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– Hatvanezer hektár állami erdôt keze-
lünk. Ez lényegében megegyezik a má-
sodik világháborút megelôzô uradalmi,
városi és egyházi térségbeli erdôk terü-
letével – mondta Kovács Gábor
vezérigazgató.

Az 1990-es évek után is állami tulaj-
donban maradtak, mert a kárpótlás so-
rán jelentéktelen erdôterület került pri-
vatizálásra. Ami magánkézbe került, azt
pótolták az állami gazdaságoktól hoz-
zánk került területek. A térséget megha-
tározó agrárkörnyezetben a háború
után mintegy 100 000 hektár erdôt tele-
pítettek a mezôgazdasági termelôszö-
vetkezetek és az állami gazdaságok. A
hatvanas évek agrárpolitikája következ-
tében jelentôs forrás áramlott az erdôte-
lepítésekbe. Fôleg a gyorsan növô
nyárfélék és az akác erdôsítésére épül-
tek a kisebb-nagyobb fafeldolgozó üze-
mek. Betöltötték feladatukat, hiszen na-
gyon sok embernek adtak munkát, és a
gyümölcstelepítések igényelte láda-
anyagnak valót számolatlanul igényelte
a kielégíthetetlen szovjet piac. A faültet-
vények vágásérettek lettek, a keleti óri-
ás birodalomból szinte ingyen jött a fe-
nyôgömbfa. A négy térségbeli fafeldol-
gozó üzem – Vásárosnamény,
Hajdúhadház, Tiszalök, Nyírbátor – an-
nak ellenére jól mûködött, hogy az üze-
mekben nem éppen a korszerû techno-
lógiát lehetett találni.

– Azután jöttek a szûk esztendôk...
– Igen. A kilencvenes éveket meg-

elôzô piaci igények és viszonyok meg-
változásával egykettôre kiderült, hogy a
jogelôd FEFAG-
nak inkább terhet
jelentenek ezek az
üzemek, mintsem
megélhetési lehe-
tôséget. 1992–93-
ra a FEFAG olyan
helyzetbe került,
hogy 440 milliós
csôdegyezséget
kellett kötni. Az
adóhivatalnak és a
társadalombiztosí-
tónak voltak a leg-
nagyobb követelé-
sei. Azután késôbb
kiderült, hogy
mindent beleszá-
mítva az összes
tartozásunk 1145

millió forint lett. Ez több, mint egymilli-
árd.

– Ne haragudj, de erre szokták mon-
dani, hogy épeszû ember ilyen helyzet-
ben lévô cég irányítását nem vállalja.

– Hát mit mondjak. Való igaz. Volt
egyfelôl ez a teljesen kilátástalan hely-
zet, másfelôl a megváltoztathatatlan
tény, hogy mi itt élünk, mi nem mehet-
tünk valamennyien máshová dolgozni.
Mi itt akartunk továbbra is megélni. A
térség erdeiben végzett munkából meg-
élni. Egy jó értelemben vett dac párosult
az önérzetességgel, mert közben meg-
tudtuk, hogy erdeinket a szolnoki, illetve
a miskolci erdôgazdaságokhoz akarják
integrálni. Ez volt az ÁPV felsôbb vezeté-
sének szándéka. Nyílt titkot mondok el
akkor, amikor megemlítem, hogy a
szándék ellenére az akkori erdészeti

portfolió vezetôjének, Szabados János
erdômérnöknek hathatós segítségével
megkötöttük a csôdegyezséget, az ÁPV
vezetôje úgy nyilatkozott, hogy sokkal
kisebb ellenszegülésért is el szoktak bo-
csátani. De végül is János is megúszta, és
mi megkaptuk a 250 milliós kilábalási
pénzt. Tartozásainkat 1997. december
31-ig kellett kifizetnünk. Óriási küzde-
lem kezdôdött. Harc az idôvel. A 250
millióból 169-et rögtön az adóhivatalnak
utaltunk át. Ezzel némi, az ügyben ilyen-
kor meglévô nyomástól szabadultunk.
Igen ám, de amikor kitudódott, hogy
kaptunk 250 milliót, folyamatosan jelent-
keztek a hitelezôk. Éjjel-nappal szólt a
telefon, és idegôrlô heteken, hónapo-
kon keresztül sakkoztunk a kifizetések-
kel, míg végre visszafizettünk mindent.

– És hogyan élték meg mindezt a
tômelletti kollégák, hiszen ôk nem te-
hettek arról, hogy ez a helyzet állott elô?

