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Szervezeti felépítés
Az északi területeken található 2 faültet-
vény központja Greytown-ban van. A 2
ültetvény 200 km-re található egymás-
tól. A személyi állomány a következô:

• 1 fô area manager: a 2 ültetvény
irányítója

• 1 fô személyzeti vezetô
• 2 fô plantation manager: a fahasz-

nálatokért felelôs erdômérnökök
• 1 fô az erdômûvelési-erdôsítési

munkákért felelôs erdômérnök
• 3 fô munkavezetô, erdésztechnikus
• 1 fô erdômûvelési munkákat vég-

zô vállalkozó 100 fô saját munkással (A
téli hónapokban a tûzoltási és készenlé-
ti feladatokért, égetésekért is ô a felelôs,
ezeket a munkákat is vállalkozásban
végzi.)

• 3 fô vállalkozó, kik az erdômûve-
lési, szállítási feladatokért felelôsek
Draycott-ban

• 1 fô az utak karbantartását és a
szállítási feladatokat ellátó vállalkozó
Greytown-ban saját  gépekkel

• 4 fô irodai alkalmazott
• 1 fô raktáros
• 1 fô anyagbeszerzô
• 3 fô szerelô (mindkét ültetvényt ôk

látják el – jelentôs géppark!!!)
• 300 fô munkás (saját alkalmazottak)
Az ültetvényen (gazdasági okok mi-

att) az erdômûvelési munkákat végez-
tetik vállalkozóval – Draycott-ban vi-
szont a fahasználati feladatokat adták
vállalkozók kezébe.

Szociális helyzet
Ez a cég (mint már említetem) amerikai
székhelyû – talán emiatt is nagyon fontos
hangsúlyt kap a mindennapokban a
munkavégzés körülménye és maga a biz-
tonság. Ennek mércéje a NOSA (National
Occupational Safety Association), mely a
biztonság, egészség- és környezetvéde-
lem tekintetében a termelési folyamat 72
elemét vizsgálja és ellenôrzi folyamato-
san. A fokozatokat csillagok jelölik, 5 csil-
lag a legtöbb, mi elérhetô. A Greytown-i
faültetvény volt az elsô a MASONITE faül-
tetvények közül, mely mind az ötöt meg-
szerezte. A cég törekvései között szere-
pel, hogy 2002-ig az ISO 14001-es tanúsí-
tást is meg kívánja szerezni. 

A cég törôdik a munkásaival. A ko-
rábbi farmerházak most szolgálati laká-
sokként üzemelnek az erdészek, irodai
alkalmazottak és szerelôk, valamint a
családtagjaik számára. A használatukért

csupán jelképes bérleti díjat kell fizetni,
a közüzemi számlákat (a telefonszámla
kivételével) a cég fizeti. A házakon
semmiféle átalakítás nem végezhetô,
karbantartásukat a vállalat saját embe-
reivel, a benne lakók számára térítés-
mentesen végzi el. Bennük tartózkodni
azonban csak a nyugdíjig, ill. a munka-
viszony fennállásáig lehet – megvásár-
lásukra nincs lehetôség. 

A fekete munkások számára egy falu
épült, mely a Greytown-i ültetvény ese-
tében a központi teleptôl-irodától mint-
egy 5 km-nyire található. A faluban –
Gaywood Village – a házakat ellátták
folyó hideg-meleg vízzel, villannyal.
Gázt nem igazán használnak – fûtésre,
melegedésre fatüzelésû kályhákat al-
kalmaznak. Ezekért a házakért nem kell
bérleti díjat fizetni. 

Oktatás
A MASONITE nemcsak a munkásaira
fordít figyelmet, hanem a munkások
gyermekeire, a következô generációra.
A falu mellett közvetlenül ugyanis egy
iskolát is építettek, és teljesen felszerel-
tek. Az iskolába jelenleg kb. 100 gyerek
jár, 6 évestôl a 18 évesig. A cég azt is
megengedte, hogy az iskola nemcsak a
cég alkalmazottainak gyerekeit tanítsa,
hanem a környékbeli farmokon dolgo-
zók gyerekei is térítésmentesen tanul-
hatnak ebben az iskolában.

