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– Ha jól emlékszem, négy éve az elõzõ
munkahelyeden, Bugacon beszélget-
tünk, ahol az általam nagyra becsült
édesapád utódjaként dolgoztál mint a
helyi erdészet vezetõje. Az Alföld –
mondhatni – kellõs közepérõl kerültél a
Bakony rengetegébe. 

– Igen. A sors úgy hozta, hogy az alföl-
di fenyvesek, nyárasok, akácosok után
megismerkedhettem a hegyvidék adottsá-
gainak kihívásaival is. Munkatársaimnak, a
kitûnõ erdész szakembereknek köszönhe-
tem, hogy a változás nem okozott különö-
sebb gondot. Nekem jószerivel a fõ mun-
kát a részvénytársaság fennálló nehézsé-
geinek megoldása jelentette. 

Részvénytársaságunk lényegében a
Balaton-felvidék és a Magas Bakony tér-
ségeinek erdeit kezeli, mintegy 62 000
hektáron. Hatmilliárdos árbevételünk fe-
lét két fûrészüzemünk, a franciavágási és
a zalahalápi termeli. Fõ fafajaink a bükk,
amelynek sajnos manapság nemigen van
piaca, valamint a cser és a tölgy. A Magas
Bakonyban természetes felújítással dol-
gozunk, és egyes helyeken már megen-
gedhetjük magunknak azt, hogy nem
építünk vadvédelmi kerítést. Az alacso-
nyabb régiókban mesterséges felújítást al-
kalmazunk. Igyekszünk a társadalmi el-
várásoknak megfelelni, és a természet-
szerû erdõgazdálkodással természetes
erdõképet kialakítani. Az ÁESz-szel
együttmûködve erdészetenként 200 hek-
táros mintaterületeken szálalóvágásos fa-
használatot végzünk, alaposan elemezve
a szakmai, pénzügyi következményeket.

– Ezek szerint jó a viszonyotok a ter-
mészetvédelemmel.

– Meggyõzõdésem, hogy igen. Ab-
ban biztos vagyok, hogy gyakorlatilag
közösek a céljaink, némi hangsúlyelto-
lódással. Természetesen a természetvé-
delem korlátozást is jelent, hiszen pél-
dául a fakitermeléseket csak vegetációs
idõn kívül lehet elvégezni, kivéve a
gyérítéseket és a tisztításokat. De nincs
ebben semmi különös, hiszen a háború
elõtt is ez volt a gyakorlat. A Balatoni
Nemzeti Parkkal való jó együttmûködé-
sünk példája a közös vándorgyûlés
szervezése.

Jelentõs közjóléti beruházásokat is
végeztetek az elmúlt években. Kialakí-
tottunk egy erdei iskola, alkotóház,
pihenõhely hálózatot, melyeket kiegé-
szítenek az erdei tanösvények, kilátók,
erdei tornapályák. Felismertük, hogy

nem maradhatunk közömbösek a tár-
sadalom egyre fokozódó, az erdõt pi-
henésre, immateriálisan hasznosító
igényével szemben. No és reméljük,
hogy nem is olyan soká eljön az az idõ,
amikor a társadalommal is meg lehet
fizettetni ezeket az erdei szolgáltatáso-
kat, és akkor az ilyen célú létesítmé-
nyek további építésének nem lesz
anyagi akadálya.

– A faipari tevékenység több helyen
botladozik. Nálatok mi a helyzet?

– Amikor idejöttem, az elõbb említett
két faipari üzemünk nagy veszteséggel
mûködött. Az volt az elképzelés, hogy
eladjuk a Zalahalápi Parkettagyárat, és a
bevételbõl korszerûsítjük Franciavágást,
hiszen két komoly fejlesztéssel nem tu-
dott volna megbirkózni a cég, de olyan
keveset ígértek, hogy azért nem adtuk.
Végül az ÁPV Rt. tõkeemeléssel segített,
melyet kiegészített a természetvédelmi
beruházási forráslehetõség. Az itteni
fejlesztésrõl már olvashattunk a Lapok-
ban, amikor az elmúlt évben átadtuk a
mechanikusan önzáródó parkettát gyár-
tó gépsort, amely fokozatosan a csap-
hornyos parketta gyártását váltotta fel.
Belföldön a termékkel piacvezetõk let-
tünk és a külföldi piaci lehetõségeink is
biztatóak.

Franciavágáson a szárított, gõzölt fû-
részáru termelésére helyeztük a hang-
súlyt. A tulajdonos környezetvédelmi
támogatásának segítségével új kazán
beállítása van folyamatban, és az elõírá-
soknak megfelelõen korszerûsítjük a
porelszívást is. Egy gatterrel és két hasí-
tó szalagfûrésszel dolgozunk.

– Azért az elgondolkodtató, hogy ha

itt a Magas Bakonyban nem gazdasá-
gos a fafeldolgozás, akkor hol az?

– Mi is feltettük magunknak ezt a
kérdést, és reméljük, elõbb-utóbb meg
fogjuk oldani. Ne felejtsük, hogy 20–30
éves technológiával nem lehetünk ver-
seny- és piacképesek. És ez csak fej-
lesztéssel és korszerûsítéssel érhetõ el.
Mert addig kénytelenek vagyunk a jó
minõségû alapanyagot rönkben eladni,
és a gyengébben kis hatásfokkal feldol-
gozni. Ráadásul a bükkfûrészáru-
kereslet most mélyponton van. Javult a
helyzet a sarangolt választékok értéke-
sítése terén, amióta lehetségessé vált az
erõmûvi hasznosítás. Mára az ajkai
hõerõmû legnagyobb beszállítói va-
gyunk az évi 60 000 m3-rel. Ez a
lehetõség megoldotta azt a kiszolgálta-
tott piaci helyzetet, ami a papírfa és a
farostfa értékesítése terén néha már-
már megalázó volt.

– A vadászatról is ejtsél néhány szót.
– Mellékhaszonvételként fontos és

meghatározó ágazatnak tartjuk. 70 000
hektár vadászterületünk van, melyen
jószerivel valamennyi nagyvad megta-
lálható. Mondhatom, hogy túlszaporo-
dott állományról nem beszélhetünk,
amit évi 5000-es terítékkel értünk el.
Ebbõl 1600 szarvas, 2400 vaddisznó, a
többi dám, muflon, õz. Most folyik a va-
dászterületek újrafelosztása és remél-
jük, hogy a kialakult vadlétszámot az
esetleges változás sem befolyásolja.

– Mit láthatunk a vándorgyûlésen?
– A fõ cél a térség minél alaposabb

szakmai bemutatása. Ehhez, meg-
gyõzõdésem, hogy a közös szervezés
nagyon jó lehetõség. A nyolc bemutató
helybõl három a miénk. Az egyik Bala-
tonfüred és térsége, ahol a fenyvesek
átalakítását és felújítását láthatjuk. Mo-
nostorapáti Erdészetnél megépült a
csicsói erdei iskola, amit ünnepélyesen
most avatunk. Megnézzük természete-
sen a zalahalápi faipari tevékenységet.
A Magas Bakonyban látunk bükkgaz-
dálkodást Bakonybél, Ugod és Farkas-
gyepû térségében. Felavatjuk a Roth
Gyula tanösvényt. Huszárokelõpusztán
a vadászháznál Széchenyi István Em-
lékszobát alakítottunk ki, de itt lesz a
fegyver- és trófeakiállítás is. Az ünnepi
közgyûlést Pápán, a színházban ren-
dezzük. 

– Sok sikert kívánok.
Pápai Gábor
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