– Semmi esetre sem. Amíg mi azon
törtük a fejünket itt a központban, hogy
hogyan mentsük meg a gazdaságot, az
erdôben folyó munkáknak mennie kel-
lett. A fakitermeléseknek azért, hogy ár-
bevétel legyen, az erdômûvelésnek
meg azért, mert az erdôt nem hagyhat-
tuk magára, bárhogy alakuljon is a jövô.
Ápolni, felújítani, pótolni kellett. Meg-
egyeztünk, hogy a „háborús” helyzetre
való tekintettel az erdészek saját zseb-
bôl fizetik a munkásokat, és az elsô
adandó alkalommal visszafizetjük a tar-
tozást. Most a nyilvánosság elôtt ismé-
telten köszönetet kell mondanom a ve-
zetés nevében ezért a hozzáállásért.

Úgy érzem, hogy
ilyen munkatár-
sakkal dolgozni és
együtt felelôsséget
vállalni nagy meg-
tiszteltetés.

– És a létszám-
csökkentések...

– Természete-
sen elkerülhetet-
len volt, mint min-
denhol az ország-
ban. Igaz, ez nem
elsôsorban a verti-
kum erdôgazdál-
kodási ágát érin-
tette, hanem a fa-
iparban dolgozó-
kat. Nagyot válto-
zott a világ. Az ol-

Cél a közvagyon gyarapítása
Erdôgazdálkodás a NYÍRERDÔ Rt. területén
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csó szovjet fapiac megszûnt, a nyugati
lehetôségeket minôségi áruval lehetett
csak kihasználni. Nyírbátor kivételével
valamennyi nagy faipari üzemünket ér-
tékesítettük. Biztonsággal kijelenthe-
tem, hogy a NYÍRERDÔ Rt. mára meg-
erôsödött, és nemcsak a térség megha-
tározó munkaadója lett, hanem az or-
szág erdôgazdálkodói között sem kell
szégyenkeznünk. Ahogy rövid tômon-
datban megfogalmazva hirdetjük: cél a
közvagyon gyarapítása.

– Erdészek mint vállalkozók.
– Az erdészfizetés soha nem volt ak-

kora, amibôl az erdészcsaládok tisztes-
ségesen megélhettek volna. Kiegészítô
jövedelemhez jutottak a termelôszövet-
kezeti háztájiban, bedolgozóként fog-
lalkozhattak baromfi-, sertés- vagy
egyéb állattartással, gyümölcs-, torma-
és más növénytermeléssel.

Lehetôséget adunk ahhoz, hogy az
erdômûvelési munkákat vállalkozóként
végezzék. A térségben nincs annyi kül-
sô vállalkozó, akik az erdômûvelés fela-
datait el tudnák látni. Erôgépek, mun-
kagépek beszerzéséhez kölcsönökkel
járulunk hozzá. Látványos eredménye-
ket hozott már eddig is ez a kezdemé-
nyezés. A szerzôdéseket az elsô törzski-
választó gyérítésig kötjük. Az erdész így
maga választhatja ki azokat a falubelie-
ket, akiket jól ismer, és így az egyes
munkafolyamatokra a legmegfelelôbb
ember kerül. Mondhatni presztízskér-
désnek tekintik az erdôsítés sikerét, az
erdô állapotát. A fahasználatot érintô
munkákat már külsô vállalkozók vég-
zik. Így elkerülhetjük az esetleges félre-
értéseket és az ezzel kapcsolatos feles-
leges bonyodalmakat.

– Elsôként szereztetek erdôtanúsítási
okmányt.

– Reméljük, hogy beváltja a hozzá
fûzôdô reményeinket. Elsôsorban üzle-
ti tárgyalásainkon láthatjuk hasznát, hi-
szen nyugati vevôink nem hivatkozhat-
nak az áralkukor az okmány hiányára.
Nyírlugoson már bevezettük a vonalkó-
dos rönknyilvántartást. Minden rönk-
nek „személyi igazolványa” van vonal-
kódos vagy csak egyszerû sorszámozott
színes mûanyag lapka formában. Ez az
elmúlt évben megtörtént nagyértékû
diórönk lopása esetén perdöntô volt a
rendôrségi vizsgálat során.

– E nem mindennapi küzdelmet
megélt erdészek fo-
gadják a harma-
dik évezred elsô
Vándorgyûlésén
az országból ide-
sereglôket.

