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Országos munkavédelmi konferencia
házigazdája volt két napon keresztül a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. A
program során a társaság – a hazai erdõ-
gazdaságok közül elsõként – partnerségi
megállapodást kötött a munkavédelmi
hatósággal. Baktalórántházán Papp Ist-
ván, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke, Bódi
László, a NYÍRERDÕ Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke, és Kaknics Lajos, a társaság
vezérigazgatója írták alá a „Partnerség a
foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésû
dokumentumot. Ebben a felek rögzítet-
ték, hogy a foglalkoztató elzárkózik a fe-
ketemunka minden formájától; valamint
az alapvetõ munkavédelmi elõírásokat
teljesítve, az egészséget nem veszélyez-
tetõ, biztonságos munkakörülményeket

teremtve óvja munkavállalói életét, testi
épségét.  

Papp István és Kaknics Lajos stílusosan
egy farönk elfûrészelésével avatta fel az or-
szág második fakitermelõ tanpályáját, ame-
lyet a Baktalórántházi Erdészet területén
hoztak létre. A kialakítás 10 millió forintos
költségének nagyobb része – a munkaügyi
bírságokból befolyt forrásokból – a mun-
kavédelmi hatóságtól származik, negyed
részét pedig a NYÍRERDÕ Zrt. saját maga
gazdálkodta ki. A tanpálya alkalmas a tár-
saságnál fakitermelésben dolgozó munka-
vállalók, vállalkozók képzésére, de az el-
képzelések szerint helyet adhat akár nem-
zetközi bemutatóknak, versenyeknek is.   

A hatóság célja a munkavédelem és
munkaügy területén olyan megközelítés,
amely a törvények betartását és a munka-

vállalók biztonságát helyezi az elsõ hely-
re; értéket kell adni a biztonságos tevé-
kenységnek – fogalmazott elõadásában,
Gúthon, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke. Papp
István a hazai munkavédelmi helyzetrõl
szólva elmondta: idén a munkáltatók
70%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést
az ellenõrök. 2007-ben eddig 74 halálos
baleset történt munkavégzés közben: az
elnök szerint gyakran a munkaterület
nincs megfelelõen elõkészítve, de elõfor-
dul, hogy a munkáltató nem készíti fel
megfelelõen a munkavállalókat.   

A konferencián elõadást tartott dr. Ber-
ta Attila, Mandrik István, az OMB munka-
adói-, illetve Borhidi Gábor, az OMB
munkavállalói oldalának ügyvivõje. 

Kép és szöveg: Vereb István

függ az aszályossággal. Az idei érték
egyébként a 2003-as 779 ha utáni legna-
gyobb kárterület. Megjegyzendõ, hogy
2003 is erõsen aszályos év volt.

Széldöntések, széltörések
Ugyancsak megemlítendõ, hogy az

ország több pontján szokatlanul erõs,
tornádó jellegû viharok is kialakultak
ebben az esztendõben. Ezek több, mint
6000 ha-on okoztak kisebb-nagyobb
mértékû károkat. Júniusban például je-
lentõs viharkárok jelentkeztek a Mátrá-
ban, melynek során az ERTI által kezelt,
40 éve létesített IUFRO lucfenyõ szár-
mazási kísérlet, illetve az ebben elhe-
lyezett ökológiai mérõállomás is káro-
sodott (4. kép). A kialakult látvány
ugyan jóval kisebb léptékben, de a tát-
rai viharkárokra emlékeztetett. Ezzel
kapcsolatban megemlítendõ, hogy az
ilyen helyzetekben sürgõsen elvégzen-
dõ kárfelszámolás/kármegelõzés ható-
sági engedélyeztetése gyakran hossza-
dalmas. A késedelem pedig fenyvesek-

ben – különösen a vegetációs idõszak-
ban bekövetkezett károk esetén – jelen-

tõsen növeli további károk (pl. szúkár)
kialakulásának kockázatát.

Összefoglalás
A fentiek alapján túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy 2007. az abiotikus erdõkárok éve.
Különös figyelmet érdemel ez a tény an-
nak ismertében, hogy a klímaváltozások-
kal kapcsolatos elõrejelzések az átlagos-
tól jelentõs mértékben eltérõ idõjárási
helyzetek gyakoriságának növekedését
prognosztizálják. Azaz sajnálatos módon
nemcsak a biotikus, hanem az abiotikus
károk növekedésére is számolnunk kell
a jövõben. Ismeretes az is, hogy a
biotikus és abiotikus kárformák gyakran
egymást erõsítik, illetve egymásnak elõ-
készítõi. Ez egyben azt is jelenti, hogy er-
deink egészségi állapotának folyamatos
nyomonkövetése és megõrzése még az
eddiginél is fokozottabb figyelmet köve-
tel a jövõben. Ez magában foglalja példá-
ul az erdõvédelmi jelzõlapok lelkiismere-
tes kitöltését és beküldését is.

Fotók: Csóka György

4. kép. A június viharkár következményei
mátrai lucosban
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