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Bár hetekkel elôre egyeztettük a talál-
kozót, mégis rosszkor érkeztem az er-
dôgazdaság központjába. A teljes ve-
zérkar a határidôs kimutatásokon, el-
számolásokon, rövid- és középtávú ter-
veken az éves mérlegbeszámolón dol-
gozott. Mivel magam is jártam hasonló
cipôben, rögtön megegyeztünk, hogy
megfordul a sorrend, és a Szolnoki Er-
dészetnél kezdjük a beszélgetést, hi-
szen nem számíthattunk arra, hogy
nemcsak a Tisza, de a papírmunka is
éppen e napon fog tetôzni Szolnokon.

– Megyényi erdészet
– Az ország legnagyobb erdészete a

szolnoki. Tiszafüredtôl Tiszazugig 170,
Jászberénytôl Karcagig 120 kilométer
kiterjedésû területen 53 községet érint
az a 9000 hektár erdô, ami a megye 5,7
százalék erdôsültségét jelenti. A legna-
gyobb összefüggô erdôtömb 507 hek-
tár, sorolja Dégi Zoltán erdészetigazga-
tó. S ha figyelembe vesszük, hogy az er-
dôk jó része a Közép-Tiszavidék ártere-
in vannak... (Alig néhány perce a köz-
pontban érezhettem, hogy milyen fela-
dat ilyen körülmények között az éves
terv összeállítása.)

Harmadik éve teszi tönkre munkán-
kat az ár. A közel tízméteres víztömeg
csak az elmúlt évben 102 hektár erdôsí-
tést tett tönkre. A levonuló ár után ma-
radt pangóvizes területeken olyannyira
felmelegedett a víz, hogy közel húsz-
éves állomány pusztult el. A hosszú for-
ró nyárban az árvizet túlélô erdôk egy
részén méteres repedésekkel az aszály
pusztított. A külsô szemlélô szavahihe-
tôségünkben kételkedhetett, amikor a
kárbejelentô lapokon ugyanazon terü-
letekre egyszer árvízkárt, egyszer
aszálykárt jeleztünk. Volt olyan terüle-
tünk, ahol a gátszakadás mellett egy-
szerûen elmosta az erdôsítést a víz – ér-
zékelteti Dégi Zoltán a gondokat.

– Ártéri erdôk, ôshonos fafajok?
– Nagyon jó a kapcsolatunk a Horto-

bágyi Nemzeti Parkkal és a Kôrös-Ma-
ros Nemzeti Parkkal is. Ennek ellenére
sokszor nem könnyû feladat az elvárá-
sokat teljesíteni. A háromhektáros vég-
használati korlát tartható, de az erdôsí-
téseknél a feketenyár, kôris, fehérnyár
fafajkombinációkat befejezett erdôsítés-
ként átadni nehéz feladat. És igen-igen
költségigényes. A nagy gond most kez-
dôdik, mert a hetvenes években erdôsí-

tett nemes nyárasokat most kezdjük le-
termelni.

– A sok nehézség mellett azért öröm
is van. Az országos hírû erdei iskola a
Szolnoki Erdészethez tartozik.

– Az évtizede mûködô intézmény
mondhatni stratégiai szerepet tölt be a
térség ifjúságának természetszeretetre
való nevelésében. Horváth Ernô peda-
gógus alig egy éve irányítja az oktatást.
Nem gyôzi dicsérni a természetes kör-
nyezetben lévô nagyon jól felszerelt is-
kolát. Él is a lehetôségekkel, és igyek-
szik az év minden hónapját eredménye-
sen kihasználni. Ottjártamkor a nyolca-
dikosok éppen a fehér papírlapokra ra-
gasztott tisztára mosott bagolyköpet ap-
ró csontmaradvá-
nyait tanulmányoz-
ták. 
„Áhítozom a fák-

