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fodrászok és fogorvosi rendelôkben
elhelyezett szóróanyag vagy sajtó
elôbb-utóbb meghozná az eredményt.
S mindez jószerivel egy fillérbe sem
kerül.

Nem kell mindig fôszerepekben
gondolkozni. Sokszor egy remekül
megformált epizódszereplô maradan-
dóbbat alakít a fôhôsnél.

Az erdészeti szaksajtók. Itt már nem
egyszerû a helyzet, hiszen a kiadvá-
nyok többnyire a szakavatottak kezé-
be kerülnek. Ám az Erdészeti Lapok a
szigorúan erdôgazdálkodási témák
közlésén túllépve elérte, hogy elôfize-
tôi – s most már szerzôi – között egyre
több, az erdôvel kapcsolatban élô ro-
konszakmákban dolgozó embert talá-
lunk. 

Nem maradhatunk tovább egyedül.
Még szorosabb kapcsolatot kell kiépí-
teni – vannak már jó kezdeményezé-
sek – a pedagógus társadalommal. Az
erdôt járó turistákkal és fôleg az új-
ságírókkal. Mert – és ezt nem lehet
elégszer hangsúlyozni – nem szabad
ajtóstól a házba rontani. 

De mi is kell mindezek megva-
lósításához?

Mindenekelôtt a szándék irányá-
ban megvalósuló erdészegység. Elha-
tározás (ez már megvan) és kitartó tü-
relem a folyamatossághoz. Nagyon
sok ötlet, kiadvány, szemléltetô anyag
ún. „erdészgondolat-hordozó”, me-
lyek a helyszínen szerzett ráhatásokon
túl a táskába tehetôk.

És kitartó következetesség. (Néhány
éve indult egy kezdeményezés, nem is
kevés anyagi támogatással, közösen
elfogadott logóval, „Az Erdô szövetség
az erdôkért, a jövôért” jelmondattal.
Mára már elfelejtettük, s mint nemrég
értesültem, „fa míg világ a világ” jel-
mondattal indul egy újabb népszerûsí-
tô akció.) Így nehéz lesz. 

Természetesen egy átfogó program
megvalósításához is pénz kell. Az FVM
Erdészeti Hivatala az Ember az Erdôért
Alapítvány eddig is sokat juttatott a
szakmát népszerûsítô kiadványok
megjelentetéséhez. Az egyes erdôgaz-
dasági részvénytársaságok nemkülön-
ben. (Ez utóbbiakat külön terheli a ha-
vi több tucat támogatást kérô levél,
mely a szûkebb pátriákban élô kezde-
ményezôktôl érkezik.)

Úgy gondolom azonban, hogy az
erdészszakma népszerûsítéséhez a
jelenleginél szorosabb összefogásra
lenne szükség.

Pápai Gábor

FELHÍVÁS
A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszé-
ke, a Soproni Egyetem Termôhelyismerettani
Tanszéke, a Magyar Meteorológiai Társaság
Debreceni Csoportja, az Országos Erdészeti
Egyesület, az MTA Debreceni Területi Bizott-
ság Meteorológiai Munkabizottsága ez évben
megrendezi a

III. Erdô és klíma
címû konferenciát.

A konferencia helyszíne Debrecen, a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB)
székháza, idôpontja 2000. június 7–8–9.
A konferencia költségei:
Szállás:
• szállodában, reggelivel: kb. 5000 Ft/fô éjszakánként,
• a DAB székházban, reggelivel: 6 db kétágyas szoba, 6000 Ft/szoba elô-

adóknak, 8000 Ft/szoba csak résztvevôknek éjszakánként,
• 5 db kétágyas vendégszoba a KLTE kollégiumában: kb. 2500 Ft/szoba éj-

szakánként,
• 15 db egyágyas, de páronként közös fürdôszobás szoba a DATE kollégiu-

mában: kb. 1000 Ft/fô éjszakánként.
Részvételi költség: 
kb. 5000 Ft/fô (kiadvány, szakmai kirándulás, közös vacsora), ami a támoga-
tások beérkezésétôl függôen csökkenhet is.

