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– 1998. után a zalai erdészeknek ismét
megadatott az a lehetõség, hogy meg-
szervezhessék 160 éves egyesületünk
142. vándorgyûlését. Mielõtt elkezde-
nénk a beszélgetést, nyomatékosan fel-
hívjuk a figyelmét azoknak, akik meg-
tisztelnek jelenlétükkel, hogy a ’98-as
vándorgyûléstõl eltérõen nem Nagyka-
nizsán, hanem Zalaegerszegen lesz a ta-
lálkozó központja. Ezt kérném tudatosí-
tani, hogy még véletlenül se forduljon
elõ, hogy valaki tévedésbõl Nagykani-
zsára utazik. A helyszínnel kapcsolatos
döntésünknek több oka is volt – példá-
ul a tervezett bemutatóhelyek közelsé-
ge –, és úgy igazságos, hogy a gazdál-
kodásunk területén lévõ két megyei jo-
gú város közül most Zalaegerszeg ke-
rüljön sorra.

– Kérlek, néhány számadattal mu-
tasd be a Zalaerdõ Zrt.-t.

– Mindenekelõtt meg kell jegyez-
nem, hogy alig egy éve vagyok a zrt.
élén. De már többen megjegyezték,
hogy könnyû nektek, mert olyan adott-
sággal rendelkeztek, ahol az ország
más területeihez viszonyítva könnyebb
a gazdálkodás. Ezzel nem akarok vitat-
kozni, mert valóban kiválóak az adott-
ságaink, és ennek is köszönhetõen az
elmúlt évet kimagasló eredménnyel
zártuk. De senki se gondolja, hogy min-
dez az ölünkbe hullott. A tavaly õsszel
átlagon felül hullott csapadék miatt pe-
dig olykor hosszú idõre lehetetlenné
vált a munka, a termelés éppúgy, mint a
szállítás. Az erdõtörvénybõl adódó idõ-
beni korlátozások miatt óriási munka-
csúcsok keletkeznek. Végül is a rendel-
kezésre álló kapacitással sikerült ered-
ményes évet zárnunk.

– Volt nálatok jelentõsebb létszámle-
építés és összevonás?

– Nem kényszerültünk ilyesmire,
csupán a legutolsó vándorgyûlésünk
óta a hagyományos kilenc erdészet ötre
csökkent. Ezzel egy idõben nem csök-
kent a mûszaki személyzet létszáma,
mert a feladat nagysága nem változott,
és kerületek összevonására sem került
sor. Szakképzett csapat dolgozik együtt,
így a hossztolást – a kitermelés egyik
legfontosabb munkamozzanatát is –
technikus végzi. Itt említem meg, hogy
cégünk 417 állandó dolgozót foglalkoz-
tat és további 1200 fõnek ad munkát vál-
lalkozási formában. Ez 370 000 m3 ter-

melést jelent évente, ami kerületekre
bontva megközelíti az 5000 m3-t. Az
üzemtervi lehetõségeket és elõírásokat
100%-ban kihasználjuk, teljesítjük.
Örömmel mondhatom, hogy felújítása-
ink 60%-ában már természetszerû tech-
nológiát alkalmazunk. Ez az arány ré-
gebben éppen fordított – 60:40% – volt
a mesterséges erdõsítések javára. Ez
persze azzal jár, hogy a cég kezelésében
lévõ bajcsai csemetekertbõl is kevesebb
szaporítóanyagra van szükségünk. A
surdi díszfaiskolát is megtartottuk.

Az erdõfelújítás most jobbára csak
kerítés mögött lehetséges. A megye va-
dászterületének egy hatoda van a keze-
lésünkben, így a befolyásunk korláto-
zott a vadlétszám alakulására. Ennek el-
lenére az elkövetkezendõ években je-
lentõs vadlétszám-apasztást tervezünk.
A 2011. évi lelövési tervünk 6000 db
nagyvad. 