ra, a füst kötelei kö-
zött” (Nagy László)
volt a címe a leg-
utóbb kiírt pályázat-
nak. Az elsô hat he-
lyezett meghívhatta
az erdei iskolába az
osztálytársait, akik
nagy örömmel jöt-
tek is. Nemrég ért
véget a „Mesél a téli
erdô” program,
amin 34 iskolai csa-
pat vett részt. Hor-
váth Ernô tele van
lelkesedéssel. Meg-

szállottként végzi munkáját, és azt hiszi,
hogy az erdei iskolában tanultak majd
kamatoznak a jövô felnôtteinél. Csak
nem szabad abbahagyni – mondja.
Örömmel említi, hogy a XI. Kaán Ká-
roly országos verseny gyôzteseit egy
hétre ôk látják vendégül.

– A központban dr. Tóth Imre ve-
zérigazgatónak és Hajnal Imre vezér-
igazgató-helyettesnek teszem fel a
Szolnoki Erdészetnél hallottak alapján
a kérdést: A gazdálkodást akadályozó,
illetve nehezítô körülmény ellenére ho-
gyan lehet a bázisévhez viszonyított
nyereségnövelô tervet készíteni, s fôleg
azt teljesíteni is.

– Nehezen – mondja Tóth Imre, aki
alig több, mint egy
éve vette át az rt.
irányítását. – Meg
kell jegyeznem,
hogy az árvíz és az
aszálykár mellett
volt hótörésünk és
jelentôs tûzkárunk
is. Összességében
mintegy 200 milliós
kárt szenvedtünk az
elsô két évben. Pá-
lyázatokból 60 mil-
liót kapunk a károk
enyhítésére, a mara-
dék 140 milliót éve-
ken keresztül kell
felszámolni, és a
helyreállítás költsé-
geit kigazdálkodni.

Árvíz elôtt – árvíz után.
Erdôgazdálkodás a Nagykunságban

Dr. Tóth Imre (jobbról) és Hajnal Imre
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– Mi a részvénytársaság alapfilozó-
fiája?

– Mindenekelôtt fel kellett mérni va-
lós helyzetünket, és az adottságainkból
kiindulva a realitást figyelembe véve
terveznünk. Extenzív bôvítési fejlesz-
téssel nem szabad számolni. A koráb-
ban nyitott befektetési politikát sem
szabad követnünk, különösen akkor,
ha szakmaidegen körülmények között
mûködik a befektetett tôke. De igaz ez
saját beruházásainkra is. El kell érnünk,
hogy az árbevétel csökkentését ne kö-
vesse a nyereség csökkenése. Ezt pedig
csak úgy lehet, ha a minôséget javítjuk,
költségeinket csökkentjük.

– Úgy tudom, belsô átszervezés is tör-
tént.

– Igen. Összevontunk erdészeteket,
és bezártuk az abádszalóki fûrészüze-
münket. Nem volt tovább tartható. A
néhány évvel ezelôtti 60 milliós beruhá-
zás abból indult ki, hogy 53%-os kiho-
zatalt el tudunk érni az alapanyagból.
De sajnos 48–49% fölé nem tudtunk
menni.

Tudomásul kell vennünk, hogy a
késztermék ára meghatározott – veszi át
a szót Hajnal Imre. – Így az adott áron
belül kell mozognunk. A raklapelem-
termelésnél is az a helyzet, hogy az
alapanyagár hetven kilométernél távo-
labbi szállítási díjat már nem bír el.
Olyan technológiával dolgozunk, ami
nem versenyképes a nyugati üzemek-
kel. Többmilliárdos beruházásról pedig
álmodni sem merünk. És akkor még
nem beszéltem a zugüzemek konku-
renciájáról, melyekkel végképp ver-
senyképtelenek vagyunk.

– Melyek a biztos pontok a tervezés-
nél?

