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Állami kitüntetések
Újra látogatható  
a Festetics-kilátó

Megszerettetik  
a természet csodáit

Minden mindennel 
összefügg
Az orosz-ukrán háború a gaz-
dasági élet szinte minden te-
rületén érezteti hatását: drá-
gulnak az energiahordozók, 
az alap- és segédanyagok, a 
megszokott piaci folyamatokat 
alapjaiban írja át a konfliktus. 
Ez alól a Bakonyerdő Zrt. sem 
tudja kivonni magát. 

Az orosz-ukrán háború jelentős 
hatással van a Bakonyerdő Zrt. éle-
tére, ezen belül leginkább a BEFAG 
Parkettagyár működésére, tájékoz-
tatta lapunkat Varga László vezér-
igazgató. 

Március hónapban még kedve-
ző jelenségként értékeltük, hogy 
a korábbiaktól eltérően több part-
nerünk hosszabb távú előrejelzést 
adott annak érdekében, hogy biz-
tosítsa termékeink folyamatos el-
érhetőségét. Ezt elsősorban a ki-
alakult orosz-ukrán helyzetnek 
tudtuk be, hiszen nagy parketta-
gyárak termelése esett ki a köz-
vetlen ukrán területen folytatott 
termelés, illetve az ukrán alap-
anyag beszerzések miatt. A keres-
let ugyan megnövekedett, de az 
alapanyag beszerzési lehetőség be-
szűkült és az árak az egekbe emel-
kedtek.

Az egysávos dielen fedőréteg 
éves mennyiségének csaknem a 
kétharmadát két ukrán partnertől 
terveztük behozni. Ráadásul ebből 
a parkettafajtából idén szerettük 
volna növelni a termelést, mert er-
re nagyobb piaci igény mutatkozik.

A háború miatt márciusban az 
ott legyártott rendeléseink telje-
sítetlenül maradtak. Napjainkban 
hosszú szervezési munka árán tud-
tuk behozni azt a két kamion árut, 
amit addig részünkre legyártottak. 
Folytatjuk az egyeztetéseket mind-
két partnerrel április hónapra, de 
sajnos árra, mennyiségre és szállí-
tási határidőre sem tudnak ajánla-
tot adni.

Alternatív megoldásokban kell 
gondolkodnunk, ennek egyik ré-
sze volt Franciavágás megkeresése. 
A Fűrészáru Gyár termelését átüte-
mezve a Parkettagyár részére terve-
zett éves mennyiség kétharmadát a 
következő két hónapban legyártja. 
Ez egy kis időt biztosít új források 
felkutatására. Előfordulhat, hogy 
ennek ellenére egyes vevőigények 
teljesítése csúszik majd, és esetleg 
az egysávos parketták arányának 
növekedésével kapcsolatos elképze-
léseink megvalósulása is veszélybe 

kerül. Természetesen nem célunk 
a gyors koncepcióváltás, de a piac 
diktálta kényszerítő tényezők ezt 
mégis előidézhetik. Pozitívumként 
elmondható, hogy kedvező irányba 
változott a termékeink jövedelme-
zőségi mutatója az előző évekhez 
képest.

A vezérigazgató jelezte, szintén 
a parkettagyártáshoz kapcsolódik, 
hogy a lucfenyő fűrészáru rendkí-
vüli módon és hektikusan változ-
tatja az árát. 2021 januárjában 160 
euró volt egy köbméter szélezett fe-
nyő fűrészáru, aztán ez augusztus-
ra 400 euró lett, majd visszament 
240 euróra. Idén már csak egy hó-
napra szerződnek a beszállítók. Az 
áprilisra megkötött szerződésünk-
ben újra 360 euró a köbméteren-
kénti ár. Bármennyi is az ára, 62–66 
négyzetméter parketta gyártásához 
elegendő egy köbméter fenyő fűré-
száru, tehát nem mindegy, mennyi-
ért tudjuk beszerezni. Próbálkoz-
tunk helyettesítő terméket találni, 
de a legnagyobb rétegeltlemez-gyá-
rak Oroszországban és Ukrajnában 
vannak. Tehát maradunk a fenyő-
nél… A háború hatása az is, hogy 
nem minden európai parkettagyár 
tud annyit termelni, mint eddig. 

Annak ellenére, hogy a 3 sávos 
fedőréteg-alapanyagot elsősorban 
hazai beszállítóinktól szerezzük 
be, áttételesen az inflációnak és 
más gyártók általi felvásárlásoknak 
komoly hatását érezzük. Az árak 
emelkednek, a mennyiségek nehe-
zen biztosíthatók. A faalapanyag fo-
lyamatos biztosítása a legfontosabb 
feladatunk!  

Varga László arról is beszélt, 
hogy az ukrán, és az orosz piaco-
kon az utóbbi időben jelentősen 
visszaesett az értékesítés, mára a 
készparketta-eladás terén teljesen 
megszűnt. 

