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Humanitárius segítség Ausztriából
A Bakonyerdõ Zrt. Devecseri Erdészetét és annak vasú-
ti rakodóját is érintette a vörösiszap-áradat. Az erdõ-
gazdaság kára 120-140 millió Ft, amibõl 80-100 millió
Ft-ot tesz ki az épületkár, 25 millió Ft-ot a faanyagban
keletkezett kár, és 10-15 millió Ft értékben mondtak le
korábban megrendelt vadászatokat. Az érintett telepü-
léseken lakó több dolgozójuk és volt dolgozójuk háza,
kertje egyéb vagyontárgya is kárt szenvedett. 

A Bakonyerdõ Zrt.-nek több évtizede jelentõs üzleti part-
nere a Lenzing AG. E cég fabeszerzõi tudomást szerezve ar-
ról, hogy a katasztrófa az erdõgazdaságot és annak dolgozó-
it is érintette, javasolták a cégvezetésnek, hogy adjanak támo-
gatást az újrakezdéshez, újjáépítéshez. A javaslatot elfogadva
a Lenzing AG. 25 000 euró támogatást adott. Ennek átvételé-
re Varga László vezérigazgató és Hajdú Ferenc kereskedelmi
osztályvezetõ látogatta meg az osztrák céget. 

Varga László a Bakonyerdõ és dolgozói nevében megkö-
szönte az adományt és meghívta Peter Unterspergert és kollé-
gáit a Devecseri Erdészet épület újjáépítése utáni avatási ün-
nepségre.

(Az erdõgazdaság 2010 novemberében létrehozta A Mi
Bakonyunkért Alapítványt – székhelye: Pápa –, melynek szá-
mos célja között szerepel az erdõgazdaság dolgozóit ért
rendkívüli helyzetek esetén a kárenyhítés. A Lenzing AG.
ezen alapítvány számlájára utalta át a fenti adományt.)

A Lenzing gyár éves faigénye mintegy 1 millió m3 bükk (be-
leértve csekély mennyiségû kõrist és juhart is), valamint kb. 60
ezer m3 lucfenyõapríték. A faigénynek csak 50%-át tudják bel-
földrõl fedezni, a mennyiség másik fele a közeli országokból
érkezik, s ezen belül a német beszállítás a legnagyobb tétel. 

A 2800 alkalmazottból ötvenen a környezetvédelmi terüle-
ten dolgoznak. A szennyvizet Ausztria legnagyobb berende-
zésében tisztítják. A mûvelet hatékonyságát mutatja, hogy az
Ager patak gyár alatti szakaszán is jól megél a pataki piszt-
ráng, sõt a dunai galóca is. A légtisztítás minõségét mutatja,
hogy 15 éve egyszer sem lépték túl a határértékeket és nincse-
nek légköri eredetû erdõkárok a környéken. A gyártásban fel-
használt vegyi anyagokat szinte maradéktalanul visszanyerik.

*
A Bakonyerdõ Zrt.-nek több évtizede jelentõs üzleti part-

nere a Papierholz Austria GmbH. (PHA). Amikor e cég fa-
beszerzõi tudomást szereztek arról, hogy a katasztrófa az er-
dõgazdaságot és annak dolgozóit is érintette, javasolták a
cégvezetésnek, hogy adjanak támogatást az újrakezdéshez,
újjáépítéshez. A javaslatot elfogadva a Papierholz Austria
GmbH. 10 000 euró támogatást adott. 

Varga László a Bakonyerdõ és dolgozói nevében a Papier-
holz Austria GmbH.-nak is megköszönte az adományt és
meghívta Kurt Maiert, illetve Manfred Schachenmannt és
Klaus Krammert a Devecseri Erdészet épület újjáépítése utáni
avatóünnepségre.

A Zellstoff Pöls AG. cellulózgyár fenyõbõl, azon belül fõ-
leg lucfenyõbõl gyárt piaci értékesítésre cellulózt. A gyár ér-

dekessége, hogy a világ legmagasabban fekvõ (800 m) cellu-
lózüzeme. 

A gyár éves faigénye 2 millió m3, melynek felét hengeresfá-
ban, felét aprítékban vásárolják meg. Ebbõl évi 400 000 t hosszú
rostú szulfátcellulózt gyártanak, valamint 13 500 t fehérített kraft-
papírt. Termékeik 25%-át Ausztriában, a többi 75%-ot pedig ex-
portra adják el. Éves árbevételük mintegy 200 millió euró. 

Számításuk szerint nekik 10-12 millió euró versenyhát-
rányt okoz, hogy Ausztriában az állam az ipari méretû bio-
áramtermelést nem támogatja.
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