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésôbb 2000. március 15-ig jelezze a kö-
vetkezô címen:

Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék
Debrecen, Pf. 13.
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N em tekinthetô véletlennek, hogy
manapság egyre több erdészeti
részvénytársaság tûzi napirendre

a vállalati Public Relations (PR) tevékeny-
ség szervezését, mûködtetését. Példák iga-
zolják, hogy ahol ez megszületett, kézzel-
fogható eredményeket is hozott. Igaz,
nem rövid idô alatt, hiszen itt nem egysze-
ri elhatározásról, hanem folyamatról van
szó. Minimálisan egy-két év szükséges ah-
hoz, hogy a jól meghatározott stratégia
meghozza gyümölcseit. Fontos, hogy min-
den erdészeti rt. saját, egyéni, önálló PR-
stratégiát dolgozzon ki, hiszen a sajátossá-
gai, a gazdálkodásbeli különbségek, az
adott környezet elvárásai, a természeti vi-
szonyok, a helyi sajátosságok, az adott te-
rület jellemzô körülményei, a cégen belüli
rend mind meghatározói a követendô gya-
korlatnak. Hibás tehát minden olyan né-
zet, amely valamilyen egységesített PR-t
tart lehetségesnek, hiszen az általánossá-
gok senkit nem érdekelnek, azok nem
mozgósítanak, nem hoznak létre kapcso-
latokat, nem alakítják ki a közvetlen kapc-

solatot. E folyamat bemutatására a Nyírsé-
gi Erdészeti Részvénytársaság (NYÍRER-
DÔ) közel öt esztendôs PR-munkáját ve-
szem alapul.

A NYÍRERDÔ Rt. életében az 1994. év
vége, az 1995-ös év eleje volt az az idô-
szak, amikor már áttekinthetô módon raj-
zolódott ki az a kép, amely a cég jövôjét
mutatta. A két megye – Szabolcs–Szat-
már–Bereg és Hajdú–Bihar – területén ak-
kor 58, ma 61 ezer hektáron az állami er-
dôk kezelôjeként tevékenykedô cég túlju-
tott a közvetlen fenyegetettség idôszakán.
Bebizonyosodott, hogy az elôd, a FEFAG
gazdálkodása okozta csôhelyzet kezelhe-
tô, a likviditási problémák megszûntek, a
tulajdonviszonyok változása eredménye-
ként bekövetkezett területmódosulások
nem akadályozzák az eredményes gazdál-
kodást, a piacgazdasági körülményekhez
a részvénytársaság alkalmazkodni tudott,
hitelmentes tevékenysége javította meg-
bízhatóságát a partnerek körében. A kö-
vetkezetes vezetés, a szigorú gazdálkodási
fegyelem együtt járt a személyi feltételek

PR-munka a NYÍRERDÔ Rt.-nél
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rendezôdésével, ami egyben a megválto-
zott feladatok jobb megértését is jelentette.
A kritikus idôszakon úrrá lett gazdasági és
szakmai vezetés ekkor már nyugodtan je-
lenthette ki: a NYÍRERDÔ Rt. úgy lehet je-
len az egyre szigorodó piacon, hogy im-
már nyereséget termel, expanzív üzletpo-
litikát folytathat.

A piacgazdaság logikájából következett
a cég vezetôségének az a döntése, amely
szerint a szakmai és gazdasági feladatok
mellett a NYÍRERDÔ Rt.-nek tágabb kör-
ben kell elfogadtatnia magát, munkájával,
tevékenységének bemutatásával ki kell
harcolnia a szakmai és a szélesebb közvé-
lemény rokonszenvét. Különösen fontos
ez egy olyan vállalatnál, mely munkáját a
szó szoros értelmében a nyilvánosság elôtt
végzi, azt az egyén, a környezet és egy sor
környezetvédô és civil szervezet is nyo-
mon követi. A cég a Public Relations (PR)
következetes alkalmazása mellett döntött.
Abból a meggondolásból, hogy az a jó ve-
zetési módszer, amely a közönség viselke-
dését kutatja, majd azt felhasználva olyan
kommunikációs programok kialakítására
alkalmas, amelyek célja a közvélemény ál-
talános tájékoztatása és megnyerése. Amíg
az általános reklámtevékenység egy-egy
termék eladását igyekszik szorgalmazni,
addig a PR magának a cégnek az „eladá-
sát” szolgálja, vagyis míg a reklám a vásár-
lásösztönzést, a nyereséget, a piacrészese-
dést kívánja növelni, addig a PR a bizalmat
akarja elérni. A PR ebbôl adódóan ember-
központú az üzletközpontú reklámmal el-
lentétben. Még rövidebben: míg a reklám
eladni-t jelent, addig a PR mondani-t. He-
lyes döntésnek bizonyult, hogy a NYÍRER-
DÔ külsô vállalkozóként bízott meg a fe-
ladat kidolgozásával, a munka irányításá-
val. Így elkerülhetôvé vált az esetleges
szakmai vakság és a belsô érdekkülönbö-
zôségek zavaró hatása.