A helyi fafeldolgozásról annyit kell
tudni, hogy a lenti fûrészüzem cégtulaj-
don. 15 000 m3 rönköt dolgoz fel széle-
zetlen fûrészáruvá, ezenkívül frízt és
rusztikus padlót gyártunk a piac igé-
nyeinek megfelelõen. Pellettáló kapaci-
tásunk 2010-ben 2500 tonna volt, az
idén ezt 500 t-val szeretnénk emelni,
mert az olasz piac igényli a keményfa-
alapanyagból készült pelletet. Zárójel-
ben jegyzem meg, hogy néhány va-
dászházunk és a központi épület fûté-
sét ezzel a választékkal oldjuk meg. Ke-
reskedelmi tevékenységünkhöz tarto-
zik a magánerdõkben termelt évi
30 000-40 000 m3 faanyag felvásárlása,
értékesítése.

– Úgy tudom, jelentõs közjóléti beru-
házásotok is folyamatban van.

– Valóban, 109 km kisvasúti hálóza-
tot üzemeltetünk, melybõl 32 km-en
személyszállítást végzünk. Azonkívül
30 000 m3 faanyagot is kisvasúton szál-
lítunk. Csömödéren 40 fõs turistaszál-
lóvá alakítunk át meglévõ épületet, el-
sõsorban hátizsákos turisták és diákcso-
portok számára.

– Gondolom, titeket is bombáznak
karitatív kérésekkel…

– Több száz levél érkezik évente.
Nagyon nehéz olykor nemet mondani,
de úgy döntöttünk, hogy jelentõsebb
támogatást a diáksporttal és az egész-
ségüggyel kapcsolatos felkéréseknek
adunk. Csak reménykedünk abban,
hogy az ország mielõbb túljut nehéz
helyzetén, és akkor e segélykérõ leve-
lek száma is csökken.

– Néhány gondolatot a vándorgyû-
lésrõl is mondjál.

– Nagy kihívás ez számunkra, hiszen
az új vezetõi gárda ezt a rendezvényt
úgymond „örökölte”, de természetesen
nagy örömmel vállaljuk a lebonyolítást.
Mint általában, az elsõ nap lesz a terepi
szakmai bemutató. Láthatunk majd fo-
lyamatos erdõborításos technológiát,
kisparaszti szálalást, közjóléti tevékeny-
séget. A zalaegerszegi Városi Sportcsar-
nok lesz a helyszíne a baráti találkozó-
nak, majd másnap a Hevesi Sándor
színház az ünnepi közgyûlésnek. Ven-
dégeinket jellegzetes zalai tájjellegû
ételekkel is megkínáljuk.

A szervezõ csapatban fontos szerep
hárul Horváth Ferenc gazdasági igazga-
tóra – hiszen nem kis költségvetésû
rendezvényrõl van szó – és Kovács Fe-
renc termelési igazgatóra, mert a foga-
dókészségen túl alkalmassá is kell tenni
a helyszíneket a színvonalas lebonyolí-
tásra.

Tihanyi Gyula 
személyügyi vezetõ

Aki már szervezett vándorgyûlést, az
tudja, hogy ez mivel jár. Itt csapatmun-
kára van szükség ahhoz, hogy a legu-
tolsó pohár is a helyén legyen. Ennek a
követelménynek próbálunk a leg-
messzebbmenõkig megfelelni. Hiszen a
vándorgyûlések célja – túl azon, hogy
bepillantást nyerjenek a résztvevõk a
helyi erdõgazdálkodásba – az, hogy jól

Beszélgetés Rosta Gyulával, a Zalaerdõ
Zrt. vezérigazgatójával és a szervezõkkel
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érezze magát mindenki, és maradandó
emlékekkel utazzanak haza. Így a lehe-
tõségekhez képest igyekszünk kényel-
mes szállást és kifogástalan ellátást
nyújtani. Rám és dr. Nádor László kol-
légára hárult az a feladat, hogy a vendé-
gek elhelyezésén és ellátásán kívül
megfelelõ tartalmú és színvonalas kivi-
telû információs anyagokkal lássuk el a
résztvevõket. A szálláshelyeket illetõen
sajnos drasztikusan csökkent a városi
szállodai lehetõség, így egy fõiskolai és
egy leánykollégiumi elhelyezésben
gondolkodunk. A spotcsarnokot, ahol a
baráti találkozó zajlik, megfelelõ átala-
kítással, díszletezéssel tesszük hangula-
tossá. Lesz egy rövid kultúrmûsor, és
ígérem, hogy a vacsorát követõ beszél-
getést sem fogja zavarni a hangos zene.
Kisebb átalakítást és puritán megjele-
nést gondoltunk az ünnepi közgyûlés