Az oktatásra jellemzô, hogy a felsôfo-
kú erdészszakember-képzés teljesen elté-
rô rendszerû a miénktôl. Az országban a
leghíresebb a Port Elisabeth-ben található
fôiskola, mely 3 éves képzés után erdész
diplomát ad a végzôseinek. Képzési

rendszere a következô: az erdészhallga-
tók az elsô félévet végighallgatják a fôis-
kolán, majd a második félévet – 6 hóna-
pot – kint töltik a gyakorlatban, ahol ki-
próbálhatják, begyakorolhatják az addig
tanultakat. A gyakorlati idô alatt ugyan-
olyan munkát végeznek, mint az egysze-
rû munkások. Utána a második évet vé-
gighallgatják, majd a harmadik – befejezô
– év elô szemeszterét szintén gyakorlattal
töltik. Ekkor más kisebb feladatokat bíz-
nak rájuk, munkacsapatokat kapnak, me-
lyeket irányítanak. Majd a második félév
után megkapják a diplomájukat. A Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karán szerezhetô M.Sc. degree fokozat-
hoz hasonlítható képesítés megszerzésé-
re is lehetôség nyílik egy 2 éves ráképzés-
sel, mely erôsen konzultációs jellegû. A
2x 6 hónapos gyakorlatokat a diákok fô-
ként magáncégeknél töltik, akik érdekel-
tek az oktatás támogatásában és fejleszté-
sében, hiszen diákok fogadásával saját
szakembergárdájukat erôsítik, munka-
erô-utánpótlásukat biztosítják. 

Néhány személyes 
megjegyzés

2 hónapot töltöttem egy távoli konti-
nens még távolibb „csücskében", egy
7000 ha-os ültetvény kellôs közepén.
Jóformán egész idô alatt az ültetvényen
tartózkodtam, amelyhez a legközelebbi
ember lakta település 20 km-nyire volt,
s a szomszédok között is (erdészek,
szerelôk) átlagosan 3 km volt a távol-
ság. 26 ember között voltam – ebbôl 18-
cal folyamatos, napi kapcsolatban: er-
dészek, szerelôk, irodai alkalmazottak,
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vállalkozók. Olyan iskolát kaptam tôlük
és a munkásoktól, amit egész életem
során nem kaphattam volna meg. Lec-
két adtak nekem emberségbôl, igaz ba-
rátságból, összetartásból, egymásra va-
ló odafigyelésbôl és türelembôl. Telje-
sen idegen voltam közöttük – a megér-
kezésem elôtti napig még csak nem is
tudtak arról, hogy jövök (az adataim va-
lahol elakadtak útközben) –, de min-
dent megtettek annak érdekében, hogy
ezt gyorsan elfelejtessék velem. Ez az
ültevény nagyon pici, az emberek zárt
és szoros közösséget alkotnak, ahol
nem is lehet másként élni – ez az igazi
„bush-life”. Itt nem lehet valaki magán-
zó („különálló sziget"”), mert abba na-
gyon könnyen bele lehet halni!!! Az ot-
taniak vendégszeretete hihetetlen.
Megtapasztalhattam egy teljesen más,
kevert kultúrát, hiszen afrikaans, angol,
indiai és zulu emberekkel voltam
együtt egész nap – és 2 hónapig nem le-
het megjátszani a kedves házigazdát. 

Dél-Afrika nagyon szép ország – de
kegyetlen. A közbiztonság hiánya egy-
szerûen félelmetes – fegyver nélkül sen-
ki sem mozgott az ültevényen, hol-ott az
a cég saját területe volt a saját munkása-
ival. Az országban a legnagyobb gondot
azonban mégis valami láthatatlan „ellen-
ség”, az AIDS jelenti. Minden 10 fehér
közül 1 fertôzött – a feketék között ez az
arány 40%! Rossz volt belegondolni,
hogy azok az emberek, kikkel egész nap
együtt voltam...  Az egyik nap délutánját
aztán egy félelmetes jövôképet festettek
az ottaniak – ez azt jelenti, hogy a most
munkaképes lakosság (15-30 év közötti-
ek) rövid idôn belül – úgy 10 év – ki fog
halni. Ki fog aztán termelni?
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