Fentiek alapján határoztuk meg a
NYÍRERDÔ Rt.-nél követendô PR alapel-
veket, amelyek a következôk: az ôszinte-
ség és a szavahihetôség, a nyíltság és a hi-
telesség, a tájékoztatókészség és a PR-ha-
tásosság alapelve. A vállalati stratégia ré-
szévé vált PR-munka egyszerre több síkon
indult be. Megkezdôdött a vállalati és part-
nerérdekek közötti harmónia megteremté-
se. Megkezdôdött a cég önarcképének,
mondhatnók mással össze nem téveszthe-
tô imázsának céltudatos formálása, az ön-
bemutatás és ábrázolás folyamata. Intenzí-
ven indítottuk a kommunikációt. Ezzel
egy idôben kezdetben tétova, majd egyre
határozottabb lépéseket tettünk a vállala-
ton kívüli intézmények képviselôivel, ön-
kormányzatokkal, politikusokkal történô
kapcsolatépítésre. Cégen belüli tréning

keretében erôsítettük a munkatársi kap-
csolatokat, a vállalathoz való hûség érzé-
sének hangsúlyozásával. Offenzívan vet-
tük célba a sajtót, ezen belül kialakítottuk
a riporterkapcsolatokat, az újságíró-kap-
csolatokat, általában a médiakapcsolato-
kat. Hogy a PR-tevékenység ne egy-két em-
ber, egy kis csoport munkája legyen csu-
pán, legfontosabb céljairól tájékoztattuk
az erdészetek igazgatóit, a tô melletti erdé-
szeket, szorgalmazva információt kínáló,
figyelmet felhívó tevékenységüket. Az ilyen
jellegû foglalkozásokon nagy súlyt helyez-
tünk az egy-egy területen dolgozó erdészek
személyes közéletiségére, az egész erdész-
társadalmat és a céget képviselô felelôssé-
gükre, a rokonszenvet építô emberi maga-
tartásukra, az új erdôtulajdonosokkal va-
ló emberi és szakmai kapcsolatok kialakí-
tására, a környezetükben lévô hatóságok-
kal, civilszervezetekkel, iskolákkal kialakí-
tandó kapcsolatukra.

Csupán felsorolásként szeretném érzé-
keltetni, milyen lépések követték egymást
a NYÍRERDÔ Rt. viszonyainak tanulmá-
nyozása és elemzése után: 1995 májusától
rendszeresen rövid híranyagokat (bulle-
tin) bocsátunk az írott és elektronikus mé-
dia rendelkezésére, évente két alkalom-
mal fehér asztal mellett beszélgetésen és
terepi programokon látjuk vendégül a két
megye sajtójának vezetôit, illetve szakíróit,
a fôvárosi lapok regionális munkatársait,
az erdészeti szaksajtót. Több kiállítást ké-
szítettünk a NYÍRERDÔ Rt. mûködési terü-
letérôl, tevékenységérôl, közjóléti felada-
tairól, természeti értékeirôl, gazdasági te-
vékenységérôl. A két megye valamennyi
iskolájával kapcsolatot létesítettünk. Elfo-
gadtattuk és elterjesztettük a cég jelmon-
datát: Erdôk jó kezekben! Megterveztük és
elkészítettük – mintegy összegzésként – a
NYÍRERDÔ Rt. arculati könyvét, amely a
logótól a levélpapíron át a cég bélyegzôjé-
ig, a telefonos bejelentkezés szabályaitól a
gépkocsik cégjelzéséig, az újsághirdetések
formájáig, a termékkísérô jegyekig min-
den fontos ismérvet tartalmaz, benne a
NYÍRERDÔ Rt. zenei logóját, a reklámok-
nál stb. felhasználható színek kódszámait.
A NYÍRERDÔ WEB-oldalaival jelen van az
interneten, önálló domain névvel rendel-
kezik, e-mail-en elérhetô. Elkészítettük a
cég ismertetôjét, mely három nyelven író-
dott. Elkészült a céget bemutató videofilm.
Megjelent a vadászatot propagáló kiad-
vány is. Rendszeresen szponzoráljuk a te-
rületünkön és a fôvárosban élô olyan kép-
zômûvészeket, akik kedvelôi a természet-
nek, már két ízben rendeztünk részükre
Pagony néven alkotótábort Lónyán. Ezen-
kívül tájfutókat, zeneiskolásokat, iskolai
kezdeményezéseket támogatunk folyama-