Napjainkban körülbelül száz-
ötvenezer négyzetméter konkrét 
specifikált termelési feladatot lá-
tunk előre. Természetesen az árak-
kal nem köteleződünk el, azokat mi 
is csak rövid távra igazoljuk vissza. 
Az alapanyagárak növekedését má-
jus 1-től további áremelésünkben 
fogjuk érvényesíteni, az erről szóló 
értesítést a partnereink a napokban 
meg is kapták.

Ma még a parketta árának eme-
lésével lehet ellensúlyozni az alap-
anyagok árának, valamint az előál-
lítási költségeknek a növekedését, 
de azt nem tudjuk, ez meddig tart-
ható.

Kedvelt turisztikai célpont lehet
Az egykoron itt álló rönkház ko-
rabeli fényképe alapján, uniós for-
rásból újult meg a Bakony nyuga-
ti oldalának völgyében, Döbrönte 
település közelében, az erdő mé-
lyén megbújó kis erdei menedék-
ház az Ödön-forrás mellett. 

Az átadóünnepségen Zambó Péter 
erdőkért felelős államtitkár, Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő, Varga 
László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigaz-
gatója, valamint Seregi János, a Ma-
gyar Természetjáró Szövetség alelnö-
ke köszöntötte a jelenlévőket.

A Bakonyerdő Zrt. gazdálkodásá-
val összefonódó aktív természetvéde-
lem, a vadvilág kezelése, a környeze-
ti nevelés, az ökoturizmus fejlesztése, 
illetve a megélhetés biztosítása a vi-
déki lakosság számára több mint fél 
évszázadra visszanyúló tevékenysé-
günk része. Kiemelt célunk termé-
szeti javaink hosszú távú fenntartása. 
A fenntartható erdőgazdálkodás mel-
lett fontos szerepet vállalunk a térség 
ökoturizmusának fejlesztésében. A 
természeti értékek fennmaradásáért, 
megtartásáért nemcsak a fenntartó 
társaságnak, hanem a kirándulóknak, 

turistáknak, azaz mindannyiunknak 
aktívan tennünk kell – mondta Var-
ga László vezérigazgató. Emlékezte-
tett, a turizmus esetében a fenntart-
hatóság a természeti, a kulturális és 
az épített környezeti elemek okos fel-
használását, fejlesztését és egyben vé-
delmét jelenti, mindezeket úgy kell 
végrehajtanunk, hogy a lehető legke-
vesebb kárt tegyük a természetben.

Dr. Seregi János, a Magyar Termé-
szetjáró Szövetség alelnöke rámuta-
tott, hogy a szövetség 2012 óta hat-
milliárd forintos összegben fordított 
uniós forrásokat konzorciumi part-
nerként az erdőgazdaságokkal az Or-
szágos Kékkörre, az abból kiinduló és 
azt keresztező turistautak fejleszté-
sére. A Bakonyerdő Zrt. példaértékű 
közjóléti tevékenységét hangsúlyozta 
dr. Kovács Zoltán országgyűlési kép-
viselő. Méltatta az erdőket, a termé-
szeti nevelést és az erdei turizmust 
érintő beruházásokat, valamint szólt 
az erdőtelepítési és országfásítási 
program fontosságáról. 

Napjainkban a természetjárás újra 
reneszánszát éli. Jelentős mértékben 
köszönhető ez azoknak az infrastruk-
turális fejlesztéseknek, amelyeket a 
hazai erdőkben a magyar kormány 
ösztönzött és támogatott. 

Az orosz-ukrán háború jelentős hatással van a parketta alapanyag beszerzé-
si lehetőségeire

Az eredetivel megegyező külsőt kapott a rönkház

Kiemelkedő pénzügyi eredmények
A tavalyi évben szépen alakult a 
Bakonyerdő Zrt.-nél a kereset-
tömeg. A kiemelkedő pénzügyi 
eredményeknek köszönhetően az 
év végén – terven felül – átlago-
san plusz egy havi bérkiegészítést 
tudtunk kifizetni munkatársaink-
nak – osztotta meg a jó hírt Varga 
László. 

– Ugyancsak örvendetes, hogy ezt 
a keresettömeget nyolc százalékos 
emeléssel sikerült betervezni az idei 
várható költségek közé. Ezt ki kell 
tudnunk gazdálkodni – nyomatékosí-
totta a vezérigazgató. 

Ezzel együtt a Bakonyerdő Zrt. 
dolgozóinál idén átlagosan 13 szá-
zalékot meghaladó alapbéremelés-
re került sor, úgy, hogy közben még 
kétszázmillió forint bérkiegészítési 
lehetőségünk is maradt. A biztonság 
továbbra is megvan, hogy ha a piacon 
bármi is történne, a Bakonyerdő Zrt. 
az ilyen mérvű bérfejlesztés mellett is 
eredményes évet tudjon zárni ebben 
az esztendőben is.

