vaddisznóvadászatok is nemzetközi hírnévnek örvendenek.
A helyszínválasztás és a döntés tehát nem volt nehéz.
Itt, a Sárvíz-völgyben, az Ökoturisztikai Központunkban létesült
egyhektáros új erdőterületbe a VADEX Mezőföldi Zrt. csemetekertjéből származó 6000 db kocsányos tölgy és 2000 db szürkenyár csemete lett elültetve 2020 márciusában. Kívánom, hogy hirdesse ez a kizárólag őshonos fafajokból megvalósított erdőterület
a magyar vadgazdálkodás, a vadászati kultúra magas színvonalát.
Szolgálja a 2021. évi Vadászati világkiállítást, gyarapítsa hazánk
erdeinek területét, óvja, védje a jövő generációjának egészségét.
Köszönöm a térség fásításában kiemelt szerepet vállaló erdész
kollegáim magas színvonalú szakmai elhivatottságát, munkáját,
azt a hozzáállást, mely kapcsán, elmondható, hogy aktívan, mindennap részt vállalnak a magyar erdők területének gyarapításában. Legfőképpen köszönöm az Egy a Természettel Nonprofit
Kft.-nek a támogatást, hogy létrejöhetett ez az emlékerdő.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Richter, a pénzügyi szektorban az OTP,
a kiskereskedelemben a Lidl, a szolgáltató központok közül a Morgan Stanley
Hungary, a technológiai vállalatoknál a
Microsoft Magyarország, a telekommunikációban pedig a Magyar Telekom a legvonzóbb munkahely. (MTI)

Előadók
Alexis Ducousso UMR BioGeCo,
INRAE, Franciaország
Csóka György ERTI, Magyarország

A FAO bemutatta
a WEBINÁRIUM-on:
Európa és Közép-Ázsia tölgyeinek
védelme a jövő generációk számára
Az erdők újfajta fenyegetésekkel néznek
szembe mind az őshonos kártevő fajoktól,
a biológia és a viselkedés megváltoztatásával, mind a nem őshonos, néha invazív
kártevő fajoktól is; utóbbiak kezelése
gyakran nagyon nehéz.
Ezt a tényt felismerve Európa és
Közép-Ázsia országai létrehozták az
Európa és Közép-Ázsia erdőinvazív fajainak hálózatát (REUFIS), ahol a tudósok, az erdőgazdálkodók és a politikai
döntéshozók megoszthatják egymással
az információkat és koordinálhatják az
erdőinvazív fajokkal kapcsolatos tevékenységeket.
A tölgy a régió számos erdőtípusában
az egyik domináns fafaj, és fontos gazdasági, társadalmi és ökológiai szerepet játszik. A tölgyfajok kártevők és betegségek
elleni védelme kulcsfontosságú a regionális erdők és erdei ökoszisztémák jövője
szempontjából.
A tervezett konferencia felhívja a
figyelmet a tölgyerdők jövőbeli kártevőés járványkitöréseire.

Borisz Hrašovec Zágrábi Egyetem,
Horvátország
Jurij Ivanovics Gninenko Orosz Állami Agráregyetem, Orosz Föderáció
Dani Nurgissaevna Sarsekova S.
Seifullin Kazah Agro Műszaki Egyetem,
Kazahsztán
Dr. Andrési Dániel OakeyLife projekt,
KEFAG Zrt., Magyarország

A webes konferenciát élőben közvetítették a YouTube-on angol nyelven.
Erdészeti és Faipari Híradó

A kaszói
Pumibirodalom

Az alapító Palaczki József
és az ügyvezető Palaczki Gábor
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