tosan. Olyan ajándékokat készítettünk,
melyek a vállalat jellegével összefüggnek
(pl. mézesbödönke). Képarchívumot hoz-
tunk létre, mely az erdészeti tevékenysé-
get és területünk mindegyikét bemutatni
képes. Részt veszünk a területünkön és
azon kívül megrendezésre kerülô vásáro-
kon (Kelet-nyugati Expo, Agrofood,
WOODTECH stb.), ahol a cég közjóléti,
természetvédelmi, környezetápolási teen-
dôit is bemutatjuk. Kirándulóhelyeken,
közjóléti létesítményeknél cégemblémás
ismertetô táblákat helyezünk ki a lakosság
tájékoztatására. Rendszeres együttmûkö-
dési megállapodások szabályozzák kap-
csolatunkat a megyékben lévô környezet-
védô egyesületekkel, ami igen nagy mér-
tékben hozzájárult nyilvánosság elôtt vég-
zett munkánk jobb megértéséhez.

Az imázsformálást kiemelten kezeljük,
hiszen ez a markáns vállalati hitelképesség
és az alaptôke emelésekor számít. Olyan
vélemény is van – és ezt a magunkévá tet-
tük –, hogy a jó vállalatképnek pozitív ha-
tása van a forgalomra, az árképzésre, kö-
vetkezésképpen ez értékes vagyon egy
szervezet számára. A többi vagyontárgy-
hoz hasonlóan ezt is befektetésként kell
kezelni, amely elértéktelenedik, ha nem
gondosan kezelik. Itt jegyzem meg, a
NYÍRERDÔ Rt. lehetôségeihez képest ezt
a befektetést nem is mulasztja el. Mindez
nem is maradt hatás nélkül. Menet közben
kudarcainkból tanultunk, így aztán ma el-
mondható: a NYÍRERDÔ Rt. nemcsak a
szûkebb, de országos környezetben is is-
mertté vált. Ez az a vagyon, amit kezel-
nünk kell. Végzetes hiba lenne az elért
eredmények láttán befejezettnek tekinteni
a PR-tevékenységet. Éppen ezért a cég ve-
zetôsége folyamatosan elemzi, hogy mi-
lyen a kibocsátott üzenetek mondandója,
milyen az üzenet tartalma, milyenek a szi-
tuációk összefüggései, jól választjuk-e ki
minden esetben a médiumokat, a célcso-
portokat a stratégia szempontjából jól ra-
gadtuk-e meg, milyenek a visszacsatolá-
sok, ezek milyen képet adnak, és mind-
ezek számbavétele után milyennek ítélhe-
tô a tevékenység eredménye. A fent felso-
rolt intézkedések ugyanakkor megadják a
lehetôséget ahhoz, hogy a folyton változó
gazdasági és társadalmi körülményekhez
alkalmazkodni tudjunk. Szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy a NYÍRERDÔ
Rt. kedvezô gazdasági eredményeiben
benne foglaltatnak a PR-tevékenység ele-
mei is, bizonyítékul ahhoz, hogy ma a
piacon és a közvélemény elôtt csak a meg-
bízható, rokonszenves cégek számíthat-
nak sikerre.

Burget Lajos
a NYÍRERDÔ Rt. PR-szakértôje