– A mag- és csemetetermelésbôl évi
50–55 millió a bevétel. A 153 hektár
csemetekerti területen 6–8 millió darab
csemetét termelünk, amibôl majdnem a
felét értékesítjük. Az árbevételnél a biz-
tos pont a pusztavacsi akácmag. Hatvan
és kilencven mázsa között értékesítünk.

– Nem rontja a gazdaság csemeteér-
tékesítési lehetôségét a sok magértékesí-
tés? Fôleg az exportra gondolok.

– Nem. Ugyanis exportra nem terme-
lünk. Megállapodásunk szerint magot
nem exportálunk. A hollandok kísérle-
teztek az akáccal, de nem sikerült, való-
színûleg a talajadottság miatt. Ôk is kül-
földön bérelnek területet és ott erdôsíte-
nek. Az akác témában valószínû, hogy
keleti irányba kellene nyitnunk. Egyelô-
re a hazai csemeteigényt kell kielégíte-
nünk, hiszen az erdôsítési program ko-

Horváth Ernô pedagógus
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moly kihívás. Éves erdôfelújítási kötele-
zettségünk 650 hektár körül mozog. A
már említett gondokkal küzdünk. Remé-
nyeinket, hogy a magánosok felé indított
kampányunkkal fokozni tudjuk integrá-
tori szerepünket, erôsíti a szétszórt terü-
leten való gazdálkodásban szerzett évti-
zedes tapasztalatunk. Ezen a téren azon-
ban nem túl rózsás a helyzet. A magáno-
soktól idegen a túlzottnak tartott admi-
nisztráció, és a támogatások is csak a
költségek felét fedezik. A magánember
nem fektet be 20–25 évre jelentôsebb tô-
két. Erdôtelepítési szándékaikat a termé-
szetvédelem elôírásai is nehezítik.

– Mi a megoldás?
– Az elmúlt évek sorozatos árvizei

felgyorsították az eseményeket. Az árté-
ri földek tulajdonosai ezerhektár-szám-
ra kínálják földjeiket megvételre, illetve
hasznosításra. Hosszú távú szerzôdést
kötünk, amely egy vágásfordulóra szól.
Éves bérleti díjként a földek átlagjö-
vedelmét, illetve hasznát fizetjük, majd
a véghasználat után úgy adjuk vissza a
földeket, ahogy átvettük. Természete-
sen ez a konstrukció csak a jó minôsé-
gû földeken lehet gazdaságos.

– Említettük a fafeldolgozást.
– Jelenleg két faipari üzemünk mû-

ködik. A mikebudai és a csévharaszti.
Az évi 8–9000 köbméter feldolgozott,
elsôsorban akác faanyagból szôlészeti
terméket állítunk elô. Ennek most igen
jó a piaca. Két üzemi vadászterületünk
közepes minôségû vadállománya mint-
egy 15 milliós bevételt jelent. Egyéb
szolgáltatásaink árbevétele 50 milliót
hoz a gazdaságnak. Terveink szerint a
240 milliós árbevétel-csökkenés ellené-
re csak kétmilliós nyereségcsökkenés-
sel számolunk.

– Ez terv vagy elvárás?
– Ez is, az is. A tulajdonos nem szíve-

sen fogadja, ha a bázisév alá megyünk a
tervszámainkkal.

– De hát most is vészhelyzet van az
árvíz miatt. Az erdô mégsem golyós-
csapágygyár!

– Ez igaz. De egy részvénytársaság
azért az, hogy nyereséget produkáljon.
Nekünk a minôségi termelést kell fokoz-
nunk, új piacot kell kutatnunk, és a magá-
nosok felé eredményes integrátori mun-
kát kell végezni. Adottságainkat nézve az
utolsó elôtti helyen vagyunk a társgazda-
ságok között, míg az eredményességün-
ket nézve a középmezônyben tanyá-
zunk. Az alföldi régió közepén helyezke-
dünk el, így minden reményünk megvan,
hogy a jövô nagy erdôsítési munkáiban
alaposan kivegyük részünket.

Pápai Gábor