helyszínén is a városi színházban. A dél-
elõtt hangulata már nem rajtunk, ha-
nem a közgyûlésen történteken múlik.
A hagyományos ajándéktarisznya tartal-
ma legyen meglepetés. A költségeket is
igyekszünk 40 000 Ft/fõ alá szorítani.
Reméljük, a kitüntetetteken kívül is
mindenki elégedetten fog távozni a za-
laegerszegi vándorgyûlésrõl.

Bodor György erdõgazdálkodási
osztályvezetõ fõmérnök

Az én feladatom a szakmai bemutatók
helyszínének és az ezzel kapcsolatos
tennivalóknak a megszervezése. Aki
Zalában ilyen országos jelentõségû
szakmai bemutatót szervez, annak egy-
felõl könnyû a dolga, másfelõl nehéz-
ségekbe ütközik.  Gazdálkodásunk sok-
rétûsége miatt könnyû helyzetben va-
gyunk, másfelõl azokat a nehézségeket
sem akarjuk titkolni, amelyek a napi
munkában sok fejfájást okoznak. Most

bonyolítja a helyzetet az is, hogy az
elõkészítés már lényegében Pécs után
elkezdõdött, így a mostani vezetés fé-
lig-meddig kész tények elé volt állítva.
Az eredeti elképzelés váza természete-
sen maradt, de például a tervezett
nyolc bemutatóhelyet ötre csökkentet-
tük. A két rendezõ Helyi Csoport közül
a nagykanizsaira hárul a nagyobb te-
her. A zalai erdõk 50%-a magántulaj-
donban van, így lesz bemutató magán-
erdõben is. Ennek megszervezésében
oroszlánrészt vállalt Vissi Géza, a zala-
egerszegi HCS titkára és a magánerdõs
Joswiak Bernard, valamint sok segítsé-
get kapunk a helyi erdészeti igazgató-
ságtól is. Bemutatjuk a tölgygazdálko-
dásunkat, különös tekintettel az átala-
kító üzemmódra. Izgalmas idõutazás-
ban lehet része annak, aki a kisvasúti
programot választja, hiszen a lenti–csö-
mödéri vonalon közlekedõ szerelvény
múlt század eleji hangulatot idéz. Elõ-
deink munkáját szeretnénk megtisztel-
ni azzal, hogy bejárjuk a szent-
györgyvölgyi szálaló erdõgazdálkodás
egy-egy jellegzetes helyszínét. 

Varga Attila HCS-titkár, informa-
tikai és kontrolling osztályvezetõ
Az én feladatom az egész vándorgyûlés
kommunikációjának megszervezése.
Ez magában foglalja a rendezvény hon-
lapjának elkészítését, a résztvevõk re-
gisztrálását és nyilvántartását, a jelent-
kezések visszaigazolását és tájékozta-
tást a rendezvény helyszíneivel, a szál-
láshelyekkel, valamint azok megköze-
líthetõségével kapcsolatos tudnivalók-
ról. Feladatom továbbá egy fotókiállítás
megszervezése, amelyet a Zalaerdõ al-
kalmazottainak fotóanyagából válogat-
tunk össze. A kiállított, mintegy 50-60
kép közül a legjobbakat a baráti esten
résztvevõk véleménynyilvánítása alap-
ján választjuk ki. A mecseki vándorgyû-
léshez hasonlóan az ünnepi közgyûlés
interneten online közvetítéssel is követ-
hetõ lesz. Reméljük, élnek vele minda-

zok, akik személyesen nem tudnak je-
len lenni. A részletes tudnivalókat meg-
találjuk a www.vandorgyules.hu, vagy
a www.zalaerdo.hu honlapokon.

Pápai Gábor