– Nagy szeretet-
tel várunk minden
résztvevôt, és sze-
retnénk ízelítôt adni
az elért eredménye-
inkbôl, a gazdálko-
dás során kialakí-
tott elképzelése-
inkbôl és nem utol-
sósorban bemutat-
ni a történelmi tá-
jon élô emberek
múltját és jelenét.
Persze a teljesség
igénye nélkül, de
abban a remény-
ben, hogy mara-
dandót adunk, és
megszerettetjük az
ország távolabbi
térségeibôl idelá-
togatókat szûkebb
pátriánkkal.

– Néhány gondolatot a látnivalókból.
– Azzal kell kezdenem, hogy a mély-

pont 780 hektár erdôfelújítási hátralékát
mára sikerült 50–70 hektárra csökken-
teni. Az évi 1000 hektár véghasználat
felújításánál technológiai változtatást
vezettünk be. A természetközeli erdô-
neveléshez közelítünk. Akácosok he-
lyén tuskózás nélkül tölgyeseket neve-
lünk ott, ahol lehet. Ugyanezt tesszük a
nyárasok helyén. Állományaink 29 szá-
zaléka tölgy. 10 000 hektárt meghaladó
természetvédelmi területet kezelünk,
melyek túlnyomó többsége értékes
tölgyállományainkban található. A
megemelt vágáskorral romló faanyag
miatti értékkiesést a nyárasainkból és
akácosainkból kivett haszonnal kíván-
juk pótolni. A veszteség nem kevés, hi-
szen a 120 évre megemelt tölgy vég-
használati korral köbméterenként oly-
kor 50 000 forint kieséssel kell számol-
ni. A nyárasokat és akácosokat nyesés-
sel neveljük. Létesítettünk erre (kedve-
zô pénzügyi évek esetén) egy úgyneve-
zett erdôfenntartási alapot, amibôl a tá-
mogatáson felül is nyeséseket végzünk.
Fiatal szakembereink még életükben
hasznát veszik majd ennek a befekte-
tésnek.

– Az akác mondhatni reneszánszát éli.
– Igen, és azt hiszem, hogy ez a hely-

zet a jövôben sem fog változni. A kuta-
tással igen szoros a kapcsolatunk. A ki-
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váló adottságú akác-törzsállományunk-
ból már megkezdtük merisztéma sza-
porítási módszerrel a csemetenevelést.
Mint említettem, a törzsnevelô nyesés
az akácosokban sem maradhat el.

– A Vándorgyûlés központi témája
az erdô és a víz. A költô szóhasználatá-
val „kettôs teher és kettôs kincs” a víz a
térségben.

– Délrôl észak felé haladva terüle-
tünkön javulnak a termôhelyi feltéte-
lek, s velük az állományok is. A határ
közelében már bükkfoltok is elôfordul-
nak a gyertyános-tölgyesekben. Az el-
múlt évszázadok során a víz meghatá-
rozó volt a flóra kialakulásában. A Ti-
szát gátak közé szorították, és így az
áradásokkor leszalad a térségbôl, mie-
lôtt a természetnek jótékony hatását ki-
fejtené. Az erdôgazdálkodásnak az ár-
vizek éppoly gondot okoznak, mint a
vízszegénység. A szatmár-beregi síkról
kivezettük a vizet, tölgyeseink szárad-
nak, természetes felújításuk egyre ne-
hezebb. Nem tudhatjuk, hogy kilenc-
ven év múlva vajon milyen állomá-
nyoknak lesz kedvezô a klíma. Éppen
ezért kísérleti jelleggel behoztunk né-
hány külhoni fafajt, melyek olyan ter-
môhelyrôl származnak, ahol a szára-
zosodás már megtörtént, és kielégítô
növekedést mutatnak. Néhány hektá-
ros kísérleti területünkön vizsgáljuk
ezeket. A biztonság kedvéért fel kell
készülnünk a beláthatatlan jövôre,
amelyet az esetleges globális felmele-
gedés okozhat.

– Néhány szót a
kulturális prog-
ramról.