Március végén kiadtuk a cafetéria 
juttatási szabályzatot, amelyben il-
letményfát és Szép-kártyára történő 
utalást választhatnak a munkatársa-
ink.Varga László vezérigazgató

 Folytatás a 3. oldalon 
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Boldog, sugárzik belőle a jókedv
Folyamatosan kapta a feladato-
kat, amelyeket kihívásként élt 
meg, és szívesen is teljesítette 
azokat. Bódis Zsuzsanna, a sáros-
fői vendégház nemrégiben kine-
vezett vezetője boldog, úgy érzi, 
a helyére került.

Felszolgálóként kezdett a sáros-
fői csapatban Bódis Zsuzsanna, még 
2013 szeptemberében. Munkaked-
ve, hozzáállása láttán szép lassan ra-
kódtak rá a feladatok. Ezek elől so-
ha nem szaladt el, örömmel vállalta. 
Mint mondta, ezekben mindig talált 
kihívást. 

Időközben kitanulta a szakács 
szakmát is, hogy ezzel is képezze ma-
gát. Úgy érzi, azzal, hogy kinevezték 
a Sárosfői Vendégház vezetőjének, a 
helyére került.

„Ez az, amit szeretek csinálni. 
Szeretem a szakmát, szeretem a 

vendégeket. Nagyon jól érzem ma-
gam itt”.

Amikor idejött, rengeteg vadász-
vendégük volt, turistából volt keve-
sebb. Amikor a központ meghirdette 
ezeket szálláshelyként, vadászházból 
vendégházak lettek, megnőtt a civilek 
száma. Az a tapasztalata, hogy egyre 
több turista jön, és aki egyszer itt járt, 
hozza a további vendégeket. 

Nagyon sok családi, baráti ren-
dezvénynek adnak otthont, legény-
búcsúknak, esküvőknek, osztályta-
lálkozóknak. A sárosfői alkotóház is 
hozzájuk tartozik, ott óvodásokat 
várnak, alkotótáborokat tartanak. Ez 
önellátó, de ha kérik, a vendégházból 
megoldható az étkeztetés is. 

A vendégeiknek programokat is 
tudnak szervezni, erdei, vagy szaba-
didős elfoglatságokat, amelyeket a 
kolléganője, Farkas Zsuzsanna intéz. 
Vannak turista útvonalak a környé-

ken, meg lehet nézni a sárosfői tava-
kat, az erdőn keresztül egész a szom-
széd faluig el lehet menni, szóval 
kirándulási lehetőségből nincs hiány.

A vadászházban 7 szoba van, 15 
férőhellyel. Az alkotóház pedig nyolc 
férőhelyes. Hétköznap, hétvégén egy-
aránt vannak vendégeik. A távozásuk 
után maximum 1-2 nap üresjárat van, 
de ez arra jó, hogy fellélegezzenek, ki-
takarítsák a házat, feltöltsék a raktár-
készletet és készüljenek az újak foga-
dására.

Bódis Zsuzsanna szerint a vendég-
ház kihasználtságát lehetne még nö-
velni, de meg kell találni az optimális 
arányt a vadászvendégek és a turis-
ták között, hogy ezt a csendes erdei 
miliőt meg tudják tartani. „Sárosfő 
minden évszakban gyönyörű. Én na-
gyon szeretek itt lenni. És egyre töb-
ben kedvelik meg ezt a környezetet”, 
– mondta zárszóként.

Állami kitüntetéseket kaptak
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes Orbán Viktor miniszterel-
nök előterjesztésére Áder János 
köztársasági elnök által adomá-
nyozott állami kitüntetéseket 
adott át nemzeti ünnepünk, már-
cius 15. alkalmából március 11-én 
a Karmelita kolostorban.

Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést kapott a balatoncsicsói er-
dészkerület erdő- és vadgazdálkodási 
egyensúlyának biztosítását több mint 
négy évtizede szolgáló munkája, a 
természet szeretetére indító termé-
szetfotósi tevékenysége elismerése-
ként Mesterházi József természetfo-
tós, vadász, a Bakonyerdő Erdészeti 
és Faipari Zrt. egykori kerületvezető 
erdésze.

*

Nagy István agrárminiszter az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc március 15-i évfordulója alkal-
mából rendezett kitüntetési ünnep-
ségen Budapesten, a kitüntetéseket 

átadva elmondta, hogy akik ma eze-
ket a díjakat átveszik, elég bátrak, 
bölcsek, elszántak és főleg türelme-
sek ahhoz, hogy újra és újra magot 
vessenek, fáradságot nem kímélve 
dolgozzanak a magyar agrárium gya-
rapodásáért, sikereiért, nemzetközi 
elismertségéért.

Dr. Nagy István miniszter az Élet-
fa Emlékplakett Arany fokozatát ado-
mányozta Czebei Sándor, az egykori 
Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgo-
zó Gazdaság nyugalmazott vezérigaz-
gatója részére az erdőgazdálkodás és a 
hazai szalagparketta gyártás fejleszté-
se terén elért eredményeiért, sokolda-
lú szakmai tevékenységéért.

*

Az Agrárminiszter az Életfa Em-
lékplakett Bronz fokozata elismerést 
adományozta Mészáros Gyula, a Ba-
konyerdő Zrt. nyugalmazott termelési 
és kereskedelmi vezérigazgató-helyet-
tese részére a bakonyi erdőgazdálko-
dás érdekében végzett több évtizedes, 
sokoldalú szakmai munkájáért.

Bódis Zsuzsanna örömét leli a munkában

Nagy István és Czebei Sándor

Nagy István és  Mészáros GyulaSemjén Zsolt és Mesterházi József

Egy emberként 
mozdult az 
erdészeti ágazat

Nagy számban ajánlottak fel 
szálláshelyet és ellátást az 
állami és magánerdőgazda-
ságok az Országos Erdészeti 
Egyesület felhívására az Uk-
rajnából érkező rászorulók 
számára. Az egyesület már 
felvette a kapcsolatot a Mál-
tai Szeretetszolgálattal, a 
menekültek elhelyezése ve-
lük együttműködve történik 
majd. 

Az Országos Erdészeti Egye-
sület főtitkára, Elmer Tamás el-
mondta: példaértékű ez az egy-
ség és összefogás, amelyről most 
adott tanúbizonyságot az erdé-
szek közössége. Az Országos Er-
dészeti Egyesület segíteni kíván 
az ukrán-magyar határon beérke-
ző menekültek elszállásolásában, 
ennek érdekében keresték meg 
országszerte az állami erdőgaz-
daságokat és a magánerdőgazdál-
kodókat. 

Márciusra egy nap alatt 1200 
szálláshely-felajánlás érkezett, 
ami minden előzetes várakozá-
sunkat felülmúlja – tette hoz-
zá a főtitkár. A segítségnyújtás 
összehangolása érdekében az 
Egyesület a Máltai Szeretetszol-
gálattal együttműködve koordi-
nálja a menekültek elhelyezését. 
Az egyesület Kárpátalján is jelen 
van, a helyi csoporttal folyamato-
san tartják a kapcsolatot, és en-
nek alapján, ha szükséges továb-
bi lépéseket is tesznek. Köszönet 
minden kolléga együttműködé-
séért, a gyors segítségért – zárta 
nyilatkozatát Elmer Tamás.
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Ennek a folyamatnak a letétemé-
nyesei az állami erdőgazdaságok, 
amelyek 2010 óta 27 milliárd forintot 
fordítottak a természetjárás feltéte-
leinek javítására – fogalmazott Zam-
bó Péter erdőkért felelős államtitkár. 
Kiemelte, hogy nemcsak a beruhá-
zásokról, hanem az erdei létesítmé-
nyek fenntartásáról is gondoskodik a 
kormányzat. Az állam mint tulajdo-
nos visszaforgatja az erdőgazdálkodás 
eredményét a magyar erdők és az er-
dei turisztikai infrastruktúra fenntar-
tásába. Az erdőgazdasági cégcsoport 
évente mintegy 4 milliárd forintot 
fordít az ökoturisztikai létesítmények 

megfelelő állapotának megőrzésé-
re. Nem lenne ez lehetséges, ha nem 
gazdálkodnánk felelősen a ránk bízott 
természeti erőforrással, a magyar er-
dővagyonnal.

Az átadott menedékház és az el-
múlt időszak fejlesztései a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program támogatási rend-
szerében, az „Aktív turisztikai há-
lózatok infrastruktúrájának fejlesz-
tése” tárgyú felhívás keretében, a  

GINOP-7.1.2-15-2017-00021 azonosí-
tó számú, „Bakancsos barangolás Ba-
konytól a Balatonig” című projekttel 
elnyert támogatással valósultak meg 
a Magyar Természetjáró Szövetség 
mint projektgazda koordinálásában, 
a Verga Zrt.-vel és az MTÜ-vel közös 
konzorciumi együttműködésben.

A program eleme volt a Bakony és a 
Balaton térségében leginkább kedvelt 
erdei kirándulóhelyek és a hozzájuk 
kapcsolódó turistaút-hálózat mentén 
megtalálható pihenőhelyek és infor-
mációs rendszer felújítása. A projekt 
részeként a Bakonyerdő Zrt. egész te-
rületén összesen 1 új négy évszakos 
menedékház, 4 új erdei védőház ke-
rült kialakításra, továbbá megújult 5 

védőház, 118 db erdei bútorgarnitúra, 
45 db erdei pad, 18 db erdei tűzrakó 
hely, 80 db tájékoztató tábla, 6 db er-
dei gyalogos fahíd. Kihelyezésre került 
20 db új erdei torna- és sporteszköz, 8 
db új erdei játszóeszköz, megvalósult 
lépcső, korlát felújítása az egyes turis-
taútvonalak mentén.

A projektelemek megvalósítására 
kapott támogatás 158.784.973 forint, 
összköltsége bruttó 162.812.137 fo-
rint.

Ismét kedvelt turisztikai 
célpont lehet a forrás

Újra látogatható 
a Festetics-kilátó
Hangulatos ünnepség kereté-
ben március utolsó napjaiban új-
ra megnyitott a Keszthely fölötti 
magaslatok legdélebbi kilátója, a 
Nagymező kirándulóközpont fölé 
magasodó Festetics kilátó. Vesz-
tergám Miklós tárogatós, lélek-
emelő dallamai tették még pate-
tikusabbá az avatást.

Az elmúlt 20 év alatt a Keszthe-
lyi-hegység népszerű kilátója, a Feste-
tics kilátó fa tartószerkezetének álla-
pota nagymértékben leromlott, ezért 
szükségessé vált a felújítása. Az MTÜ 
konzorcium vezetésével zajló GINOP 
pályázat részeként megtörténtek a ki-
látó statikai, megerősítő munkálatai, 
így újra biztonsággal használhatják a 
kirándulók.

Az átadó Varga László vezérigazga-
tó kiemelte, hogy azok a természeti 
értékek, melyekre hazánk joggal le-
het büszke, jórészt az elmúlt évszá-
zadok, évtizedek erdőgazdálkodása 
mellett maradtak fenn. A természeti 
környezetnek jó gazdái az erdőgaz-
dálkodók, hiszen elkötelezettek az 
erdőkkel való törődés iránt. Napja-
inkban a tartamosságot a fenntartha-
tóság követelménye váltja fel. Az er-
dőgazdálkodásban ez azt jelenti, hogy 
már nem kizárólag a faanyagtermelés 
folyamatosságára ügyel az erdésztár-
sadalom, hanem a megújított erdők 
természetességére, az erdei ökoszisz-
témák minél teljesebb megőrzésére.

Nagy Bálint, Keszthely város pol-
gármestere köszönetét fejezte ki a Ba-
konyerdő Zrt. munkatársainak, akik a 
már meglévő erdei infrastruktúrával 
és az elmúlt időszakban elvégeztt fej-

lesztésekkel nagymértékben hozzájá-
rulnak a térség turisztikai fejlődésé-
hez. A Festetics kilátó a térség ékköve. 
Az aktív turizmus felértékelődött az 
elmúlt időszakban. Ezért is fontos, 
hogy megőrizzük természeti értéke-
inket, emelte ki.

Lokálpatriótaként Zala megye fej-
lődését hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa 
kormánymegbízott, aki szerint az 
elmúlt 10 évben sosem látott mér-
tékben tapasztalható, pozitív irányú 
változás megy végbe a térségben. Az 
elvégzett fejlesztések, mind hozzájá-
rulnak az itt élők jólétéhez.

A Festetics kilátó mellett a pro-
jekt további részeként a működési 
területünkön elvégeztük a Szigligeti 
Óvár kilátó felújítását, ami gyermek-
barát játékelemekkel is bővült. Erdei 
bútorgarnitúrák, négy kilátóba láto-
gatószámlálók (Festetics kilátó, Bat-
sányi-kilátó, Szigligeti Óvár kilátó és 

tihanyi Őrtorony kilátó) a Batsányi 
kilátó körül és a Szerelemdombon 
interaktív játékelemek kerültek elhe-
lyezésre. A Turisztikailag frekventált 
térségek integrált termék- és szolgál-
tatás fejlesztése című GINOP-7.1.9-17 
kódszámú pályázati konstrukció, 
„Balaton madártávlatból” Kilátók és 
kilátópontok hálózatba kapcsolása 
projekttel elnyert támogatással va-
lósultak meg ezek a beruházások a 
Magyar Turisztikai Ügynökség, mint 
projektgazda koordinálásában, össz-
költségét tekintve közel 27 millió fo-
rintból, melyből a támogatás összege 
megközelítette a 21,5 millió forintot.

A fejlesztési program fontos ele-
me volt a Balaton térségében legin-
kább kedvelt erdei kirándulóhelyek és 
a hozzájuk kapcsolódó turistaút-há-
lózat mentén megtalálható pihenő-
helyek és információs rendszer felújí-
tása.

Közkedvelt kirándulóhely a Keszthelyi-hegység

Nagyon sok idősebb pápait köt ide gyermekkori élmény

ETA – Terepi adatrögzítés mobiltelefonon
2021. év végére az Erdészeti Te-
repi Adatkezelő (ETA) telefonos 
applikáció – az Erdészeti Szakmai 
Rendszer (ESZR3) mobiltelefonos 
készletkezelője – fejlesztése lehe-
tővé tette, hogy a faanyag kész-
letkezelést érintő feladatok, mint 
például a bevételezés és kiadás 
dokumentációja, az alkalmazás 
használatával elvégezhető legyen, 
kiváltva ezzel a napi papíralapú 
adatrögzítést.

A 2021. decemberi online előadá-
sok, a felhasználók, jogosultságok 
beállítása és a készülékek regisztrá-
ciója után, január második hetében 
a fahasználati osztály munkatársai 
az erdészetekhez látogatva tartottak 
gyakorlati oktatást az applikáció mű-
ködéséről. A telefonok eddigi teszt he-
lyett az éles rendszerre való átállítását 
Ther András erdőgondnok kolléga is a 
helyszínen segítette.

Az erdészek a januári papíralapú 
bizonylatok alapján töltötték ki az el-

ső felvételi és kiadási bizonylatokat, 
alkalmazták a mozgásnemek, fafajok 
és választékok elérhető listáját és a 
raktárak mobiltelefonos elérési útvo-
nalát. Az oktatást követően a szállí-
tójegyet leszámítva papíralapú doku-
mentumot nem kell kiállítani.

Az ETA legnagyobb gyakorlati 
előnye, hogy egyetlen adatrögzítéssel 

kerül a bizonylat a társaság készlet-
nyilvántartási rendszerébe (LIBRA), 
így a könyvelők és adminisztrátorok 
munkája is megváltozott, napi teen-
dőikhez nélkülözhetetlenné vált az 
erdészeti szakmai rendszer (ESZR) 
használata.

A fahasználati kereskedelem ügy-
intézői sem maradtak ki a változások-
ból, a rönkátvételekhez kapcsolódó 
szállítási jegyzéket ők is az ESZR-es 
hozzáférésükkel érik el, valamint köz-
reműködnek a értékesítési szerződé-
sek változásainak megjelenítésében.

Váradi József erdőgazdálkodási és 
természetvédelmi főmérnök a beve-
zetést követően több alkalommal tar-
tott online vagy személyes egyeztetést 
a felhasználóknak az ETA üzemelte-
tésről, az ESZR-ETA adatok szakmai 
ellenőrzését és könyvelést támogató 
kimutatásokról, riportokról.

Mint minden új program esetén, 
az ETA működésében is folyamatos 
fejlesztésekre, változtatásokra van 
szükség a hatékonyság növelésének, 

fenntarthatóságának érdekében. A fa-
használati és az informatikai osztály 
továbbra is együtt dolgozik a fejlesztő 
vállalattal, az erdőgazdaságok szak-
mai fejlesztői csoportjával, fogadja 
kollégáink észrevételeit, javaslatait és 
kezeli a munkához szükséges adatbá-
zisokat.

Kollégáink vegyes érzésekkel, az 
újdonságtól való tartózkodással fo-
gadták az ETA bevezetését. A már 
korábban is okos eszközöket haszná-
lók körében az applikáció használata 
és az adatbeviteli sebesség gördüléke-
nyebb, gyorsabb lett. Legnagyobb fej-
törést számukra a mobilinternethez 
szükséges térerő kérdése okozta, de 
az applikáció offline is használható, 
internet-hozzáférés csak a szinkroni-
zációhoz (adatok ESZR-be való fel- és 
letöltéséhez) szükséges. Összességé-
ben elmondható, hogy a nehézségek 
ellenére lelkiismeretesen, hatékonyan 
végzik feladatukat az új előírások sze-
rint.

Czirfusz Csilla

 Folytatás az 1. oldalról 

Ezeket a képeket láthatjuk a te-
lefonon
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Gólyahír
Az elmúlt időszakban is-
mét bővült a Bakonyerdő 
„családja”. 2022. 02. 16-án 
született meg Borcsa-Bodolay-
né Holl Katalin kisfia, Bor-
csa-Bodolay Ádám.

Gratulálunk és  
jó egészséget kívánunk!

Személyi 
hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói 
létszámában 2021. 12. 08-tól 
2022. 03. 23-ig az alábbi vál-
tozások voltak:

Belépők, szellemiek: Ősz 
Andrea (Bakonybél), Marté-
nyi Zsombor (BEFAG Parket-
tagyár), Németh Tamás (Ba-
konyszentlászló), Varga Péterné 
(Keszthely), Bertalan Zoltán, 
Árvai Tamás (Farkasgyepű)

Belépők, fizikaiak: Berki 
Arnold Szilveszter, Simonics 
Szilvia, Fuchs Dávid, Tóth Zol-
tánné, Vaáry Lászlóné (Francia-
vágási Fűrészáru Gyár), Heim-
né Bálint Izabella (Bakonybél), 
Nyári András (Farkasgyepű), 
Horváth István (Devecser), Ti-
hanyi László, Kovács József Ro-
land (BEFAG Parkettagyár)

Kilépők, szellemiek: Né-
meth Eszter (Balatonfüred), Ga-
jo László, Fekete Sándor (BE-
FAG Parkettagyár)

Kilépők, fizikaiak: Ker-
bel Sándor, Polgár Imre, Gróf 
József, Déginé Nagy Andrea, 
Orosz Gabriella, Pallanki Gyu-
la (BEFAG Parkettagyár), Si-
mon Tiborné, Stern Zsuzsanna, 
Buti Gábor, Buti Ferenc, Berki 
Richárd Béla, Gajdacsik Karo-
lina (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár), Nagy-Balázsné Bálint Be-
áta (Keszthely), Csillak Zsófia 
(Bakonybél), Megyeri Norbert-
né (Bakonyszentlászló), Király 
Sándor, Kuti Gábor Zoltán (Ba-
latonfüred)

Elhunyt, fizikai: Szűcs Zsolt 
(Devecser)

Nyugdíjazás, fizikai: Ba-
ranyai Mária (Franciavágási 
Fűrész áru Gyár)

Hűségjutalmasok, szellemi-
ek

40 év: Lukács László (Deve-
cser)

Hűségjutalmasok, fizikaiak
35 év: Baranyai Mária (Fran-

ciavágási Fűrészáru Gyár)
15 év: ifj. Csizmadia Imre 

(BEFAG Parkettagyár)

Megszerettetik a természet csodáit
Egy pillanat alatt történt: Tre-
feli Alexandra látógatóként járt 
a gyenesdiási Festetics Imre Él-
ményközpontban, habozás nélkül 
beadta az önéletrajzát, mert tud-
ta, itt akar dolgozni. Álma hamar 
beteljesült.

Trefeli Alexandra természetvédel-
mi mérnökként végzett Kaposváron, 
több munkahelyen megfordult. Leg-
utoljára a Kis-Balatonnál dolgozott, 
onnan igazolt át a Bakonyerdő Zrt.-
hez. 

– Keszthelyen lakom, természetes 
volt, hogy bejöttem a Festetics Imre 
Élményközpontba. Körülnéztem, na-
gyon megtetszett, amit láttam. Pró-
baképpen beadtam az önéletrajzom. 
Egy hét múlva elbeszélgetésre hív-
tak, majd megkaptam az áhított ál-
lást. Nagyon boldog voltam! – emléke-
zett vissza Alexandra. Mint mondta, 
nagyon tetszik neki minden, sokré-
tű az a feladatkör, amit el kell látnia. 
Ökoturisztikai munkatársként került 

a Természet Házába, 2018 szeptem-
berében. Ma már helyettes vezető, a 
közvetlen felettese Varga Péterné Ju-
dit.

A közlemúltban nagy ívű fejlesz-
tések voltak a Bakonyerdő gyenesdi-
ási „bázisán”, véleménye szerint ez a 
projekt teljes mértékben szolgálhatja 
a balatoni turizmus érdekeit. A kör-
nyéken egyedülálló a vadaspark, ahol 
a hazai csülkös nagyvadainkat láthat-
ják az érdeklődők. 

A pandémia természetesen a Fes-
tetics Imre Élményközpont látogatói 
számát is csökkentette. Azt tapasztal-
ták, hogy a szigorítások enyhítésével 
nagyon nagy számban érkeztek a lá-
togatók. Mondhatjuk azt is, hogy ki 
voltak éhezve arra, hogy megnézzék 
a tárlataikat. 

A ház egyik célja a környezeti ne-
velés, a betérőkkel megismertetni 
a bennünket körülvevő világot. Ki-
mondottan aktívak e téren. Osztály-

kiránduló csoportokkal foglalkoznak, 
biciklis vándortáborozókat fogadnak. 
A környező települések általános is-
kolásai számára akár kihelyezett bio-
lógia órákat, tárlatvezetéseket tarta-
nak, igény szerint. Óvodás csoportok 
szintén megfordulnak náluk. Ilyen 
programokat ők maguk is kezdemé-
nyeznek, de érkeznek hozzájuk ilyen 
megkeresések.

Úgy látja, a fiatalok nagyon fogé-
konyak az itt bemutatott természe-
tes folyamatokra. Ez az érdeklődés a 
középiskolás korban kezd tompulni. 
Reméli, később ismét érzékenyebbé 
válnak. 

A szülők szemléletének formálásá-
ban ugyancsak aktívan közreműköd-
nek, sok-sok családi rendezvényük 
van, ahol a gyermek és a szülei együtt 
pillanthatnak be a természet kulissza-
titkaiba. Népszerűségüket jelzi, hogy 
a ország minden pontjáról érkeznek 
a gyenesdiási Festetics Imre Élmény-
központba, sőt, külföldi vendégeik is 
vannak. 

Programajánló
Festetics Imre Élményközpont 2022 
2022. április 17.  II. Nyuszifül Fesztivál Egész napos családi program a 

húsvét jegyében.
2022. április 24.  Szent György napja 

Konyhakertet mindenkinek előadás.  
Érkezés a legelőre – főszerepben a legelő állatai.    

2022. április 30. Fülemülék éjszakája
  Egész napos családi rendezvény kicsiknek,  

nagyoknak. 
2022. május 7. Sportnap és családi nap 
 Egész napos rendezvény színes programokkal. 
2022. június 4. Ciktafark családi nap
  Középpontban a juhok. Egész napos családi prog-

ram. Mi készül a gyapjúból? Nemezelés.
2022. június 25. „Vámpírok nyomában” 
  Barlangok és barlangászat. 
  Az éjszakai vámpírjai, avagy a denevérek világa - 

előadás.
2022. július 9. Kopoltyús Nap
  A Balaton halai. Őshonos és invazív fajok.

Helyszín: Festetics Imre Élményközpont, Dornyai u. 4. Gyenesdiás 8315 
Kapcsolattartó: Varga Péterné Judit, +36/302688916, termeszethaza@
bakonyerdo.hu

2022. 04. 22-24. „Muzsikál az erdő” a Pannontáj szívében

Időpont: 2022. április 22. péntek 
Helyszín: Sümeg Püspöki Palotakert
Időpont: 2022. április 23. szombat 
Helyszín: Sümeg-Sarvaly
Időpont: 2022. április 24. Vasárnap 
Helyszín: Bakony–Farkasgyepű-Hubertlak

Folytatódik az erdőtelepítés
Az Agrárminisztérium összehan-

golt fásítási és erdősítési programja-
inak a célja, hogy 2030-ra az ország 
területének 27 százalékát tegyék ki 
az erdővel és fával borított térségek. 
Minőségi, változatos, hosszú távon is 
fenntartható faállományt hoznak létre 
a termőhelynek megfelelő fafajokból.

Magyarországon 2 millió hektár-
nyi területet borít erdő. Az erdőkkel 
való gazdálkodás szénforgalma el-
nyelő jellegű, évente 4-5 millió tonna 
szén-dioxidot köt meg, és körülbelül 
ugyanennyi szén-dioxid kibocsátá-
sát kiváltja a fatermékek használata. 
Az erdőgazdálkodás feladata ennek 
a szénmegkötő kapacitásnak a fenn-
tartása és növelése. Reális cél, hogy 
2050-re a csökkentésre irányúló ter-
vek mellett is fennmaradó kibocsátás 
100 százalékát ellensúlyozni tudják 
majd erdeink.

A fásítás több területen párhuza-
mosan zajlik: A Vidékfejlesztési Prog-
ram megnövekedett egységárakkal 
támogatja a magán és önkormányzati 
területek erdősítését. Folytatódnak az 
állami erdőtelepítések, az állami erdő-
gazdaságok erdőtelepítési mintaprog-
ramokat indítottak. Évente egymillió 
fát jelent, hogy a Klíma- és Termé-
szetvédelmi Akcióterv keretében min-
den újszülött után 10 fát ültetnek. 
Az Agrárminisztérium az Innováci-
ós és Technológiai Minisztériummal 
(ITM) közösen dolgozik az útfásítá-
si program elindításán, a Honvédel-
mi Minisztériummal közösen pedig a 

honvédelmi célra feleslegessé vált te-
rületek erdősítését tervezik. 

A Településfásítási Program a rend-
szerváltozás utáni időszak legnagyobb 
belterületi fásítási kezdeményezése. Az 
Agrárminisztérium támogatásával 2020 
ősze és 2022 tavasza között két ütem-
ben összesen 36 ezer sorfával gazdago-
dik 1357 magyarországi, 10 ezer fő alatti 
település. A program kiemelkedő kör-
nyezeti hasznosságán túl szemléletfor-
máló és közösségi élménnyel gazdagítja 
a települések lakóit, miközben felhívja a 
figyelmet a Vidékfejlesztési Program er-
dősítési pályázataira. A Bakonyerdő Zrt. 
két év alatt 96 településen segítette a fá-
sítás szakszerű elvégzését.

Társaságunk hosszú évek óta, rend-
szeresen telepít erdőket, így növelve a 
hazai erdővagyont. A Kaán Károly Or-
szágfásítási Program részeként 2019. 
évben 28 hektár, 2020. évben 16 hek-
tár, 2021. évben 27 hektár, 2022. évben 
tavasszal 36 hektár első kivitelű erdő-
telepítéseket hoztunk létre mezőgaz-
dasági területeken. Az erdőtelepítések 
95%-a tölgy fafajú erdőtelepítés, ame-
lyet vadgyümölcs és egyéb őshonos 
fafajokkal egészítünk ki, törekedve az 
elegyes faállományok létrehozására. 

Az erdőtelepítéseket 10–12 évig in-
tenzíven ápoljuk, és védjük az esetle-
ges károsításoktól. Aszály esetén elvé-
gezzük a pótlásokat, szükség esetén 
integrált növényvédelmet valósítunk 
meg a csemeték életben tartása és ma-
radéktalan növekedése érdekében. 

Dr. Patocskai Zoltán

A Bakonyerdő Zrt. 100 hektár erdőt telepített

Trefeli Alexandra megtalálta számításait az élményközpontban

Részletes programok: https://www.muzsikalazerdo.hu


