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EGYESÜLETI ÉLET

Elsõként Lomniczi Gergely, a Pilisi Park-
erdõ Zrt. szóvivõje, az Országos Erdé-
szeti Egyesület fõtitkára tartott elõadást
„Lakossági megkeresések kezelése a Pili-
si Parkerdõ Zrt.-nél” címmel. 

Közismert, hogy az országban – a la-
kosságszámból eredõen – a Budapest
környéki erdõket látogatják legtöbben,
így az itt dolgozó erdõgazdaság, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. felé nyilvánulnak meg
leghangsúlyosabban a lakosság külön-
bözõ turisztikai igényei és természetvé-
delmi elvárásai. A nagyvárosi lakosság
sok esetben alul- vagy félretájékozott az
erdõ és erdõgazdálkodás vonatkozásá-
ban, ezért fontos a minél több csator-
nán keresztül megvalósuló tájékoztatás.
Az elõadó elmondta, hogy a Pilisi Park-
erdõ Zrt. az erdei iskolai tevékenységen
kívül különbözõ lakossági rendezvé-

nyekkel, meghirdetett terepi bemuta-
tókkal, sajtóközleményekkel, honlapra
és Facebook-oldalra feltett kis hírekkel
igyekszik folyamatosan informálni az
érdeklõdõket. Emellett napi szinten vá-
laszolnak (írásban vagy szóbeli interjúk
formájában) a média kérdéseire is.

A szóvivõ külön kiemelte, hogy a
megfelelõ tájékoztatás fõ jellemzõi a
következõk:

– idõszerû és aktív, 
– gyors,
– õszinte,
– a média számára könnyen felhasz-

nálható.
Az elõadó a Mercedes autómárka pél-

dájára hivatkozva szemléltette, hogy ki-
váló marketinggel is csak kiváló terméket
lehet tartósan eladni. Szerencsére az er-
dõgazdálkodás tevékenysége kapcsán
nincs szégyenkeznivalónk, de rossz
kommunikációval sokat ronthatunk a
megítélésünkön. A közérthetõ és tartal-
mas elõadást a lakossági megkeresések,
lehetséges konfliktusforrások és félreér-
tett hírek gyakorlati példái színesítették.

Második elõadóként Nagy Imre, a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
(ERTI) munkatársa „Mit ér az erdész,
ha magyar?” címmel ismertetett egy
közelmúltban végzett érdekes kutatást.

Az ERTI vizsgálata eredendõen az
üzemirányítási általános költségek mér-
tékének a meghatározására irányult, de
ennek során a kutatók – elsõsorban
Nagy Imre – lemodelleztek egy „norma-
tív erdészeti üzemet”, mely tisztán üzle-
ti alapon végez erdõgazdálkodási alap-
tevékenységet. Ez az érdekes gondolat-
kísérlet egy beruházást indító kapitalis-
ta vállalkozó hidegfejû szemléletével, a
közgazdaságtan alaposságával, de egy-
ben a valós erdészeti gyakorlat számain
alapulva valósult meg. 

A modell paramétereinek meghatáro-
zásához az Országos Erdõállomány Adat-

tárat használták, illetve 42 erdõgazdálko-
dóval készítettek személyes, részletekbe
menõ interjút. A megkérdezettek köre
nagyjából tükrözi  a gazdálkodók terület-
nagyságát, elhelyezkedését és tulajdonosi
körét. A mintavétel 143 817 ha-t érintett,
ami az összes erdõterület 7%-a. 

Érdekes áttekinteni, hogyan áll össze a
modellben kialakított virtuális erdészeti
egység, mely az átlagos hazai viszonyok
között gazdasági szempontból a haté-
kony mûködés elméleti mintapéldája: 

– 10 000 ha erdõterület,
– 35 141 m3 fakitermelés (nettó),
– 600 millió Ft éves árbevétel,
– 19 fõ alkalmazott (2 mérnök, 1

gazdasági vezetõ, 2 adminisztrá-
tor, 11 kerületvezetõ erdész, 1 ra-
kodókezelõ erdész, 1 beosztott
erdész, 1 fizikai munkás).

A normatív erdészeti üzem teljesen
önálló gazdasági egységként, azaz
klasszikus erdõgondnokságként mû-
ködik. Tevékenysége csak erdõmûve-
lés, fakitermelés, kereskedelem, nincs
ingatlan vagyona (mindent bérel), az
alkalmazottak saját gépkocsit használ-
nak (külön díjazásért). Az alaptevé-
kenységen kívül minden szükséges fel-
adatot (pl. munkavédelem) vállalko-
zók látnak el.

A leírt „mintaüzem” 15 590 Ft/ha/év
általános költséggel üzemel, ami az
összes költség 35%-a. Az árbevétel-ará-
nyos üzemi eredmény 8%, amihez rög-
tön hozzá kell tenni, hogy ez tisztán ka-
pitalista szemlélettel, a közcélú szolgál-
tatások teljes elhagyásával lehetséges.

Az elõadásokat követõen a kollégák
kérdéseket tehettek fel az elõadóknak,
majd kötetlen körben folytatódott az
érintett témák megbeszélése.
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Szakmai elõadások Gyõrben
2015. április 15-én az Országos Er-
dészeti Egyesület Gyõri Erdõgazda-
sági Helyi Csoportja, mintegy 30–40
fõ részvételével, két elõadást hallga-
tott meg a szakmai látókör-szélesí-
tés jegyében, a Kisalföldi Erdõgazda-
ság Zrt. központi tárgyalótermében.