– Az elmara-
dottnak mondott
keleti régió óriási
szerencséje, hogy
mára még nyo-
mokban megma-
radt az a paraszti
kultúra, mely
nemcsak az építé-
szetben, hanem
az emberi menta-
litásban is megta-
lálható. A tákosi
református temp-
lom, melyet pa-
raszt Notre Dame-
ként emlegetnek,
a XV. sz. végén
épült nyírbátori
templom, az erdé-
lyi faépítészet
alapján készült re-
mekek megtekin-

tése van a programban. A szatmár-
csekei temetôben Kölcsey síremléké-
nek felkeresése ízelítôt ad mindabból,
amit a térség adott a magyar kultúrá-
nak. A történelem során kialakult gaz-
dasági, kulturális egységet a trianoni
szerzôdés jóvátehetetlenül szétszakí-
totta. A helyi erdôgazdálkodás agrár-
környezetben mûködik, s nekünk et-
tôl nem elhatárolódni, hanem integrá-
lódnunk kell. Összefogó szerepet kell
betöltenünk. Az európai tendenciák is
térségben gondolkoznak. A hajdan-
volt nyolcszáz fakitermelôbôl mára
már egyet sem alkalmaz a NYÍRERDÔ.
Vállalkozók lettek. Olyanok, akik té-
len az erdôn dolgoznak, tavasszal a
gyümölcsösben vagy a méhészetükkel
foglalatoskodnak. A vendéglátást ked-
velôknek is keresetkiegészítô lehet az
ezirányú tevékenykedés. Megváltozott
a világ. Az 1970-es nagy árvíz pusztítá-
sa után felépült házakban már fürdô-
szoba, víz, gáz is megtalálható, ami
egy jobb életminôség alapja. A hajdan-
volt mindenben önellátásra törekedô
portákon rájöttek, hogy mindent nem
lehet egyszerre csinálni. Valamilyen
szakosodás felé kellett elmozdulni.
Nekünk a magunk lehetôségeivel eze-
ket az erôfeszítéseket kell támogat-
nunk. Valamennyi vendégünknek kí-
vánom munkatársaim nevében, hogy
érezzék jól magukat, és élményekben
gazdagodva térjenek haza Vándorgyû-
lésünkrôl.

Pápai Gábor

Erdôk Hete
2001. szeptember 15–22.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdésze-
ti Erdei Iskola Szakosztálya által kezdemé-
nyezett ERDÔK HETE rendezvénysorozat
idei programját az erdei szemét felszámo-
lásának szenteli. 

Erdei iskolai programok alkalmával
egyre gyakrabban találkozni különféle
szeméttel az erdôben, mely nem vet jó
fényt az erdôgazdálkodókra, hiszen végül
is azok területein találhatók. Az erdészet-
vezetôk elmúlt évi egyesületi találkozója
alkalmával az egyik legégetôbb gondnak
az erdei szemét áldatlan helyzetét említet-
ték. Az Állami Erdôgazdaságok Pártoló
Tagi Tanácsának összejövetelén is felvetô-
dött az erdôben lévô szemét elleni küzde-
lem kérdése. Egyesületünk e jelzéseket,
kéréseket figyelembe véve 2001. évi prog-
ramjába felvette az erdei szemét felszámo-
lására indítandó programot.

Ezúton kérjük Egyesületünk tagságát,
helyi csoportjainkat és szakosztályainkat,
hogy az erdei szemét felszámolására indí-
tott programunkat támogassák. Kérjük az
FVM Erdészeti Hivatalát, az ÁPV Rt. erdé-
szeti vezetôit, az erdôgazdasági részvény-
társaságok vezérigazgatóit és munkatársa-
ikat, a magánerdô-gazdálkodókat, hogy
indítsanak akciókat az erdei szemét felszá-
molására. Vonják be a programba az ön-
kormányzatokat, a természet- és környe-
zetvédôket, és a munkáról adjanak hírt a
médiákban.

Egyesületünk Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztályának tagjait kérjük, hogy a szo-
kásos programok szervezésével, a diákság
bevonásával segítsék a munka sikeressé-
gét. Az ERDÔK HETE alkalmával szervez-
zenek szemétszedést vagy igyekezzenek
felszedetni az elkövetôkkel, felnôttekkel a
szemetet, készítsenek erdei szeméttérké-
pet, írjanak ki rajzversenyt a témával kap-
csolatosan, nyomozzanak a szemét össze-
tétele alapján a szemetelôk után és kérjék
fel szemetük eltakarítására stb.

Az ERDÔK HETE rendezvénysorozatot
országos ismertetô kiadványban tesszük
közzé, ezért kérjük, hogy a helyi rendez-
vények programját 2001. június 30-ig
Egyesületünk e-mail címére szíveskedje-
nek megküldeni (oee@mtesz.hu).

A program megnyitására Debrecen-
ben, 2001. szeptember 15-én kerül sor a
Diószegi Sámuel Erdei Mûvelôdés Házá-
ban, mely tagja az Erdészeti Erdei Iskola
hálózatunknak. A KöM is ekkor, e helyen
tartja a Takarítási Világnap hivatalos orszá-
gos rendezvényét.
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály


